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1. Introducció 
 
 

En el marc del disseny del Pla Director de Participació Ciutadana, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ha volgut obrir l’elaboració dels pressupostos a la participació 
ciutadana.  
 
Mitjançant una experiència pilot durant els darrers mesos de 2007 i primers del 
2008, s’està definint les bases d’un model participatiu en la confecció del 
pressupost municipal, que es pugui començar a aplicar globalment per al 
pressupost del 2009. 
 
Aquesta prova pilot finalitzarà al maig del 2008 amb l’última reunió de la 
comissió de seguiment, on es valorarà la idoneïtat del mètode i es decidiran les 
accions de futur. 
 
Al present document trobareu la informació relativa a la primera fase d’aquesta 
experiència pilot, que finalitza amb la recollida d’aportacions generals de 
propostes. 
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2. El procés 
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2.a.   Els objectius2.a.   Els objectius2.a.   Els objectius2.a.   Els objectius    

 

 

Objectiu generalObjectiu generalObjectiu generalObjectiu general    
 

- Obrir l’elaboració del pressupost municipal a la participació 
ciutadana, com a experiència que enriqueixi el procés d’elaboració del 
Pla Director. 

 
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    
 

- Promoure el coneixement del pressupost general. 
- Definir la destinació d’una partida del pressupost d’inversions. 
- Elaborar una metodologia pròpia de treball sobre els pressupostos. 

 
Dificultats a superarDificultats a superarDificultats a superarDificultats a superar    
    

- La complexitat del propi pressupost i el fet d’entendre’l. 
- La lentitud per veure els resultats. 

 
 
Premisses que s’han tingut presentsPremisses que s’han tingut presentsPremisses que s’han tingut presentsPremisses que s’han tingut presents    
    

- Simplicitat i claredat del procés. 
- Donar valor als recursos, entenent que es tracta de diner públic, i per 

tant de tots i totes. 
- En un marc econòmic de les administracions municipals de caire 

restrictiu, no donar sensació de “aquí vale todo”. 
- Cal generar un mecanisme àgil, i que pugui funcionar de forma 

permanent, o si més no, de forma cíclica cada any. 
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Presentació a les 
organitzacions i ciutadania 

 

Període de propostes  
per al 2008  

 

Presentació obres 
10 dies de votació popular 

Reunió de la comissió de 
seguiment 

 

Reunió de la comissió de 
seguiment 

 

2.b.  2.b.  2.b.  2.b.  Pla de treball generalPla de treball generalPla de treball generalPla de treball general    
 
Pas 0: Creació de la comissió de seguiment         29 de Novembre ‘07 

 
Convocatòria de les persones que en formen 
part. 
Definició del procés. 
Avantprojecte del Pressupost i PAM. 

 
 
Pas 1: Presentació                    17 de Gener ‘08 

 
Presentació del pressupost. 
Presentació de la partida de 2008. 
Presentació del procés participatiu. 

 
 
Pas 2: Fes les teves propostes       17 de Gener a 20 de Febrer’08 

 
Adreçat a associacions i ciutadania. 
Campanya general de difusió. 

 

Valoració tècnica municipal 

 
 
Pas 3: Decidim          Del 5 al 13 d’abril ‘08 

 
Adreçat al conjunt de la població. 
Presentació aportacions en butlletí i exposició. 
Priorització i ordenació via votació popular. 
Realització de la proposta final. 
 

 
Pas 4: Avaluació i Devolució        Maig’08 

 
Carta personalitzada a totes les persones i 
associacions participants informant quines han 
estat les accions incloses en el pressupost. 

 
 

Durant el 2008 

- Identificació de les obres realitzades a través 
d’aquest procés. 
- Seguiment del compliment de les accions de 
2008. 
- Establiment de la metodologia de treball per al 
debat del pressupost 2009. 
 
 
 

• Per a anys següents, es proposa que de febrer a juny qualsevol ciutadà pugui adreçar les 
seves propostes sobre qualsevol aspecte del pressupost, per tal que sigui tingut en compte 
pels serveis municipals. 
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2.c. 2.c. 2.c. 2.c. Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment    
    
La comissió de seguiment del procés participatiu sobre el pressupost municipal 
està formada per més de 20 persones, majoritàriament en representació de les 
associacions de la vila, si bé també hi participen alguns ciutadans a títol 
individual. 
 
La comissió de seguiment té con a finalitat disposar d’un fòrum de reflexió i 
debat amb agents actius representatius de la vila, amb els quals: 
 
- Validar les propostes que es porten a terme. 
- Introduir aquells canvis que puguin suposar una millora en el procés 
- Analitzar quin ha estat el resultat de l’experiència pilot. 
- Establir les recomanacions que es considerin adients de cara al futur. 
- Implicar a la societat civil en el desenvolupament de les polítiques de 

participació. 
 
