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El Pressupost Municipal

El Pressupost Municipal Què és?

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.

Pressupost 
Municipal



El Pressupost Municipal

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



El Pressupost Municipal

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.



El Pressupost Municipal

Elaboració del  
Pressupost Municipal 2017. 

Participa!



El Pressupost Municipal

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.



El Pressupost Municipal

Objectius

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.

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:



El Pressupost Municipal

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.



El Pressupost Municipal

Desenvolupament del procés Fase 2
Elaboració i debat de les propostes

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.

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:



El Pressupost Municipal

Desenvolupament del procés Fase 3
Validació de les propostes

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 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:

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.



El Pressupost Municipal

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.



El Pressupost Municipal

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. 



El Pressupost MunicipalMoltes gràcies per la vostra assistència

tudecideixesroses.cat



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 menjA-
dor 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 tro-
ben 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 generA-
litAt 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, substi-
tuint 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 mu-
nicipAl (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 edifi-
cAció, 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 urbAnit-
zAcions.

18. construcció d’unA pistA d’Atletisme A roses per fomen-
tAr 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 Aque-
lles 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 mí-
nim 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 Arqui-
tectòniques (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 pro-
grAmes destinAts A AfAvorir lA posAdA en mArxA i el desenvolupAment 
de les empreses que estAn començAnt lA sevA ActivitAt. d’AquestA mA-
nerA, 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 gos-
sos” 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 gos-
sos”, 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 Alter-
nAtives 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 pAti-
nAtge 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.




