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El Pressupost Municipal

Què és?

Pressupost
Municipal
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia
formulada per l’equip de govern. Esdevenint una eina clau per a la gestió pública i
servint a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions municipals.
Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses
que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
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Pressupost d’ingressos

Què ingressem?

Capítol I

Impostos directes: IBI, Impost de Vehicles, Plusvàlues i IAE

Capítol II

Impostos indirectes: ICIO

Capítol III

Taxes i altres ingressos: taxa d’escombraries, taxa d’escola bressol, taxa ocupació mercat, taxa
cementiri, taxa utilització instal·lacions esportives, taxa entrada de vehicles, taxa ocupació de la via
pública, etc.

Capítol IV

Transferències i subvencions corrents: participació tributs de l’Estat, subvencions de la Diputació
de Girona i de la Generalitat de Catalunya, etc.

Capítol V

Ingressos patrimonials: concessió servei domiciliari d’aigua, concessió serveis funeraris, etc.

Capítol VI

Alienació d’inversions reals: venda d’immobles, venda de mobiliari, etc.

Capítol VII

Transferències i subvencions de capital: subvencions de la Diputació de Girona i de la Generalitat de
Catalunya, etc.

Capítol VIII

Actius financers: devolució bestretes de personal

Capítol IX

Passius financers: préstecs concertats amb entitats de crèdit, etc
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Pressupost de despesa

En què gastem?

Capítol I

Despeses de personal.

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis: neteja viària, recollida d’escombraries, escola bressol, policia
local, ràdio, hotel d’entitats, serveis socials, enllumenat públic, cementiri, clavegueram, biblioteca,
instal·lacions esportives, etc.

Capítol III

Despeses financeres: interessos dels préstecs concertats.

Capítol IV

Transferències corrents: transferències al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, transferències a les
entitats culturals i esportives del municipi, etc.

Capítol V

Fons de contingència: situacions imprevistes com catàstrofes naturals.

Capítol VI

Inversions reals (veure a continuació).

Capítol VII

Transferències de capital: a nivell d’entitats supramunicipals.

Capítol VIII

Actius financers: concessió bestretes de personal.

Capítol IX

Passius financers: amortització de préstecs.

El Pressupost Municipal

Què és una inversió real?
Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació d’un
equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’un web o aplicació, entre
d’altres exemples de béns inventariables. Han de ser iniciatives concretes valorables econòmicament i,
en la mesura del possible, permetre múltiples ubicacions al territori.
Les propostes hauran de complir les següents condicions:
1

Tenir visió de vila i generar impacte al conjunt del territori municipal.

2

Donar resposta a una necessitat concreta.

3

Fer referència a àmbits i temes de competència municipal

4

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el
marc jurídic i legal existent.

5

Ser considerada una inversió i tenir principi i final.
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Elaboració del
Pressupost Municipal 2017.
Participa!
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Què és un Pressupost Participatiu?
1

El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir
o decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu municipi,
mitjançant processos de participació ciutadana.

2

Es considera que el pressupost participatiu és una de les polítiques de participació ciutadana de
major compromís, atès que es posa a deliberació i decisió l’assignació dels recursos públics.

3

L’Ajuntament de Roses impulsa un procés de Pressupost Participatiu per tal que els veïns i veïnes
puguin proposar, debatre i decidir el destí de 150.000€ de la partida d’inversions del pressupost
municipal per a l’any 2017.
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Objectius
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 a prioritzar-les.

C

Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.
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Desenvolupament del procés

Fase 0
Definició del procés de Pressupostos participatius

En aquesta fase, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Regidoria d'Economia i Hisenda,
com a màxims òrgans impulsors, elaboren el present Reglament amb l’objectiu de desenvolupar
adequadament i amb totes les garanties el procés de Pressupostos Participatius.

Fase 1
Campanya informativa i presentació de propostes
En aquesta fase, es presenta públicament el procés de Pressupostos participatius i s’inicia la
campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació. La campanya
de difusió inclou díptics, cartells i un espai web. Al mateix temps, es desenvolupa el període
de recollida de propostes generades per la ciutadania del municipi. Les propostes s’han de
consignar en una fitxa formulari disponible en paper i en format digital.
Les fitxes formulari es poden presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà, la Biblioteca i l’Oficina
de Turisme, o per via telemàtica a través del web www.tudecideixesroses.cat expressament
dissenyada per al procés de Pressupostos Participatius.
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Desenvolupament del procés

Fase 2
Elaboració i debat de les propostes

Per mitjà de les sessions del Fòrum Ciutadà es recullen, presenten, debaten i prioritzen les propostes
de forma consensuada i democràtica. Alguns criteris o principis a tenir en compte de cara a elaborar
propostes són:
A

Perspectiva global de ciutat.

