
NOME DA ASOCIACIÓN: (no caso de que se faga en nome da asociación)

NOME E APELIDOS: (da persoa particular ou de quen representa á asociación)

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: IDADE: 

ENDEREZO: PARROQUIA: 

TELÉFONO: COR. ELECTRÓNICO: 

TÍTULO DA PROPOSTA: 

CUSTO ECONÓMICO ESTIMADO (€):

BREVE DESCRICIÓN DA PROPOSTA:

(cubrir tantas follas como sexa preciso)

luns 3 de novembro
martes 4 de novembro
no local da Seara
mércores 5 de novembro
xoves 6 de novembro
venres 7 de nov. Casa da Cultura

luns 10 de novembro
martes 11 de novembro
mércores 12 de novembro

BARDAOS_
FERREIRA_

IGREXAFEITA_
CAMIÑO ARRIBA_

SAN SADURNIÑO_
NARAÍO_

SANTA MARIÑA do MONTE_
LAMAS_

   

  

 

 

   
 

ASEMBLEAS VECIÑAIS
FICHA DE PROPOSTAS PARA 2015

A persoa asinante declara que a información facilitada é exacta e completa.
De acordo co disposto no art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórma-
se do seguinte:

Os datos solicitados son necesarios para elaborar un Rexistro de solicitudes dos Orzamentos Participativos do ano 2015
Os datos serán tratados de forma confidencial e incluídos nun ficheiro propiedade do Concello de San Sadurniño. As perso-
as afectadas poderán en calquera momento exercer os seus dereitos de acceso, cancelación , rectificación e oposición en
relación cos mesmos, dirixíndose ó Concello de San Sadurniño (Avda. Marqués de Figueroa nº5 15560 San Sadurniño) utili-
zando os formularios oportunos. 

•ideas e propostas 
•enfrontar a crise
•tirar proveito dos recursos do territorio 
•mellorar e ampliar os servizos 
•obter máis ingresos 
•aforrar e mellorar 
•solucionar conflitos

“ASEMBLEAS
VECIÑAIS”

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO • O Casal, nº 16 • 15560 SAN SADURNIÑO • Teléf.: 981 490 027 • Fax: 981 490 474 • correo@sansadurnino.dicoruna.es

Núm. especial - Novembro 2014



ASEMBLEAS VECIÑAIS
PROPOSTAS PARTICIPATIVAS 
PARA 2014

1.Como vai ser o proceso participativo

O Concello de San Sadurniño veu desenvolvendo dende
o ano 2008 os chamados Orzamentos Participativos,
nos cales os veciños e as veciñas propoñían e decidían
sobre as orientacións que debían ter os investimentos
dos orzamentos municipais.

Pero a situación de crise e a falta de definición dos
recursos económicos que van ceder ós concellos as
Administracións estatal, autonómica e provincial, así
como a manchea de recortes que están a aplicar, fan
moi difícil poder elaborar uns orzamentos municipais
ben planificados e con recursos dabondo para poder
facer novos investimentos ó longo de todo o territorio.

Ante esta situación imposta polas circunstancias, no
ano 2013 mudamos o proceso dos orzamentos partici-
pativos para adaptalos ó novo contexto que estamos a
aturar, e que temos que encarar.

En todo caso o goberno municipal quere seguir a aplicar
o Plan de Acción da Axenda 21 Local, e camiñar cara á
democracia participativa, na cal os veciños e veciñas
se corresponsabilicen dos asuntos públicos, e así poñer
os alicerces dunha sociedade máis próspera, máis
xusta, máis equitativa e máis sustentable.

Por iso o goberno municipal comprométese a manter os
procesos participativos, e un ano máis concretarase coa
realización de asembleas de participación veciñal en
todas as parroquias do Concello.

2. Que son as asembleas de participación veciñal?
Como ben di o nome, van ser xuntanzas que se celebra-
rán nos locais sociais de todas as parroquias, abertas á
participación de todos os veciños e veciñas, para que
nelas se poida debater sobre cales poden ser as liñas de
actuación municipal de cara ó vindeiro ano 2015.
Non se pretende, exclusivamente, ter un listado de obras
ou actuacións para incluír nos orzamentos locais, senón
que o que se quere é orixinar un debate social ó redor
das necesidades reais da cidadanía, e do que pode

facer o Concello para enfrontar os retos desta situación.
Asemade con estas asembleas búscase acadar unha maior
transparencia tanto nas contas públicas como nas actua-
cións principais que os servizos municipais deben procurar
para o vindeiro ano.
Os froitos deses debates serán recollidos polo goberno
municipal e sintetizados nun documento que estará a dispo-
sición da cidadanía e servirá de folla de ruta para as actua-
cións que se leven a cabo en 2015.