Reunions realitzades: 
 
Fins ara la Comissió de seguiment s’ha reunit en dues ocasions: 
 
Constitució de la Comissió: 29 de novembre, 20h, Sala de Plens.  
Amb una assistència de més de 25 persones, l’Ajuntament va presentar la 
proposta de realitzar un procés participatiu entorn al pressupost municipal. Es va 
constituir formalment la comissió de seguiment, i es van establir els eixos de la 
proposta de treball.  
 

Tancament d’aspectes metodològics: 18 de desembre, 19.30h, Sala de Plens. 
En aquesta sessió, amb una presència d’una quinzena de persones, es van 
validar els acords presos en la primera sessió, i es van definir alguns aspectes 
metodològics que no s’havien pogut concretar en la primera reunió. 
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Comunicació permanent: 
 
La pròpia comissió va acordar tornar-se a trobar un cop el procés s’hagués 
realitzat, a fi de fer-ne la valoració i les possibles recomanacions de cara al 
futur. Per tal de garantir la capacitat de totes les persones de la comissió per fer 
el seguiment del procés, es va acordar crear una llista de distribució per correu 
electrònic, mitjançant la qual s’anés informant de tots els passos que s’anaven 
donant. 
  
També es va acordar que aquesta llista de distribució servis per canalitzar 
qualsevol proposta, iniciativa o reflexió dels membres de la comissió de 
seguiment. 
 
Fins ara, s’han enviat per aquest mitjà 5 comunicacions, amb informació de les 
accions que s’han anar realitzant des del mes de desembre fins avui. 
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2.d 2.d 2.d 2.d Difusió deDifusió deDifusió deDifusió dels primers passos del ls primers passos del ls primers passos del ls primers passos del procésprocésprocésprocés    
    

Un cop revisada la proposta de treball amb l’objectiu d’incloure totes les 
propostes i reflexions de la comissió de seguiment, s’ha iniciat el procés de 
difusió  de la iniciativa al conjunt de la vila.  

Presentació en les reunions dels consells sectorials 
 
La proposta de treball s’ha presentat en les sessions ordinàries de treball de dos 
consells municipals, amb l’objectiu d’oferir una visió coordinada dels espais de 
participació ciutadana de la vila. En concret, s’ha fet una breu presentació del 
procés de participació en el pressupostos a: 
 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el  14 de gener a les 18h. 
 
- Consell Municipal d’Esports: 16 de gener a les 20.30h  

 
Reunió de presentació del procés  
 
El dia 17 de gener a les 19.30 hores es va realitzar la presentació oficial del 
procés participatiu sobre el pressupost municipal d’Arenys de Mar, a la sala 
Josep Maria Arnau del Centre Cultural Calisay. 
 
Durant la sessió, l’Ajuntament va presentar el propi procés participatiu, alhora 
que va fer un breu resum dels aspectes més destacats del pressupost municipal, 
així com de les obres que es preveuen realitzar el 2008 i les que estan previstes 
per al mandat 2008-2011. 
 
Les persones que van intervenir en aquesta sessió van ser: 

Sr. Joaquim Ponsarnau, 1r Tinent d’alcalde 
Sr. Xavier Febrer, 3r Tinent d’alcalde 
Sr. Pere Matabosch. Serveis tècnics municipals 
Sr. Xavier Tort,  Espai Públic. S.L. 

 
A nivell d’assistència van assistir-hi 32 persones: 24 persones en representació 
de 19 associacions diferents, i 8 persones a títol individual. 
  
Nom de les associacions assistents: 

ATENEU ARENYENC   
ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA DEL MARESME 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA PUNTAIRE 
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES 
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES FLOR D'ALBA 
AAVV Nucli Antic – AVANA 
C.J.S. CASAL DE JOVENTUT SERÀFICA 
CENTRE D'ESTUDIS JOSEP BARALT 
GRUP DE DEBAT I TERTÚLIA D'ARENYS DE MAR 
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ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA 
CLUB ARENYS BÀSQUET 
CLUB NÀUTIC ARENYS 
CLUB PETANCA SINERA 
CLUB TENNIS ARENYS DE MAR 
PENYA APA ANEM-HI 
PENYA BARÇA 
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D'ARENYS DE MAR 
CLUB TAEKWONDO ARENYS DE MAR 
AAVV PLA DELS FRARES (antic) 
 

 

 
 
 
Convocatòria de la sessió de presentació: 
 
La difusió de la sessió de presentació del procés s’ha fet en el marc del procés 
de comunicació destinat a donar a conèixer i fomentar la participació del 
conjunt de veïns i veïnes en el procés participatiu. 
 