B

Equilibri territorial.

C

Equilibri sectorial.

D

Nombre de població afectada.

E

Impacte del projecte en la comunitat

F

Impacte positiu sobre grups desafavorits, vulnerables.

G

Impacte de gènere.

H

Necessitat de l’actuació en termes socials, ambientals.
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Desenvolupament del procés

Fase 3
Validació de les propostes

En aquesta fase, en primer lloc, la Comissió tècnica recull, filtra, valida i organitza per temàtiques les
propostes individuals presentades per la ciutadania, a partir dels següents criteris:
A

Ser un projecte de ciutat

B

Ser de competència municipal

C

No contradir els plans aprovats.

D

Ser realitzables tècnicament.

E

Ser viables econòmicament.

F

Respectar el marc jurídic i legal existent.

G

Ser considerada una inversió.

H

No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència.

I

No poden contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals
ja existents.

En segon lloc, la Comissió tècnica estudia la viabilitat legal, econòmica i urbanística de cada una de les
propostes. L’informe també inclou un cost aproximat del projecte.
Finalment, es publica la relació definitiva de les propostes finalistes que accedeixen a la fase de votació.
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Desenvolupament del procés

Fase 4
Votació de les propostes

A

En aquesta fase, es desenvolupa el període de votació de propostes per part de tota la ciutadania,
com a mínim durant una setmana.

B

La votació es realitza mitjançant una eina electrònica que comptabilitzarà els vots. Es podrà votar
de forma presencial al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament i de manera telemàtica a
través del web www.tudecideixesroses.cat. Cada ciutadà pot votar fins a tres propostes.

C

Un cop s’hagi produït l’escrutini, la Comissió tècnica selecciona les propostes guanyadores en
funció dels resultats obtinguts i fins a esgotar el pressupost disponible.
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Participació de la ciutadania
Els ciutadans i ciutadanes, a títol individual o col·lectiu,
poden participar en les següents etapes del procés:
A

Presentant propostes de forma presencial o telemàtica, fins el 2 de febrer de 2017.

B

Participant en les sessions del Fòrum Ciutadà que es celebraran els dies 1 i 8 de febrer a les
20h al Teatre Municipal.

C

Votant les propostes finalistes de forma presencial o telemàtica, dins del període previst a tal
efecte. Té dret a vot tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a Roses.
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Moltes gràcies per la vostra assistència
El Pressupost Municipal

1. Ampliar les zones de jocs dels parcs infantils del municipi

amb la voluntat que els més petits
gaudeixin de l’espai públic i així també millorar la via pública.

2. Finançament total per part de l’Ajuntament de Roses de
l’autobús de transport escolar de tots els nens i les nenes
que no viuen a la vila. Les escoles estan concentrades a la
vila i els nens i les nenes d’altres zones han de pagar part del
transport, així que caldria una solució en aquest aspecte.
3. L’Ajuntament de Roses hauria de pagar el servei de menjador escolar a tots els nens i les nenes des d’Infantil fins a
Primària, ja que la Generalitat de Catalunya atorga només una
beca parcial. Es demana un estudi per valorar quants casos
són i com complementar la beca del Govern català.
4. Instal·lació de tanques en els parcs infantils que es troben a la Riera Grinjolers per evitar que els nens i les nenes
puguin accedir amb facilitat a la carretera.
5. Construcció d’un carril bici a l’Avinguda de Rhode fins als
Aiguamolls de l’Empordà.

6. Arranjament del Camí de Ronda des de l’Almadrava fins a
Cala Montjoi.

7. Crear una zona d’oci per al jovent de Roses, amb carpes i

música, i que aquesta es trobi allunyada del centre urbà de la
vila però que alhora sigui accessible amb autobusos urbans.

