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!
 1. INTRODUCIÓN  
!
O Orzamento Participativo (en adiante OP) é unha ferramenta de participación e xestión 
mediante a cal a veciñanza propón e decide sobre as orientacións dos orzamentos 
municipais. 

Trátase dun espazo de xestión conxunta no que: 

• Os veciños e veciñas, a través da súa participación activa, comunican, expoñen e 
deciden as propostas para os presupostos, ao tempo que se forman e informan 
sobre o proceso, exercendo o control sobre o mesmo 

• O persoal técnico asesora sobre a viabilidade legal e técnica 

• Os/as representantes políticos electos comprométense a asumir as decisións e 
executalas 

A través deste espazo de reflexión colectiva, que garantirá a transparencia do proceso, 
preténdese conseguir avanzar cara a un desenvolvemento equilibrado, solidario e 
sustentable do conxunto do territorio e da poboación municipal. 

A crise sistémica e a redución importante das transferencias doutras Administracións, 
provocaron que dende 2012 o proceso dos orzamentos participativos mudaran, para 
adaptalos á nova realidade de incertezas e recortes. Desta forma o proceso pretende abrir 
os orzamentos na súa totalidade ós veciños e veciñas de San Sadurniño, para que poida 
haber un debate fondo sobre as orientacións que cómpre seguir. 

Igual ca nas anteriores edicións, estes debates leváronse ás asembleas parroquiais, que 
foron as que propuxeron as ideas e as orientacións, e definiron as prioridades que debe 
seguir o Concello na súa acción política. 

Logo das asembleas, a Mesa de orzamentos, formada por representantes municipais e 
polas persoas escollidas polas propias asembleas, foi a encargada de ordenar todas as 
propostas e elaborar unha relación completa, ordenada segundo a súa prioridade, 
daquelas que teñen un alcance municipal. 

Esta relación forma o presente Banco de Ideas e Proxectos, que ten a finalidade de servir de 
guía ó goberno municipal, para que poida desenvolver as diferentes políticas locais 
seguindo as propostas e as necesidades reais da cidadanía. 

En todo caso, nas asembleas veciñais as persoas participantes achegaron máis ideas e 
propostas das que se recollen neste documento. Debido ó seu carácter particular ou ó 
reducido do seu radio de acción, acordouse que esas propostas non se relacionasen neste 
Banco de ideas, aínda que si poderán ser tidas en conta por parte do goberno municipal. 
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!
 2.  IDEAS E PROXECTOS APROBADOS NAS 
ASEMBLEAS VECIÑAIS E VALIDADAS POLA MESA DE 
ORZAMENTOS  
!
Preséntanse as ideas e as propostas de proxectos que se aprobaron en cada asemblea 
parroquial, ordenadas segundo a súa prioridade, logo da súa avaliación por parte da Mesa 
de Orzamentos. 

!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE BARDAOS: 
!

!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DO CAMIÑO ARRIBA: 
!

!
!

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1

Colocación dun contedor de papel 
nas Loibas, co obxectivo de 
mellorar a recollida selectiva do 
lixo e conseguir un aforro nos 
gastos de xestión

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1 Limpeza xeral de cunetas

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI
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!
ASEMBLEA VECIÑAL DE FERREIRA: 
!

!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE IGREXAFEITA: 
!

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1
Acondicionamento do lavadoiro 
do Regueiro (acondicionamento 
de lavadoiros)

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

2

Organizar máis cursos de 
formación, en ámbitos como a 
seguridade, prevención de riscos, 
etc. 

De interese xeral SI

3

Revisión do alumeado da 
parroquia de Ferreira, de cara á 
instalación de sistemas de aforro 
enerxético alí onde compense 
máis en relación á investimento 
que se realice

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1 Estudar as posibilidade de realizar 
unha traída de augas comunitaria

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

2

Estudar a posibilidade de realizar 
un saneamento local por medio 
dunha fosa comunitaria, 
analizando cales poden ser os 
lugares susceptibles

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI
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!
!

3

Decidir que opción escoller para a 
conversión da antiga escola en 
vivendas, como pode ser a opción 
de construír pequenas vivendas 
comunitarias

Ver máis 
posibilidades SI
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!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE LAMAS: 
!

!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE NARAÍO: 
!

!
!

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1
Senda peonil no Chao de Lamas, 
entre o lavadoiro e o bar de 
Castrillón

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1 Organizar un curso de creación de 
empresas: trámites… De interese xeral SI

2

Creación dun espazo xuvenil na 
actual Casa do Concello 
(Convento), con zona wifi, local de 
ensaio para grupos musicais e de 
xogos, etc.

De interese xeral 
para toda a 
xuventude

SI

3
Realización de enquisas por 
internet de necesidades 
formativas da xuventude

De interese xeral 
para toda a 
xuventude

SI

4

Organización de cursos formativos 
no ámbito da prevención de riscos 
en sectores como o forestal, 
agrícola, etc.

De interese xeral SI
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!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE SANTA MARIÑA DO MONTE: 
!

!
!
ASEMBLEA VECIÑAL DE SAN SADURNIÑO: 
!

!
!
San Sadurniño, xaneiro de 2014 

!

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1

Revisión do alumeado da 
parroquia de Monte, de cara á 
instalación de sistemas de aforro 
enerxético alí onde compense 
máis en relación á investimento 
que se realice

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

2 Realizar unha senda peonil en 
Vilachá

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 

lugares de máis 
interese

SI

Nº Propostas debatidas na Mesa de 
Orzamentos

Observacións 
da Mesa de 

Orzamentos

Extensible 
a todo o 
Concello

Grao de 
realización

1
Estudar a posibilidade de comprar 
os terreos onde están situados os 
castros de máis interese

Ver a 
posibilidade de 
aplicación nos 
castros de máis 

interese

SI
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