
  

 
  

 

   

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UN PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

 

Els pressupostos participatius com a eina de treball bàsica i imprescindible per l’Ajuntament; 

implicant i integrant la ciutadania en el projecte públic. 

 

El desenvolupament del present servei perseguirà l’acompliment d’una triple funció: 

 

1. Diagnosticar l'estat d'opinió dels veïns del municipi i captar demandes ciutadanes, ja siguin de 

caràcter genèric o facin referència a alguna problemàtica o temàtica concreta. Un bon 

coneixement de les percepcions ciutadanes és el primer pas cap a la posterior implementació de 

polítiques públiques adaptades a la voluntat general de la població. 

2. Incorporar l'opinió dels ciutadans en la definició de propostes susceptibles de donar resposta 

a necessitats concretes dels municipi des d'una perspectiva col·lectiva. 

3. Fomentar la participació i afavorir el debat col·lectiu a través d'un procés inclusiu adreçat a tota 

la població rosinca, associada o no. 

 

 

Descripció del projecte 

Procés de participació ciutadana sobre pressupostos municipals 2019. 

 

L’Ajuntament de Roses inicia un projecte ambiciós en l’àmbit de la participació ciutadana: un 

pressupost participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir 

el destí de 300.000€ de la partida d'inversions del pressupost municipal per a l’any 2019. El 

pressupost municipal és una de les eines més important que té l’Ajuntament per donar resposta a 

les necessitats del municipi i la seva ciutadania. La partida d’inversions permet desenvolupar 

actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la 

mobilitat. 

 



  

 
  

 

   

L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de 

decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de 

participació.  

 

Altres objectius són: 

a) Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania. 

b) Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les. 

c) Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadà. 

 

Metodología 

 

a) Fases del procés 

Fase 1. Període d'informació ciutadana  

Aquesta fase perseguirà l’acompliment de dos objectius: 

1) Informar als veïns i veïnes del municipi de la iniciativa que endega l’Ajuntament en relació 

a l’impuls d’un projecte de pressupostos participatius. Serà en aquesta fase que es 

comunicarà per primera vegada quina quantitat del pressupost estarà sotmesa a 

discussió. 

2) Oferir la possibilitat que qualsevol veí proposi algun projecte o actuació municipal per tal 

que aquest sigui discutit i valorat en les posteriors jornades de participació. Els projectes 

podran ser proposats de forma telemàtica o presencial. 

 

Fase 2. Validació tècnica de propostes recollides 

Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, caldrà procedir a la seva validació 

tècnica i quantificació econòmica. En aquest sentit, els serveis tècnics de l’Ajuntament duran 

a terme un filtrat dels projectes, tot descartant aquells que no siguin viables des del punt de 

vista tècnic, normatiu o competencial, i en realitzaran una estimació de cost aproximada. 

Totes aquelles propostes que siguin viables i no superin el pressupost fixat seran 

considerades finalistes. 

 



  

 
  

 

   

Fase 3. Fòrum Ciutadà de Priorització.  

En aquesta fase es celebrarà la sessió de treball que servirà per debatre i seleccionar els 

projectes i iniciatives que es sotmetran finalment a votació. Els assistents, a través d’una 

dinàmica participativa, hauran d’escollir un nombre determinat de propostes que seran les 

que finalment passen a la votació popular final. 

 

Fase 4.Campanya informativa dels projectes finalistes. 

 

En aquesta fase es durà a terme una campanya informativa per tal d’informar d’aquells 

projectes que han arribat a la fase final de votació. La campanya haurà d’incloure, com a 

mínim, la publicació d’un document en el qual hi consti la descripció de l’actuació, el cost i 

una imatge representativa de l’acció proposada. 

 

Fase 5. Votació popular. 

 

Aquesta fase representa la culminació del procés de pressupostos participatius. Tota la 

població de Roses major de 16 anys tindrà l’oportunitat de votar i expressar les seves 

preferències en relació al llistat de projectes i propostes que hagin estat seleccionats, en el 

marc del Fòrum Ciutadà de Priorització, com a finalistes del procés.  

 

Fase 6. Elaboració d'un informe de conclusions. 

 

En aquesta darrera fase s’elaborarà l’informe de resultats i es plasmarà sobre paper i de 

forma ordenada les conclusions del procés realitzat. 

 

b) Mecanismes, mètodes i eines participatives que preveu el procés (tallers, suport d’eines 

TIC en el procés,…) 

 

Trobades amb tècnics i polítics de l'Ajuntament. 



  

 
  

 

   

- Fulletons informatius i divulgatius, on es presenta el procés, les fórmules de participació i 

calendari fixat. 

- Butlleta i adreça electrònica perquè els veïns facin les seves propostes. 

- Jornades de treball a través de la convocatòria d'un Fòrum Ciutadà. 

- Campanya informativa de les diverses propostes (web municipal i sessió informativa al Teatre 

municipal) 

- Sistema de votació de les propostes finalistes: físicament a diferents edificis municipals i 

virtualment. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ 

 

Pla de comunicació vinculat amb el procés 

 

Premsa, web municipal, material gràfic, TV local, xarxes socials, sessions informatives i de 

seguiment, web pròpia del procés. 

 

 

PRESSUPOST 

 

Despeses detallades 

 

Fase 1 : Període d’informació ciutadana = 3.000 € 

Fase2: Validació tècnica de les propostes recollides = 900 € 

Fase 3: Fòrum Ciutadà de Priorització = 900 € 

Fase 4: Campanya informativa dels projectes finalistes = 1.500 € 

Fase 5: Votació popular = 1.500 E 

Fase 6: Elaboració d’un informe de conclusions = 1.500 € 

Impressió de 10000 flyers = 1.200 € 

Distribució de 10000 flyers = 1.000 € 

TOTAL: 11.500 € 