8. Programar un cicle de conferència dirigit a tota la pobla-

ció explicant les actuacions que està realitzant la Generalitat sobre el procés cap a la independència de Catalunya.
Es demana la ponència de persones com Lluís Llach o Dolors
Bassa, entre d’altres.

9. Instal·lació de nous contenidors subterranis, substituint així els que es troben en la superfície, a diverses
zones del municipi, com en el carrer darrere del cinema
o a les diverses entrades de les urbanitzacions, entre
altres.
10. La construcció d’un tanatori a prop del cementiri municipal (aquesta proposta es va rebre dues vegades).

11. Es demana la instal·lació d’una pista de gel per patinar
durant les vacances de Nadal.

12. Es demana internet de fibra òptica, no només de compan-

yies grans com Telefónica, sinó també amb altres companyies
alternatives (aquesta petició es va rebre tres vegades).

13. Transformar la gran zona d’aparcament situada davant

el cinema en un espai verd en què la població pugui gaudir
d’una zona tranquil·la i enjardinada. En relació a aquesta
petició, es proposa que el terreny situat darrere del CAP es
pugui habilitar com aparcament en compensació a la proposta
anterior.

14. Intentar destinar els mitjans necessaris per eradicar la

mala olor que desprèn la zona de l’Hotel Marina, Hotel Parc
i l’Oficina de Turisme quan arriba el bon temps.

15. Adequar un carril bici entre la urbanització de Mas Fu-

mats i la població de Roses.

16. Inversió en la neteja dels espais naturals sense edificació, com els terrenys situats davant del LIDL i al voltant
del Carrefour. Es lamenta que hi hagi molta brossa, es
doni sensació d’abandonament i es posi en perill la salut
dels animals que freqüenten aquella zona.
17. Instal·lació de més papereres al poble i a les urbanitzacions.
18. Construcció d’una pista d’atletisme a Roses per fomentar l’esport. Aquesta infraestructura també ajudarà al
fet que Roses sigui una destinació en turisme esportiu
de primer ordre (aquesta petició l’han enviada diverses
persones).
19. Reducció de l’IBI.
20. Ampliar una dotació a Benestar Social de 50.000 euros
per tal de facilitar més ajuts a les persones grans i aquelles que es troben en risc d’exclusió social.
21. Destinar una partida per tractar millor l’alt volum
d’escombraries que generen els comerços.

22. Intentar destinar els mitjans necessaris per reduir el

consum d’aigua, ja que actualment,segons apunta aquest/a
usuari/a, no es fa una devolució quan no consumeixes el mínim que s’ha de pagar.

23. Destinar els mitjans necessaris per fomentar el reciclat-

ge de l’oli mitjançant contenidors i que aquests expedeixin
un tiquet per tal que pugui servir com a descompte de l’IBI.

24. Fer de Roses un municipi de referència en el turisme sos-

tenible i “bikefriendly”, creant punts de càrrega elèctrica,
més pàrquings per a bicicletes i reduint les barreres arquitectòniques (fomentant el segell de “Municipi adaptat”).

25. En aquest sentit, parlant de turisme sostenible, es demana

adoptar mesures restrictives per reduir el volum de vehicles
que entren al municipi durant l’estiu creant un pàrquing a
l’entrada i oferint un transport en autobús fins a la vila a
preus molt reduïts. Crear també zones de circulació de 30
km/h per tal de facilitar la convivència dels vehicles amb les
bicicletes. També es demana l’adequació d’un carril bici que
uneixi la vila de Roses amb Santa Margarita i, en definitiva,
totes aquelles inversions que facin de Roses un municipi de
referència en el turisme responsable i sostenible.

26. Creació d’un viver d’empreses, facilitant així l’existència de programes destinats a afavorir la posada en marxa i el desenvolupament
de les empreses que estan començant la seva activitat. D’aquesta manera, es podria proporcionar assistència comercial als emprenedors
i les seves Idees en la seva fase inicial. L’usuari/a detalla també les
característiques que ha de tenir un viver d’empresa.

27. Crear una aplicació mòbil o habilitar un correu electrònic en què
es puguin enviar incidències, denúncies, desperfectes, estacionaments
en guals, actes incívics, abocaments de runes i diverses situacions
desavantatjoses pel municipi. Aquesta aplicació hauria de permetre
l’enviament i idiomes i la possibilitat de crear una “brigada per a gossos” per tal de garantir el compliment de LES ORDENANCES MUNICIPALS
28. Fer accessibles totes les voreres de la cruïlla Gran Via Pau Casals
amb la pujada al Puig Rom. Es destaca que hi ha algun punt en què la
vorera supera els 40 centímetres d’alçada i que això suposa una gran
barrera arquitectònica.

