
 

   

REF. NSR 
 
 

MEMÒRIA PROCÈS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 

2021 

 

L’Ajuntament de Roses, per quart any consecutiu, inicia de nou 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 2021. 

 

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. 

 

Amb tres objectius molt clars: 

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 ciutada. 

 

En aquest sentit, el transcurs del procès ha estat el següent: 

 

Fase 1. Període d'informació ciutadana (regles, estructura i desenvolupament, tipus i 

espais de participació,...) 

Informar als veïns del municipi de la iniciativa en relació a 

l'impuls d'un projecte de pressupostos participatius, i la quantitat sotmessa a discussió. I  

la presentació de propostes que va finalitzar el 20 de juny de 2021. 

Número de propostes rebudes: 258 

 



 

   

 

Fase 2. Validació tècnica de propostes finalistas. 

Els serveis tècnics municipals van valorar i quantificar les propostes. 

Totes les propostes viables tècnicament, considerades inversions i no superin el 

pressupost previst, van passar a la següent fase. 

Total de propostes que passen a la següent fase: 88 (17 vàlides i 71 desestimades) 

 

Fase 3. Fòrum Ciutadà de Priorització . Jornada participativa per debatre i seleccionar 

projectes i iniciatives que es sotmeten finalment a votació popular. 

 

Fase 4. Campanya informativa dels projectes finalistes i votació popular.  

Total de propostes finalistes: 11 

 

 

(Signat electrònicament pel tècnic de l'Àrea i el Regidor) 

 

 
 





 

 

 

 

 

 DADES DE PARTICIPACIÓ  

 

 

B Propostes vàlides sotmeses a votació: 11 

B Nombre de persones amb dret a vot (empadronats majors de 16 anys): 16.188 

B Nombre de persones que han exercit el seu vot: 939 

B Nombre de vots emesos (cada persona podia emetre fins a un màxim de tres vots): 2.143 

B Percentatge de participació: 5.8% 

B Període de votació establert: del 14 al 22 d’octubre de 2021 

B Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 300.000€ 

 

  



 

 

 

 RESULTATS DE LA VOTACIÓ  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ COST ESTIMAT VOTS 

 

1. Renaturalitzar els patis de les escoles públiques de Roses, 

considerant-los espais educatius com a tal, que es vagin adaptant 

al canvi climàtic i que es constitueixin com a espais facilitadors de 

la coeducació, com ja estan fent altres poblacions catalanes. 

 

Fins a 300.000 € 440 

2. Reacondicionar els patis d'infantil i primària de les escoles de 

Roses. 
Fins a 300.000 € 430 

3. Fer accessibles les voreres de Roses per a les persones amb 

mobilitat reduïda, gent gran, etc. 
Fins a 300.000 € 243 

4. Dotar el poble d’espais tancats on es pugui jugar a bàsquet, futbol, 

handbol, escacs... equipats amb les cistelles, porteries, xarxes, etc. 

60.000 € per 

pista 
210 

5. Habilitar un parc infantil a la zona de l’skatepark. 20.000 € 
 

176 

6. Habilitar una zona de pícnic amb taules y cadires de fusta a la gran 

esplanada que hi ha sense fer-se ús a La Ciutadella. 
25.000 € 151 

7. Habilitar lavabos públics en determinats punts de la ciutat. 17.000 € per wc 
 

133 

8. Enjardinar àrees abandonades amb arbres, zones verdes i flors. 50.000 € 
 

115 

9. Construir pistes de volei-platja cobertes. 80.000 € 
 

115 

10. Arreglar les voreres de Mas Mates. Fins a 300.000 € 

 

66 

 

11. Connectar interiorment el pavelló poliesportiu amb el pavelló 

annex ja que així els esportistes no hauran de sortir al carrer. 
100.000 € 64 

 


	Portada.pdf
	Informe sense portada.pdf

