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DECRET
RELACIÓ DE FETS
Primer.- La remodelació de l’antic camp de futbol del Montserratí és un dels principals
projectes previstos per al 2018. Fa uns anys, després de la dissolució del club esportiu
que li donava nom, l’espai va perdre la seva funció principal. Posteriorment, es va
descartar recuperar les instal·lacions per a la pràctica del futbol i es va optar per donar-li
un ús social i de lleure.
Entre finals de 2014 i el primer semestre de 2015, l’Ajuntament va organitzar un procés
de participació ciutadana, en base al qual els veïns i veïnes del barri de Montserrat van
definir els usos que preferentment es volien donar a l’espai. L’any 2017, el Bisbat va fer
efectiva la cessió d’ús de l’espai per un termini de vint anys, fet que permet que
l’Ajuntament hi pugui fer una intervenció urbanística.
A partir de les preferències que van expressar els veïns i veïnes del barri, ara el projecte
contempla quatre propostes d’actuacions concretes. El març de 2018 es vol articular un
procés de participació ciutadana per tal que la ciutadania decideixi quina prioritzar de les
quatre actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana.
Segon.- L’article 21.1 s) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local en concordança amb l’article i l’article 53 1 u) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya atribueixen la competència per aprovar les normes específiques del procés
participatiu a l’alcalde.
D’acord amb l’esmentat
RESOLC:
Primer.- Aprovar les normes reguladores del procés de participació ciutadana del barri
de Montserrat, tal com consta a l’annex.
Segon.- Publicar les normes aprovades al portal de transparència de l’Ajuntament i al
tauler electrònic per a general coneixement.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Regles Específiques del procés de participació ciutadana sobre la remodelació
del camp de futbol del barri de Montserrat
Article 1.Període de la campanya informativa i de debat públic.
1.-El període durant el qual té lloc la campanya informativa s’inicia el dilluns 12 de
febrer de 2018.Té una durada de trenta dies i finalitza a les zero hores del dia 12 de
març de 2018.
2.- Durant aquest període l’ajuntament de Torelló informarà a la ciutadania pels mitjans
adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés de participació
ciutadana. Concretament es farà una bustiada a tota la població d’un díptic informatiu i
s’habilitarà un espai específic a la web municipal amb les diferents opcions i el
procediment per participar en el procés.
Article 2.-Modalitat de participació.
La modalitat de participació en aquest procés serà exclusivament telemàtica.
D’aquesta manera la participació es podrà canalitzar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament.
El procés de participació ciutadana estarà obert des de les 0 hores del dilluns 12 de
març, fins a les 0 hores del diumenge 18 de març, tret del punt habilitat a la plaça de la
Sardana que estarà obert el dissabte 17 de març, de les 10 h del matí a les 14 h de la
tarda.
Article 3.- Punts de Participació.
1.- Es podrà votar des de qualsevol dispositiu electrònic, omplint el formulari
corresponent accessible des de la web municipal.

2.- Per tal d’assegurar que pugui votar tothom que desitgi fer-ho, l’Ajuntament
habilitarà diversos punts de participació en equipaments públics (Torelló Jove, OAC
Casa Espona), dotats dels equips informàtics necessaris per poder participar en el
procés.
3.- També s’obrirà un punt de participació a la plaça de la Sardana, el dissabte 17 de
març, de les 10 h del matí a les 14 h de la tarda.
Article 4 . Persones legitimades per participar.
1.- Poden participar en el procés participatiu les persones més grans de 16 anys
empadronades al municipi de Torelló abans del dia 1 de gener de 2018. Per poder
omplir el formulari, caldrà identificar-se amb el DNI.
Article 5.- Opcions del procés de participació i recompte.
1.- El procés de participació es concreta en la priorització d’una de les quatre
propostes d’actuació sobre el camp de futbol del barri de Montserrat. En el mateix
formulari de participació estaran enllaçades les versions gràfiques de cada una de les
propostes amb una breu descripció de les seves característiques.
2.- Les quatre opcions són les següents:
a) Reforma de l’edifici de vestuaris existent per adequar-lo com a local social del
barri.
b) Adequació dels jardins d’accés, una zona de jocs infantils i de lleure i
enjardinament
c) Construcció d’una pista poliesportiva i d’un escenari adjacent
d) Adequació de la zona de petanca existent, amb nous accessos i enjardinament
3.- La proposta que hagi aconseguit més suports serà la que es prioritzarà en el
programa d’actuacions municipals per al 2018.
Article 6.- Avaluació del procés de participació ciutadana
L’avaluació dels resultats del procés de participació ciutadana s’han de reflectir en una
memòria final que ha d’elaborar la regidoria de Participació Ciutadana en el termini de
dos mesos a comptar des de la seva finalització i que ha de contenir com a mínim:
a) La descripció del procés i les seves fases.
b) Una informació quantitativa i qualitativa de la participació que hi hagi hagut i
les aportacions que s’hagin rebut.
c) La metodologia emprada en el procés de participació .
d) Una valoració global del procés i dels seus resultats.
La memòria final d’avaluació s’ha de fer pública al web de transparència
l’Ajuntament.

de

El procés de participació ciutadana no és vinculant. Tanmateix, en la memòria final cal
fer constar expressament els efectes que el procés de participació ha de tenir en
l’actuació de l’Ajuntament i sobre els compromisos del procés.