3. Quen pode participar?

Poderán participar nas asembleas todos os veciños e veci-
ñas do Concello, ou aqueloutras persoas que sen estar
empadroadas garden unha relación directa de tipo social ou
laboral co noso Concello.

A democracia non pode ser un sistema no que a cidadanía
só poda elixir cada catro anos. A democracia participativa
ten que ter mecanismos para que o conxunto da cidadanía
poida expresar as súas inquedanzas e faga as demandas
que considere axeitadas. Esta é a mellor maneira para que a
súa voz se escoite e se teñan en conta as súas propostas.

Polo tanto as asembleas están abertas a todo mundo, e
consideramos fundamental que o maior número posi-
ble de persoas participen activamente nelas, polo
ben do Concello, dos seus veciños e veciñas,e
mesmo de si propio.

4. De que podemos debater?
As asembleas son abertas e democráticas.
O importante é que as persoas asistente
falen e expresen a súas ideas, seguindo as 
regras da concreción e do respecto.
Os asuntos a falar poden ser variados, 
pero haberá que centrar o debate sobre 
aqueles temas que teñen un interese real 
para a cidadanía, e de maneira concreta 
para o Concello e os servizos municipais.

A modo de exemplo as ideas e propostas
poden xirar ó redor de temas como:
Como enfrontar a crise: xerar emprego,
encarar os problemas económicos,
igualdade…
Como tirar proveito dos recursos do
territorio e incrementar a actividade
económica local
Como mellorar e ampliar os servizos
municipais: servizos sociais, lixo, auga,
promoción económica, formación, cul-
tura e lecer…
Como obter máis ingresos e mellorar a
xestión tributaria: axudas e subven-
cións, impostos…
Como aforrar e mellorar a eficiencia
económica: alumeado, pistas e cami-
ños…
Como solucionar conflitos existentes
Que ideas e propostas poden ser bene-
ficiosas para a comunidade local

“Vén e participa.
Todos/as nos 
beneficiamos”!!!

luns 3 de novembro
martes 4 de novembro
no local da Seara
mércores 5 de novembro
xoves 6 de novembro
venres 7 de nov. Casa da Cultura

luns 10 de novembro
martes 11 de novembro
mércores 12 de novembro

BARDAOS_
FERREIRA_

IGREXAFEITA_
CAMIÑO ARRIBA_

SAN SADURNIÑO_
NARAÍO_

SANTA MARIÑA do MONTE_
LAMAS_

5. Tes algunha proposta?
Grazas ó proceso das asembleas de participación veciñal calquera per-
soa ten a oportunidade para se expresar e presentar as súas propos-
tas, xa sexa oralmente ou por escrito na propia asemblea.

Á parte disto, aquelas persoas que por calquera circunstancia non poi-
dan asistir ás asembleas parroquiais tamén van ter a oportunidade de
presentaren as súas ideas e propostas por escrito, e as persoas res-
ponsables das xuntanzas serán as encargadas de lelas e presentalas
na propia asemblea.

Na traseira deste folleto hai un modelo de ficha para presentar propos-
tas, que pode usarse para este fin. Esta ficha pode presentarse directa-
mente na asemblea, ou enviala ó Concello previamente por algún dos
seguintes medios:

Entregándoa no Rexistro municipal
Remitindo unha carta ó Concello (Casa do Concello, O Casal 16,
15560, San Sadurniño)
Mandando un e-mail dirixido ó enderezo:
concello@sandadurnino.dicoruna.es

6. E despois?
Os resultados dos debates e das propostas que se dean nas asembleas
serán recollidos polos responsables municipais, de cara á súa sistema-
tización.

Para iso convocarase unha Mesa de participación veciñal, onde esta-
rán presentes, á parte dos responsables políticos, as persoas represen-
tantes do movemento asociativo e as persoas designadas nas asemble-
as parroquiais. Nesta Mesa, que se ha celebrar o día 1 de decembro
ás 20:00 horas no Salón de Plenos, expoñeranse os resultados das
asembleas e definirase un documento que sexa a síntese do proceso e
recolla as inquedanzas, propostas e orientacións que xurdiran, ordena-
das segundo as prioridades acordadas.

Este documento farase público, para que todo o mundo poida coñecelo,
e ademais está previsto que sexa presentado no Pleno Extraordinario do
Concello no cal se aprobarán os orzamentos municipais para o ano
2015.

San Sadurniño, 20 de outubro de 2014

PARTICIPEMOS PARA
 MELLORAR O NOSO CONCELLO


