
L’Ajuntament de Roses dóna l'oportunitat als rosincs i rosinques majors de 16 anys 
empadronats al municipi de decidir com invertir una part del pressupost municipal 
(300.000�)

Objectius: 
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.

Regidor d’Economia i Hisenda

Ajuntament de Roses i Mirada Local SL

Economia i Hisenda, Urbanisme, Serveis Tècnics, Comunicació i Premsa  i 
Participació Ciutadana

Fase 1. Redacció del Reglament dels Pressupostos Participatius. A fi de regular el 
procès de Pressupostos Participatius municipal (regles, estructura i 
desenvolupament, tipus i espais de participació,...)
Fase 2. Període d'informació ciutadana. Informar als veïns del municipi de la iniciativa 
en relació a l'impuls d'un projecte de pressupostos participatius, i la qunatitat 
sotmessa a discussió. Presentació de propostes.
Fase 3. Validació tècnica de les propostes finalistes. Informar als veïns de la inciativa 
municipal en relació a l'impuls del projecte de pressupostos participatius, amb la 
quantitat sotmesa a discussió. Oferir la possibilitat que es presentin propostes 
perquè siguim discutides i valorades en posteriors jornades de participació.
Fase 4. Fòrum Ciutadà de Priorització. Debat i selecció de projectes i iniciatives que 
es sotmetran finalment a votació.
Fase 5.Campanya informativa dels projectes finalistes.
Fase 6. Votació popular.
Fase 7. Elaboració d'un informe de conclusions.

Premsa, web municipal, material gràfic, TV local, xarxes socials, sessions informatives 
i de seguiment, web pròpia del procés www.tudecideixesroses.cat.

Ciutadans majors de 16 anys empadronats al municipi.

Fase d’estudi per procedir a la votació.

Sí

9.825,20 �

1. Origen i objectius 

2. Impulsor del procés de 
participació 

3. Responsable de la dinamització i 
coordinació del procés (ens local o 
empresa/institució externa)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

5. Fases i mètodes utilitzats

6. Estratègia de comunicació de 
l’experiència

7. Participants (perfil)

8. Resultats

9. Hi ha hagut avaluació del procés? 
Principals resultats de l’avaluació

10. Pressupost de l’experiència 

Pressupost participatiu (Roses)
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