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Introducció 

 

El procés participatiu que us presentem té el seu origen en 
l’experiència participativa dels pressuposts de 2008 i 2009 
d’Arenys de Mar, que va tenir lloc en el decurs de l’any 2008. 
Uns processos que esdevenen un punt de referència de la 
política participativa d’aquest mandat.  

Per altra banda, aquest any 2009 ha finalitzat el diagnòstic 
que un equip d’alumnes del Màster de Participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat durant un 
any, per a la redacció del Pla Director de Participació 
Ciutadana; un treball que s’ha realitzat de manera 
participativa i que ha comptat amb la col�laboració de 
persones a títol individual, però també entitats i consells 
municipals.  

Aquest diagnòstic valora positivament que es continuï 
treballant en aquests tipus de processos, amb un marc 
metodològic clar que garanteixi la qualitat dels processos 
participatius on es defineixin bé les regles del joc de cada 
procés participatiu, i especificar-ne els límits.  

Aquestes són les recomanacions per a la línia de treball dels 
processos participatius, i la intervenció de la dinàmica 
associativa a què es refereix el diagnòstic per a l’elaboració 
del document base del Pla Director: 

• Definir d’una manera clara i entenedora els continguts 
específics del procés, per a tots els potencials 
participants  

• Delimitar, definir i donar a conèixer els objectius, amb 
consens, de manera que quedin clares les regles del joc  
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• Delimitar, definir i donar a conèixer els límits del procés: 
perquè es demana la participació, sobre què es pot 
incidir i sobre què no, què se’n farà sobre allò que es 
decideixi... 

• Definir les fases i els espais del procés 
• Garantir les eines, recursos i metodologies que 

garanteixin la màxima participació i accessibilitat de la 
ciutadania als processos 

• Garantir que els processos prevegin espais i moments 
d’informació, deliberació i presa d’acords suficients 

• Vetllar per la transparència en relació al procés, per 
garantir que els potencials participants puguin conèixer 
la informació dels continguts, el desenvolupament del 
procés i la metodologia. Cosa que s’aconsegueix amb la 
creació de comissions de seguiment. 

 
I quant a temes més generals d’organització participativa 
 

• Planificar i coordinar els principals canals d’informació 
des de l’Ajuntament 

• Fer un esforç amb les estratègies de comunicació 
aprofitant les TIC 

• Adaptar els missatges dels processos de participació a la 
ciutadania 

• Arribar als principals punts de la vila i urbanitzacions per 
informar de les activitats de l’Ajuntament 
 

• Es veu com a positiu aprofitar els espais que faciliten 
l’intercanvi d’informació com és l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), la formació associativa, i les xerrades 
temàtiques, que faciliten la interrelació i la dinàmica 
social. 

• Identificar necessitats de participació per a la 
diversificació dels col�lectius del municipi 

• Adequar els horaris de realització de les activitats 
• Donar continuïtat a la Comissió de Seguiment de 

Participació 
• Definir una agenda de temes i projectes susceptibles de 

ser participats 
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Amb tots aquests elements de referència l’equip de govern ha 
decidit tirar endavant la tercera edició del pressupost 
participatiu 2010, prenent en consideració com a marc 
metodològic l’estructura del diagnòstic participatiu del Pla 
Director, la valoració dels dos processos del pressupost, i les 
recomanacions de la Comissió de Seguiment. 

D’aquesta manera s’incideix en un reforç en la difusió del 
procés, i la Ràdio com a element clau en aquest sentit; el 
protagonisme de les associacions com a puntal de la dinàmica 
participativa que abraça diferents sectors i àmbits 
representatius de la ciutadania, els òrgans estables de 
participació. 
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El projecte 

 

El govern municipal ha decidit iniciar el procés participatiu del 
pressupost 2010 tenint en compte, una vegada més, l’espai 
públic d’Arenys de Mar a fi de consolidar un model participatiu 
que s’integrarà dintre del procés d’aprovació del pressupost 
general i les ordenances fiscals. 

La finalitat del procés és afavorir la participació de la 
ciutadania d’Arenys de Mar en el pressupost participatiu per 
tal que pugui prioritzar directament les actuacions referents a 
l’espai públic, amb la partida reservada de 200.000 euros que 
s’aprovarà en el procés ordinari del pressupost general. 

Posant l’accent sobre aquests objectius generals: 

• Posar en coneixement la metodologia del procés del 
pressupost municipal 

• Acostar la ciutadania a la presa de decisions en matèria 
d’espai públic 

• Ampliar la permeabilitat de l’Ajuntament a les opinions i 
propostes dels veïns i veïnes 

• Integrar la participació ciutadana al funcionament 
ordinari d’aprovació del pressupost municipal i de les 
ordenances fiscals 

• Fomentar l’interès de la ciutadania en els afers públics  
 
Objectius estratègics: 

