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1. Origen en l’experiència participativa dels 
pressupostos 2008 i 2009 d’Arenys de Mar

• Valoracions Comissió de Seguiment

2. Diagnòstic per a la Redacció del Pla Director 
de Participació Ciutadana

• Valoracions respecte la participació
ciutadana i el procés participatiu del 
pressupost

Antecedents del pressupost participatiu



Es valora positivament per als processos participatius:

1. Es continuï treballant en aquests tipus de processos en 
un marc metodològic clar 

2. Es garanteixi que els processos prevegin espais i 
moments d’informació, deliberació i presa d’acords 
suficients

3. Es vetlli per la transparència en relació al procés: com 
ara amb la Comissió de Seguiment

Recomanacions diagnòstic per a l’elaboració
del Pla Director de Participació Ciutadana



Organització participativa:

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

2. Fer un esforç amb les estratègies de comunicació aprofitant les 
TIC

3. Adaptar els missatges dels processos de participació a la 
ciutadania

4. Arribar als principals punts de la vila per informar de les 
activitats de l’Ajuntament

5. Donar continuïtat a la Comissió de Seguiment de Participació
6. Definir una agenda de temes i projectes susceptibles de ser 

participats

Recomanacions diagnòstic per a l’elaboració
del Pla Director de Participació Ciutadana



• Llei de Barris Sant Elm
• Pla Local d’Habitatge
• Pressupost participatiu 2010

Projectes de participació ciutadana 2009



• Introducció d’un tercer carril per pujar al Rial 
de Sa Clavella i pavimentació fins a la rotonda

• Pavimentació del carrer Pere d’Arenys
• Segona fase del clavegueram de Platja Cassà
• Escola bressol 
• PLA AMIC (Pla d’actuació de millores de 
carrers):

- Plaça Sa Boada
- Pla del Paraíso
- Carrer d’en Riera
- Carrer Bonaire

Previsió d’actuacions obres 2009



• Urbanització del carrer Montplana (cementiri)
• Urbanització del Camí de la Pietat
• Jardí de la Pietat
• Senyalització dels Camins Escolars
• Canalització del Bareu
• Ampliació del Teatre Principal
• Rotonda davant del Lidl
• Ampliació del CAP
• Urbanització del Rial Sa Clavella (pavimentar, posar 
a nivell les voreres i clavegueram)

Previsió d’actuacions obres 2010
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Participació en el Pressupost 2008

Estat de les obres del pressupost 2008 (175.000 euros)

Obra Vots Pressupost Partida Final 

1Millora accés platja des de camí de mar 191 8.000 9.818,24 €

2Passeres a la platja 133 20.000 20.880,00 €

3Renovar baranes del túnel per anar a la platja, i de l'ascensor 131 7.000 1.043,00 €

450 papereres 122 7.000 4.993,90 €

5Canvi reixa metàl·lica de la riera 121 15.000 16.373,00 €

6Senyalització pas de vianants i supressió barres C. Avall amb la Riera Bisbe Pol 111 8.000 9.290,00 €

7Pl. Sardana parc de Lurdes 109 50.000

8Carrer d’en Goday 104 45.000 44.902,36 €

9Instal·lació de bancs a la porta del mercat 76 1.000 303,92 €

10Retolació edificis emblemàtics de la vila 72 8.000 5.157,36 €

112.761,78 €

11Senyalització entrada nord 70 12.000

12Papereres a les platges tot l'any 60 4.000

13Llum al núm. 1 del rial de Sa Clavella 60 2.000

14Il·luminació de 5 edificis històrics de la vila 59 45.000

15Rehabilitació de les façanes dels museus 48 30.000

16Anselm Clavé 42 12.000

172 Gronxadors de cistella per a nens i nenes 36 8.000

18Pavimentació del carrer Sant Roc 35 20.000

19Arranjament de la plaça Josep Pinart 34 8.000

20Arranjament carrer Ruyra i Homs 31 10.000

21Arranjament de la plaça Bellavista 28 30.000

22Passos elevats al carrer dels Frares 19 12.000



Participació en el Pressupost 2009

Aprovació

Proposta 
inicial

Difusió i 

comissió
informativa 

Aprovació
inicial 

Exposició

pública

Aprovació
definitiva 

Aprovació
Proposta 

inicial

Període obert de 

presentació de 
propostes

Fins 23 de novembre

Aprovació
inicial

Exposició
pública 

Aprovació
definitiva 

Recollida de 

propostes 
d’obres

Fins al 14 set.

Selecció

de les 
obres a 
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de les 
obres 
8 al 16 

de nov.

