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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 

 

El pla 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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La recollida de propostes   
 
Persones i aportacionsPersones i aportacionsPersones i aportacionsPersones i 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. 
 
    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.  
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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 % 

 
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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Les possibles obres a realitzar 
 
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 s’ha presentat a votació són les següents 22 obres: 
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La votació de les obres
 
Un total de 344 persones han emès el seu vot en el procés, dels quals, 3
finalment han sigut considerats vots vàlids (9
persones no empadronades, 7 de persones menors de 16 anys, i 3 per altres 
causes. 
 

 
Resultat de les Resultat de les Resultat de les Resultat de les votacionsvotacionsvotacionsvotacions    
 
 
Núm. 

16 Millora accés platja des de cam

6 Passeres a la platja 

18 Renovar baranes del túnel per anar a la platja, i de l'ascensor

19 50 papereres 

8 Canvi reixa metàl·lica de la riera 

17 Senyalització pas de vianants i supressió barres C.

1 Pl. Sardana parc de Lourdes

3 Carrer Goday 

22 Instal·lació de bancs a la porta del mercat

14 Rotul·lació edificis emblemàtics de la vila

9 Senyalització entrada nord

20 Papereres a les platges tot l'any

21 Llum al núm. 1 del rial de Sa Clavella

2 Il·luminació de 5 edificis històrics de la vila

5 Rehabilitació de les façanes dels museus

10 Anselm Clavé 

13 2 Gronxadors de cistella per a nens i nenes

7 Pavimentació del carrer Sant Roc

15 Arranjament de la plaça Josep Pinart

12 Arranjament carrer Ruyra i Homs

4 Arranjament de la plaça Bellavista

11 Passos elevats al carrer dels Frares

    
Obres que han quedat seleccionades, i que es 
 
Obra que és possible que es realitzi, en funció dels ajustos en els pressupostos de les obres a 
realitzat. 
 
Obres no incloses. 
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a votació de les obres 

persones han emès el seu vot en el procés, dels quals, 3
finalment han sigut considerats vots vàlids (92%).  Dels 27 vots nuls, 17 provenen de 
persones no empadronades, 7 de persones menors de 16 anys, i 3 per altres 

Obra Cost 

Millora accés platja des de camí de mar 8.000 

20.000 

nel per anar a la platja, i de l'ascensor 7.000 

7.000 

de la riera  15.000 

Senyalització pas de vianants i supressió barres C. Avall amb riera 8.000 

Sardana parc de Lourdes 50.000 

45.000 

de bancs a la porta del mercat 1.000 

Rotul·lació edificis emblemàtics de la vila 8.000 

Senyalització entrada nord 12.000 

s a les platges tot l'any 4.000 

1 del rial de Sa Clavella 2.000 

Il·luminació de 5 edificis històrics de la vila 45.000 

Rehabilitació de les façanes dels museus 30.000 

12.000 

s de cistella per a nens i nenes 8.000 

Pavimentació del carrer Sant Roc 20.000 

Arranjament de la plaça Josep Pinart 8.000 

Arranjament carrer Ruyra i Homs 10.000 

Arranjament de la plaça Bellavista 30.000 

Passos elevats al carrer dels Frares 12.000 

Obres que han quedat seleccionades, i que es realitzaran el 2008. 

és possible que es realitzi, en funció dels ajustos en els pressupostos de les obres a 

Valids

92%

No empadronats 

5%

Menors de 16 

anys 2%

Altres

1%

d’Arenys de Mar 
Resultats de les votacions 

persones han emès el seu vot en el procés, dels quals, 317 
Dels 27 vots nuls, 17 provenen de 

persones no empadronades, 7 de persones menors de 16 anys, i 3 per altres 

 

Vots Partida 

191 8.000 

133 28.000 

131 35.000 

122 42.000 

121 57.000 

111 65.000 

109 115.000 

104 160.000 

76 161.000 

72 169.000 

70 181.000 

60 

60 

59 

48 

42 

36 

35 

34 

31 

28 

19 

és possible que es realitzi, en funció dels ajustos en els pressupostos de les obres a 

No empadronats 

5%

Menors de 16 

anys 2%

Altres

1%
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Vies de participacióVies de participacióVies de participacióVies de participació    
 
La major part de les butlletes de vot s’han dipositat en les urnes municipals o en les 
ubicades especialment per a aquesta ocasió en comerços del municipi. Un nombre 
significatiu de persones també han traslladat el seu vot a través de la persona que 
ha fet les funcions de dinamització d’espais, i finalment el 15% de les persones ha 
decidit votar per internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Núm. % 

Urnes municipals     127 37% 

  

Calisay 50     

Biblioteca 33     

Ajuntament  24     

OAC 10     

Promoció econòmica 1     

CAP 9     

Comerços     88 25,0% 

  

Mercat 22     

El setciències 7     

Can Badosa 7     

Vídeo Trip 4     

Open vídeo 9     

Perruqueria French 4     

Sabateria La Font 2     

Mª Rosa, una mica de tot 12     

Llibreria Arenys 2     

Can Quintí 2     

Ariadna 2 2     

Estudi fotogràfic Mireia 2     

Urban Esport 2     

Bolsos Piany 2     

Ferreteria Muñoz 2     

Milar electrodomèstics 7     

Dinamitzador/a     78 23% 

Internet     51 15% 