• Augmentar les propostes de qualitat de la ciutadania 
d’Arenys de Mar 

• Divulgar el procés participatiu d’una manera didàctica 
• Promocionar la participació a tota la vila, no només al 

centre de la Riera 
• Més claredat i difusió per poder fer les propostes en 

consonància als criteris 
• Més implicació de les pròpies entitats i ciutadania per 

donar-hi suport 
• Acostar el procés a la quotidianitat de la ciutadania i de 

les pròpies entitats 
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Metodologia de les accions: 

A continuació es descriuen amb més detall els tres elements 
que formen part de la participació en el pressupost del 2010:  

a) El Pressupost participatiu 2010 

b) Les aportacions a les Ordenances Fiscals 

c) Les aportacions al Pressupost Municipal 

 

a) El Pressupost participatiu 2010 

 

Els passos a seguir en el procés participatiu del pressupost 
2010:  

0. Comissió de Seguiment,  es parteix de la valoració 
realitzada conjuntament amb l’Equip del Pla de 
Participació Ciutadana, del passat dia 11 de març, on es 
van fer reflexions de punts de partida per continuar 
millorant el procés participatiu dels pressupostos. 

1. Informem i donem a conèixer el procés,  a través 
dels mitjans de difusió de què disposem: Revista 
municipal A Tocar Ratlla, convocatòria a les entitats, 
ciutadania i als consells sectorials, i mitjançant 
l’Audiència informativa. 

2. Fem propostes per al pressupost d’Arenys de Mar 

del 8 de maig al 30 de juny, període de recollida 
ciutadana de propostes referents a l’espai públic, i que 
combina els elements de divulgació amb els de 
participació de manera complementària i incidint en els 
àmbits de tota la vila i abastant la mostra representativa 
de tots els sectors i perfils de participants. 
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Canals per poder fer propostes: 

• Bústies municipals: 
 1.- Biblioteca Popular P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2 
 2.- Centre Cultural Calisay - Riera del Pare Fita, 31 
 3.- Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Arenys de Mar 
     (Ajuntament) – Riera del Bisbe Pol, 8 
 4.- Edifici Xifré - c. Auterive, s/n  
 5.- Centre d'Atenció Primària, CAP - c. Auterive, s/n  
 6.- Serveis Socials, Mòduls de Can Nadal – c. Can Nadal, s/n 
 7.- Oficina de la Brigada – c. de les Doedes, 23-25 
 8.- Mercat Municipal – Riera Bisbe Pol, 86 
 9.- Poliesportiu – Fondo de les Creus, s/n 

• Per Internet: 
http://www.arenysdemar.cat (logo participa) i omple la 
butlleta per Internet. http://www.consensus.cat/arenysdemar 

• Per correu electrònic: participacio@arenysdemar.cat 
• Per telèfon: 93 795 73 59 

 
On hi podràs fer la teva proposta subjecte als Criteris de 
participació que trobaràs a continuació. 

 
Elements de divulgació i propostes: 
 
• Ràdio Arenys: Programa La Placeta els dimecres d’11.00 a 

11.30h, del 13 de maig al 13 de juny (1 de juliol, tancament 
de l’espai) 

• Exposició del 19 al 21 de maig i del 15 al 30 de juny 
• Seminari El Pressupost municipal: 20 de maig a les 19h a la 

sala gran del CC.Calisay 
• Espai d’elaboració de propostes amb entitats 

 
 
3. Valoració de les propostes, del 10 de juliol al 9 de 

setembre, on l’equip tècnic i polític realitza la valoració 
segons els criteris per fer propostes. 
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Criteris de selecció de les obres que entraran a votació 

De totes les propostes rebudes, aquelles que es votaran, són les 
que compleixin els següents criteris: 
 

• Que el seu pressupost no sobrepassi de 200.000 euros 
• Que siguin obres a realitzar en l’espai públic i d’interès públic 
• Que sigui tècnicament viable 
• Que l’Ajuntament hi tingui competència 
• Que no estigui previst fer-ho  

 

4. Prioritzem les propostes: Decidim, de l’1 al 18 

d’octubre, votació popular per decidir quines obres 
d’entre totes les propostes rebudes que compleixin els 
criteris tècnics, es duran a terme durant l’any 2010 amb 
els 200.000 euros reservats a tal efecte. 

5. Integració de les propostes prioritzades al procés 
d’aprovació del pressupost municipal i les 

ordenances fiscals,  es realitza a partir de l’últim terç 
de l’any i es té en compte la partida reservada per a les 
obres seleccionades en l’aprovació del pressupost 
municipal. Data clau: 22 d’octubre Audiència Pública 
d’Ordenances Fiscals i Pressupost Municipal. 

6. Avaluem, es té en compte l’avaluació del procés amb la 
Comissió de Seguiment en una sessió expressa que 
valora els resultats, els mètodes emprats i on es fan 
propostes de millora del procés per a futures edicions. 