Desembre Juny -
setembre

Elaboració
de la 

proposta 
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Elaboració
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En blau: Espais de decisió política En Verd: Espais de participació
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Avaluació
del 

procés 
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sobre el 

pressupost’09

P  r  o  c  é s     p  a  r  t  i  c  i  p  a  t  i  u     d  ’ o  b  r  e  s  

Aportacions fins el 31 

oct.



Participació en el Pressupost 2009

Han participat 111 persones 

Han fet 214 aportacions

S’ha respost personalment a tothom, informant sobre la 

destinació que s’ha donat a la seva proposta i de la votació.

Temàtica de les propostesDifusió

Valoració i 

resposta

Votacions

Seguiment del 

procés

Recollida de 
propostes  



Participació en el Pressupost 2009

Criteris de valoració

• Que es dugui a terme en un espai públic i sigui d’interès 
públic.
• Que sigui tècnicament viable.
• Que el pressupost no sobrepassi els 200.000€.
• Que l’Ajuntament hi tingui competència.
• Que no estigui ja previst fer-ho.

Difusió

Recollida de 

propostes  

Votacions

Seguiment del 

procés

Valoració i 
resposta

Destinació
Núm. %

No és viable des del pressupost participatiu, es trasllada als i les responsables

79 36,9%

En funcionament / previst
55 25,7%

No s'assumeix, per raons tècniques o competencials
35 16,4%

Accions assumibles des de manteniment
17 7,9%

Reflexió genèrica, sense proposta quantificable 
16 7,5%

Accions de millora per al pressupost participatiu
12 5,6%

TOTAL
214 100%



Participació en el Pressupost 2009

Difusió

Recollida de 

propostes  

Valoració i 

resposta

Seguiment del 

procés

Votacions

Participants 379

353 vots vàlids

22 no empadronats

1 menor de 16 anys

3 altres causes



Actuacions obres 2009: 
Resultats de la votació



Participació en el Pressupost 2009

Comparativa processos pressupost 2008 i 2009:

Recollida de propostes:

2008 2009

Espais de recollida 12 15 -

Aportacions recollides 89 111 +24%

Votació:

2008 2009

Espais de votació 24 27 -

Vots emesos 344 379 +10%

Vots vàlids 317 353 +11%



Actuacions obres 2009: 
Seguiment



Actuacions obres 2009: 
Seguiment



Pressupost participatiu 2010

Objectius generals:

o Posar en coneixement la metodologia del procés d’elaboració del 
pressupost municipal
o Acostar la ciutadania a la presa de decisions en matèria d’espai 
públic
o Ampliar la permeabilitat de l’Ajuntament de les opinions i 
propostes dels veïns i veïnes
o Integrar la participació ciutadana al funcionament ordinari 
d’aprovació del pressupost municipal i de les ordenances fiscals
o Fomentar l’interès de la ciutadania en els afers públics 



Resum de les fases del procés



1. Fase inicial: Informació i difusió

Informació
i 

Difusió
continuada
Abril/Nov.

Agents 
informants:
� Serveis Tècnics 

propostes���� criteris 
participació

� Espais propis de 
les entitats

�Ciutadania 

compromesa

� Consells sectorials 

� Comissió de 
seguiment

� Ràdio

� Taula mercat

� Informants arreu 
de la vila

COM S’INICIA EL PROCÉS?

�Informant a qui?:
• Els Grups polítics

• Les Àrees tècniques

• La Comissió de seguiment

• La Ciutadania i les entitats

� A través dels agents 
coordinats de la participació:
• Tècnics dels departaments

• Consells sectorials

• Ràdio Arenys

• Espais de participació de les associacions i     
entitats

�Com?
• Informem als arenyencs i arenyenques

• Anem a cercar als agents potencials de 
participació en els seus espais de realitat

Interna
•Grups

municipals
•Àrees 
tècniques

Externa
•Entitats
• Consells 
sectorials
•Ciutadanias

in
e
rg
ia

Per 
obtenir:
Complicitats 
des de tots els 
nivells per 

coordinar i unir 
esforços de 

treball en tot el 
procés

Maig

Eines

comunicants:
� Web municipal

� Consensus

� ATR maig i juny

� Pancarta vila

�Ràdio Arenys

� Correu

�Telèfon

� Formació

20 de maig

�Pressupost municipal

� Exposicions
Calisay 19, 20 i 21

de maig i del 

15 al 30 de juny

d
if
u
s
ió

Pressupost participatiu 2010



Pressupost participatiu 2010

DE QUINA MANERA?