El conjunt de la ciutadania ha pogut conèixer el procés (i més concretament la 
sessió de presentació), a través de: 
 
- Cartells ubicats en els plafons municipals, una setmana abans del dia de 

la presentació. 
- Difusió de la convocatòria a través del web municipal. 
- Difusió de la iniciativa a través del programa de ràdio “La Placeta”. 
- A més, totes les associacions de la vila han estat convocades mitjançant 

carta, i se’ls ha fet una trucada telefònica de reforç. 
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2.e. Procés de recollida de propostes2.e. Procés de recollida de propostes2.e. Procés de recollida de propostes2.e. Procés de recollida de propostes    
 

 
Logotip que identifica tots els elements de comunicació i difusió del procés de 
participació en el pressupost. 
 
La difusió 
 
La sessió de presentació del 17 de gener ha suposat l’inici del període de 
recollida de propostes entre el conjunt de la ciutadania i les associacions de la 
vila, que s’ha estès fins al dia 20 de febrer. 
 
Aquesta primera ronda oberta a la participació tenia com a finalitat recollir el 
conjunt de demandes i/o propostes de millora per a la vila, d’entre les quals 
seleccionar aquelles que es podran incloure en la segona ronda del procés 
participatiu, en funció de la seva tipologia i cost. 
 
Les accions que s’han realitat per fomentar la participació en aquesta fase 
d’identificació de necessitats han estat: 
 
- La pròpia sessió de presentació del procés i el conjunt d’accions de 

comunicació que s’han realitzat per convocar-la. 
 
- Enviament de cartes a totes les associacions per informar de l’inici del 

procés i lliurar-los butlletes (setmana del 21 al 27 de gener). 
 
- Articles als números 39 (desembre - gener) i 40 (febrer) al butlletí 

d’informació municipal ATR. 
 

- Nota de premsa oficial de l’Ajuntament, emesa la setmana del 21 al 27 
de gener. 

 
- Web municipal: Creació d’un espai propi permanent al llarg de tot el 

procés, on es pot consultar tota la documentació i noticies que aquest 
genera. 
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- Cartells en els equipaments municipals: ubicats en tots els equipaments 

que disposen de bústia municipal. 
 

- Radio Arenys de Mar: Recordatori de la convocatòria per recollir 
aportacions i primera valoració de les propostes rebudes, en el 
programa “La Placeta” de 19 de febrer. 

 

 
Recollida d'aportacions de millora de la ciutat 
 
Totes les persones i entitats de la vila han pogut fer arribar les seves propostes a 
través dels següents canals: 
 
- A través de les bústies situades en 7 equipaments municipals i en el CAP. 

Cada espai ha estat retolat amb un cartell, i al costat de les bústies s’han 
dipositat butlletes buides per fer propostes. 

 
- Web municipal, mitjançant un formulari que es podia enviar directament 

des dìnternet 
 

- A través del programa de Radio “La Placeta”, on els oients podien fer les 
seves propostes per antena, i quedaven directament recollides.  

 
- Mitjançant el lliurament a la persona que durant diversos dies ha estat 

informant en els espais d’especial concurrència de la vila sobre la 
realització d’aquest procés (mercat, centre comercial, CAP i Ajuntament). 
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2.2.2.2.ffff. . . . Altres aspectes d’interèsAltres aspectes d’interèsAltres aspectes d’interèsAltres aspectes d’interès    

 

Audiència Publica dels pressupostos municipals: 
 
El dia 4 de desembre l’Ajuntament va realitzar l’Audiència Publica sobre el 
Pressupost municipal per al l’any 2008. Durant el transcurs d’aquesta, es va 
informar a totes les persones assistents que l’Ajuntament realitzaria durant el 
2008 un procés participatiu destinat a fomentar la implicació dels veïns i 
veïnes en els afers del municipi, a través del pressupost. 
 
 
Sessió de formació sobre el pressupost: 
 
Algunes persones, a la reunió de presentació del procés, van proposar 
realitzar una sessió de formació destinada a conèixer el pressupost municipal 
(com s’estructura, de quina forma cercar-hi cada concepte, com interpretar 
les xifres, etc.) 
 
Amb aquesta proposta es volia donar resposta a les demandes d’alguns 
veïns durant l’audiència pública, i també al sentiment compartit de les 
persones de la comissió de seguiment sobre la necessitat de donar resposta 
a les persones que tenien interès en aquest tema. 
 