 

Gràficament les fases que abracen la globalitat del procés 
participatiu del pressupost 2010: 
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1. Informem i donem a conèixer el procés 

2. Fem propostes per al pressupost d’Arenys de Mar 

3. Valoració de les propostes 

4. Prioritzem les propostes: Decidim 

Audiència informativa:  
Procés participatiu del pressupost 2010 i estat de les obres del 2009 

0. Comissió de Seguiment 

7 de maig 19h 
sala noble 
CC.Calisay 

 

Espai per a fer propostes  
Programa la Placeta Ràdio Arenys 

 

• Convocatòria a les entitats i ciutadania 
• Ràdio Arenys, cartelleres, web municipal, telèfon 

Exposició dels processos participatius del 
pressupost  

Sala de les Bótes CC.Calisay 
 

Espais de divulgació del procés, recollida i 
elaboració de propostes amb la ciutadania, les 
entitats i els consells sectorials municipals 

Del 8 de maig al 
30 de juny 

 

Del 19 al 21 de maig i 
del 15 al 30 de juny 

Del 13 de maig 17 de 
juny d’11 a 11,30h 

Del 10 de juliol al 9 
de setembre 

Classificació, anàlisi, pressupost  
i validació polític i tècnica de les propostes 

5. Integració de les propostes prioritzades al procés d’aprovació 
del Pressupost municipal i Ordenances fiscals 

Adreçat al conjunt de la població. 
Presentació de les obres a l’ATR i exposició. 
Priorització i ordenació via votació popular 

Seminari El Pressupost Municipal 
sala gran CC.Calisay 20 de maig 19h  

De l’1 al 18 
d’octubre 

Audiència Pública del Pressupost general i 
Ordenances fiscals 

22 d’octubre  

Valoració el dia 11 de març del Pla de Participació i del procés participatiu 2009 i propostes per al pressupost 
participatiu 2010 

6. Valoració amb la Comissió de Seguiment 
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b) Aportacions a les Ordenances Fiscals 

 

Presentació de la proposta d’ordenances en Audiència Pública, 
i recollida de propostes. 

Objectius 

• Donar a conèixer les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament. 

• Obrir la reflexió sobre quins criteris han de complir. 

• Recollir les aportacions de millora proposades per la 
ciutadania. 

Descripció 

Les Ordenances Fiscals són un element fonamental de la 
política econòmica municipal, ja que regulen els impostos i les 
taxes municipals, i els criteris en els quals es basen. Són, per 
altra banda, les que més directament incideixen en les 
persones i en l’activitat de la vila. 

Correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar-les, però abans de 
fer-ho, el Consistori vol presentar i explicar la proposta 
d’Ordenances Fiscals per l’any 2010, i recollir les reflexions i 
les aportacions de la ciutadania. 

Un cop feta la presentació en Audiència Pública, el dijous 22 
d’octubre, s’obrirà un període d’aportacions, que durarà fins al 
30 d’octubre. 

Aquestes aportacions seran traslladades a tots els grups 
municipals de l’Ajuntament perquè les valorin abans de la 
seva aprovació inicial. 

Després de la seva aprovació inicial s’obrirà el període 
d’exposició pública, durant el qual tota persona que ho desitgi 
hi podrà presentar al�legacions. 
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Dates claus: 

• Audiència Pública de presentació i explicació de les 
Ordenances Fiscals per l’any 2010 � dijous, 22 d’octubre 
de 2008. 

• Període d’aportacions a les Ordenances Fiscals� del 23 
d’octubre al 30 d’octubre de 2009. 

 

c) Aportacions al Pressupost General 

Presentació de la proposta de Pressupost Municipal 2010 
en Audiència Pública, i recollida de propostes 

 

Objectius 

• Donar a conèixer el Pressupost Municipal 2010. 

• Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió 
municipal, especialment en la definició dels pressupostos 
i promoure la seva corresponsabilització en el 
desenvolupament d’Arenys de Mar. 

 

Descripció 

El Pressupost Municipal és l’element més important de la 
gestió municipal, ja que en ell s’hi recullen les actuacions que 
es preveu fer durant l’exercici. 

Moltes de les partides econòmiques del pressupost ja vénen 
definides d’exercicis anteriors, i són difícilment canviables 
(compromisos en inversions, manteniment de serveis i de 
prestacions, personal, etc.). 

Però és important que tots i totes puguem participar en la 
definició de les actuacions que han de comportar millores i/o 
canvis de cara a l’exercici 2010. 
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Per aquest motiu, l’Ajuntament realitzarà una Audiència 
Pública en la que explicarà la proposta d’Ordenances Fiscals i 
la proposta de Pressupost Municipal 2010. 

Després d’aquesta presentació tothom disposarà d’un mes per 
poder fer les seves aportacions al pressupost, ja sigui via 
instància o a través del web municipal, de manera que tots els 
grups municipals les puguin conèixer i valorar abans de 
l’aprovació. 

No obstant, i a fi de garantir el dret de tots i de totes a 
presentar-hi al�legacions, un cop aprovat inicialment, s’obrirà 
un període d’Exposició Pública. 

 

Dates Claus 

• Audiència Pública per presentar i explicar la proposta de 
Pressupost Municipal 2010� dijous, 22 d’octubre de 
2009. 

• Període d’aportacions al Pressupost Municipal 2010� del 
30 d’octubre a 22 de novembre de 2009. 

• Durant l’any 2009: avaluació, xerrada informativa del 
pressupost i seguiment de les obres. 