2. Fase de treball: Espais de propostes

Proposem
Del 8 de maig

al 30 
de juny

Les propostes es 
prioritzaran a la 
fase de votació

popular

Entitats

*Butlleta 
proposta

Correu 
electrònic

Canals de 
propostes

Espais 
de propostes

Formulari 
web

Consells 
sectorials

Equipaments 
municipals

Maig 
juny

Informants 
d’arreu 
d’Arenys de 
Mar Ràdio 

Arenys

Telèfon



Pressupost participatiu 2010

DE QUINA MANERA?
�Es determinarà a quin departament es deriva la proposta si aquesta 
no entra a la fase de votació popular:

Criteris de les obres que entraran a votació:

� El cost: que no superi l’import establert de 200.000€
� El concepte general: “L’espai públic”, és dir, que siguin propostes que 
es puguin executar als carrers, places, calçades d’Arenys de Mar, etc.
� La temàtica: Manteniment i obres. O bé, si correspon a mobilitat, 
prevenció i seguretat, salut, neteja, serveis, equipaments o altres.

� La forma d’exposar-la: La claredat, la concisió perquè es pugui valorar 
i quantificar. 
�La competència: que l’Ajuntament tingui competència per realitzar 
l’actuació proposada.

3. Fase de validació tècnica: Anem a valorar

Criteris de la 
proposta

Valoració
tècnica

Del 6 de juliol 

al 9 de set. 

+

Pressupost 
de les

propostes 
seleccionades

Del 10 de juliol 
al 9 de setembre



Pressupost participatiu 2010

DE QUINA MANERA?
� Obertura del període de votació a la vila

�Tramesa de correu als participants, amb els 
resultats i la derivació que han tingut dins 
del consistori i les seves propostes

Com podem votar?

• A través de les butlletes de votació que hi 
ha distribuïdes als equipaments municipals, 
botigues i al web municipal (Participa!)

Si tinc algun dubte què faig?

• Pots trucar al telèfon 937957359

• Pots venir a veure l’exposició del mercat

• Pots venir a escoltar l’explicació al 
CC.Calisay que es farà per esclarir els 
dubtes.

4. Fase de votació: Espais de votació

� Equipaments    
municipals
� Institut Tres 
Turons
� ATR
� Web municipal
� Web Participa!
� Botigues UBICA
� Mercat 
municipal
Taula mercat 
municipal 
dissabtes
� Dinamització de 
la votació als 
carrers d’Arenys 
de Mar

Espais de divulgació i 
votació

Votem
De l’1 al 18 
d’octubre. 

Criteris 
validesa 
votació

� Ser més gran de 
16 anys

� Estar empadronat 
a Arenys de Mar

� Omplir 
adequadament les 
dades de la votació

De l’1 al 18 
d’octubre



Pressupost participatiu 2010

DE QUINA MANERA?

Valoració dels resultats de la votació

A través de:

• Recompte de vots amb la presència d’algun 
representant de la Comissió de Seguiment.

• Validació dels vots realitzats

• Tractament estadístic de les dades

• Informació interna dels resultats.

• Elaboració del document de premsa

• Informació a la Comissió de Seguiment i 
Premsa i ciutadania en general.

• Podeu consultar la informació a: 
www.consensus.cat/arenysdemar

5. Resultats de la votació

Difusió
Resultats 
a partir del 
20 d’octubre

Resultats 

de la votació

Informació dels resultats

� Roda de 
premsa
� Ple 

municipal
� ATR
�Web 
municipal
� Ràdio 
Arenys

Tractament 
de dades

Documentació
i informació
Del 5 al 16 

d’oct.

Comissió
Seguiment

Ciutadania 
al web del 
Participa!

19 oct. Document 
de resultats i 

memòria procés 
Equip de Govern

20 oct. 
Comissió

informativa

• Recompte  vots
• Estructuració
ordinal
• Documentació
• Informació
interna

Audiència 
Pública    
22 d’oct.

Del 19 al 20 
d’octubre



Pressupost participatiu 2010

DE QUINA MANERA?

6. Resultats al procés d’aprovació del Pressupost general

Fase 
d’elaboració
del pressupost 

general

Informació
i 

seguiment
continuat de 
les actuacions

0. Audiència 
pública

22 octubre

1.Fase 
d’aportacions

novembre

Aprovació del
Pressupost 
General

gener 2010

2. Lliurament 
de propostes 
al Govern 
novembre

3. Comissió
informativa 

del pressupost 
desembre

4. Aprovació
inicial 

desembre

5. Exposició
pública 
desembre

Comissió de 
Seguiment



Actuacions al parc de Lurdes:

• Renovació de la barana que envolta la plaça
• Treure el pont i renovació dels jocs infantils
• Arranjar o fer el manteniment de les joguines

Senyalització amb rètols dels itineraris del patrimoni 
cultural i de les zones naturals

Proposta de Serveis Tècnics d’actuacions 
en l’espai públic per al pressupost 2010
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Moltes gràcies