La sessió de formació s’ha realitzat el dia 28 de febrer, durant la qual 
l’Interventor de l’Ajuntament va explicar l’estructura del pressupost a les 29 
persones assistents. 
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3. La participació  
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PPPPersonersonersonersoneeees s s s i aportacionsi aportacionsi aportacionsi aportacions    
        
A la primera part del procés participatiu, destinada a recollir aportacions 
sobre quines millores caldria fer en els carrers i places de la vila, han 
participat un total de 89 persones. Entre totes, han fet un total de 198 
aportacions diferents, el que suposa una mitjana de 2,2 aportacions per 
persona. 
 
GènereGènereGènereGènere    
 
De les 89 persones participants, 50 són dones (56%) del total, i 37 són 
homes( 42%). En dos casos no es disposa del nom de les persones que han 
fet la proposta. 
    

    
    
Via de recepció de les propostesVia de recepció de les propostesVia de recepció de les propostesVia de recepció de les propostes    
    
A fi de facilitar la participació dels veïns i veïnes, s’ha procurat diversificar la 
tipologia i distribució dels espais de recollida d’aportacions. En total s’han 
obert 12 vies diferents, de les quals 9 han estat utilitzades per almenys una 
persona. 
 
La dinamització en el territori (presència en el CAP, al mercat, davant 
l’Ajuntament i en el centre comercial) ha facilitat que un total de 44 
persones hagin fet alguna aportació, el que suposa el 49% del total.  
 
Les urnes situades en els equipaments municipals han rebut les aportacions 
de 29 persones (33%), si bé cal destacar que la distribució ha estat molt 
irregular, ja que només la de l’Ajuntament ha rebut 11 aportacions, mentre 
que tres urnes no n’han rebut cap.  
    
En tercer lloc se situa internet, amb un total de 16 participants (18%), si bé 
cal destacar que ha superat en nombre de participants a qualsevol de les 
urnes. 

  

Dones

56%

Homes

42%

?

2%
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    TemàticaTemàticaTemàticaTemàtica Núm.Núm.Núm.Núm. %%%% 
Dinamització del territori 44 49% 
Total urnes 29 33% 
 
 
 
 
Distribució de l’ús de 
les urnes 

Ajuntament 11 13% 

Centre Cultural Calisay 6 7% 

Biblioteca popular P. Fidel Fita 4 5% 

Jornada de presentació  3 3% 

Policia Local 2 2% 

Ràdio Arenys 2 2% 

Serveis Socials 1 1% 

Regidoria de Promoció Local 0 0% 

CAP 0 0% 

OAC 0 0% 

Internet 16 18% 
    
    
Temàtica de les propostesTemàtica de les propostesTemàtica de les propostesTemàtica de les propostes    
        
Tot i que el procés participatiu està adreçat principalment a la identificació 
de necessitats de millora de l’espai públic, els veïns i veïnes han fet arribar 
propostes d’altres àmbits, que també s’han recollit i ordenat, per tal que 
puguin ser traslladades als responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament.  

 

 
 
 

TemàticaTemàticaTemàticaTemàtica    Núm.Núm.Núm.Núm.    %%%%    
Mobilitat 42 21,2 % 
Parcs, jardins, platja i oci 40 20,2 % 
Neteja 17 8,6 % 
Equipaments 15 7,6 % 
Social: programes, serveis, etc. 13 6,6 % 
Salut i seguretat 2 1,0 % 
Altres 69 34,8 % 
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Destí de les propostesDestí de les propostesDestí de les propostesDestí de les propostes    
 
Cadascuna de les 198 propostes rebudes s’analitza en funció del seu grau 
de viabilitat. Moltes de les propostes rebudes fan referència a serveis i/o 
prestacions que excedeixen de la quantitat econòmica prevista, i per tant es 
traslladen als responsables municipals per tal que les tinguin presents en el 
moment de fer noves planificacions. Més d’un terç de les propostes rebudes 
han tingut aquest destí (70 aportacions). 
 
En segon lloc, amb un 23,7% del total, trobem el bloc de propostes que fan 
referència a serveis i/o activitats que ja es porten a terme (47 aportacions). 
 
Les accions que han entrat en el procés de participació en el pressupost són 
el 16’2% de les propostes rebudes (32 aportacions). 
 
Un 13,6% de les propostes s’han classificat com a reflexions genèriques (del 
tipus “més neteja”) o altres, ja que no es poden traduir en una acció 
concreta i definida (27 aportacions). 
 