29. Declarar Roses com a “Vila amiga dels gossos” per tal que sigui un

instrument municipal d’ordenació i regulació i que garanteixi un clima de
respecte i convivència entre els ciutadans i aquells i aquelles que tenen
animals de companyia. Demana destinar part del pressupost en una pancarta
gegant a l’entrada del poble declarant Roses com a “VILA AMIGA DELS GOSSOS”, una altra en 30-50 cartells de senyalització repartits pel carrer del
poble, creació d’adhesius per al teixit associatiu i el comerç, instal·lació
de lliga-gossos exteriors en llocs protegits de la pluja a tots els edificis
públics, creació d’un parell de pipí-cans i habilitació d’una platja “apta”
per a tots aquells i aquelles que tenen gossos. En aquest sentit, es posa
d’exemple part de la platja Nova, darrere les casetes de vendes de tiquets de
les barques turístiques, al costat de la riera. També es demana una última
partida en la redacció, impressió i distribució de butlletins informatius
en 4-5 idiomes i la possibilitat de crear una ‘brigada per a gossos’ per tal
de garantir el compliment de les ordenances municipals.

30. Creació d’un gabinet psicopedagògic municipal com a instrument de

millora de la qualitat de l’educació en el municipi. Aquest servei hauria
d’estar coordinat amb les escoles públiques i la concertada de la vila, el
departament d’ensenyament (EAP, CREDA...) i les regidories
d’Ensenyament i Benestar social de l’Ajuntament amb l’objectiu de poder
atendre la diversitat del municipi. Ha de tractar-se d’un gabinet gratuït i/o
concertat a través del copagament segons rendes familiars, un servei amb
professionals formats tant en el sector educatiu com social, creat amb la
intenció de poder millorar la qualitat de vida de les persones del municipi.

31. Arreglar el tram de vorera de l’Avinguda de Rhode que va des del

Nàutic fins a la Plaça Sant Pere. Davant del Poke s’hauria de posar
una barana per evitar que els vianants baixin de la vorera quan hi ha
molta afluència de gent i també es demana treure la palmera que hi
ha ubicada en aquest punt, ja que fa el pas molt estret.

32. Un parc per a gossos suficientment gran perquè puguin córrer
sense anar lligats.
33. Una nau municipal per desar i construir carrosses de carnaval,

entre altres activitats. La mateixa nau podria servir per exposar les
carrosses més vistoses en època fora de carnaval i es podria valorar
la construcció d’un museu del carnaval amb disfresses, cartells i
material de tota la història de la festa de la nostra vila.

34. Incrementar el percentatge que destina l’Ajuntament a finançar

els llibres de text a les escoles i instituts, així com destinar una
partida a les ajudes del servei menjador a aquells i aquelles més
necessitats/des.

35. Incrementar la partida destinada a l’habitatge social.
36. Creació d’una escola de música i potenciar les activitats musicals.

37. Destinar els mitjans necessaris per millorar l’oci nocturn dels

joves de Roses amb la creació de noves instal·lacions o bé aprofitar-ne
d’altres ja existents. D’aquesta manera, s’oferirien activitats alternatives a l’oci nocturn de festa i alcohol.

38. Ampliar i millorar la zona de l’skate park, ja que hi ha una pista

de futbol molt a prop i pot ser perillós per als patinadors (sovint hi
entren pilotes a la zona de patinatge). Al voltant de la zona de patinatge també hi ha sorra, i això fa que la pista sempre estigui bruta i
la grava pugui posar en perill als usuaris/es.

39. Destinar partides a associacions locals per tal d’impulsar els
seus projectes.

40. Es demana que s’habiliti un espai per a associacions d’animals i un
altre per acollir animals abandonats.

41. Es reitera el missatge d’habilitar una platja per anar amb animals
de companyia.

42. Assenyalar amb pintura, plaques LED o qualsevol altra eina adient
la Ronda de circumval·lació que travessa el Rec d’en Mates, ja que
cal donar major visibilitat i il·luminació a aquesta zona en què s’han
produït nombrosos accidents.