Ja per sota del 10% trobem el bloc d’aportacions que es podran assumir 
directament des de la brigada de manteniment (11 aportacions que 
correspon a un 5,6% del total), i per tant no caldrà incloure-les com a 
proposta a votar en el procés participatiu, i les que no son assumibles 
tècnica o competencialment per l’ajuntament (11 aportacions que correspon 
a un 5,6%). 
 
 
 
 

DestíDestíDestíDestí    Núm.Núm.Núm.Núm.    %%%%    
No viable des del pressupost participatiu, es trasllada als i les 
responsables 

70 35,4% 

En funcionament / previst 47 23,7% 
Accions de millora per al pressupost participatiuAccions de millora per al pressupost participatiuAccions de millora per al pressupost participatiuAccions de millora per al pressupost participatiu    32323232    11116,26,26,26,2%%%%    
Reflexió genèrica, sense proposta quantificable  21 10,5% 
Accions assumibles des de manteniment 11 5,6% 
No s'assumeix, per raons tècniques o competencials 11 5,6% 
Altres 6 3% 
TOTAL 198 100% 
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Votació final per conèixer el destí dels 175.000Votació final per conèixer el destí dels 175.000Votació final per conèixer el destí dels 175.000Votació final per conèixer el destí dels 175.000€ 
    
Hi ha 32 aportacions rebudes que poden entrar en el procés de votació 
final, però unes quantes fan referència a la mateixa obra i/o millora. És per 
això que el llistat definitiu d’obres que es presentaran a votació són 22 que 
tot seguit s’anuncien amb el seu pressupost: 
 
 
1- Arranjament de la Pl.de la Sardana del Parc de Lourdes 50.000 euros 
Arranjament de la font, renovació de la il·luminació i del mobiliari urbà,  
i reforestació.        
 
2- Il·luminació de 5 edificis històrics de la vila   45.000 euros 
Prèvia autorització de la propietat dels mateixos. 
 
3- Rehabilitació del carrer d’en Goday    45.000 euros 
Anivellar, pavimentar, enrajolar i il·luminar. 
 
4- Arranjament de la Plaça Bellavista    30.000 euros 
Renovació de mobiliari urbà, enjardinament, font,  jocs per a infants  
i arranjament de la recollida d’aigües. 
 
5- Rehabilitació de les façanes dels museus de Mineralogia i  
de Les Puntes       30.000 euros 
Arranjament i pintat de les dues façanes. 
 
6- Instal·lar 100 m de passeres a les dutxes de la platja 20.000 euros 
 
7- Pavimentació del carrer Sant Roc    20.000 euros 
Renovació de l’asfalt del carrer. 
 
8- Canvi de la reixa metàl·lica de la riera   15.000 euros 
Passeig Ronda – Barcelona. 
 
9- Posar cartells indicadors de les instal·lacions del municipi 12.000 euros 
 Quan s’entra per la part alta (2-3-indicadors) 
 
10-  Arranjament de la vorera del carrer Anselm Clavé 62-64-66 
         12.000 euros 

Reducció del desnivell que té, ubicació de pilones i altres millores. 
 
11-  Passos elevats per minvar la velocitat dels cotxes davant  
les escales 1 a la 5 del Pla dels Frares     12.000 euros 
 
12- Arranjament Carrer Ruyra i Homs    10.000 euros 
Renovació d’arbres morts, papereres, mobiliari urbà i gronxador. 
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13- Dos gronxadors de cistella per a nens i nenes  8.000 euros 
 
14-  Retolació dels edificis emblemàtics de la vila  8.000 euros 
Posar plaques de marbre en els edificis emblemàtics de la vila,  
amb l’explicació pertinent. 
 
15- Arranjament de la Plaça de Josep Pinart   8.000 euros 
Jocs i gespa. 
 
16- Millorar l’accés a la platja des del Camí de Mar  8.000 euros 
  
17- Senyalització del pas de vianants i supressió de barreres 
 arquitectòniques del carrer d’Aval amb la Riera   8.000 euros  
 
18- Renovar les baranes del túnel per anar a la platja i de l’ascensor 
          7.000 euros 
Evitar risc de caiguda d’infants per sota la barana 
 
19- Instal·lació de 50 papereres en diversos espais de la vila 7.000 euros 
 
20-  Instal·lació de papereres a les platges tot l’any  4.000 euros 
 
21- Llum al número 1 del Rial de Sa Clavella    2.000 euros 
 
22- Instal·lació de bancs a la porta del Mercat Municipal 1.000 euros 
 
 

TOTAL PRESSUPOSTAT � 364.000 euros 
 


