
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2014

Vots Posició Actuació Pressupost Regidoria / Àrea Descripció  Cost final € 
Acumulat

101 1a
Cursos per a persones aturades i amb risc 

d'exclusió social
5.000,00 € Promoció Econòmica

S'han realitzat dos cursos d'Anglès als mesos d’abril i 

maig. Un d'Administratiu comptable al juny. Un d'Office 

bàsic  i un de Cambrers  al juny

5.000,00 €           

84 2a
Cursos per adolescents i per ajudar a cercar un 

futur per als joves
5.000,00 € Promoció Econòmica

Durant el mes de desembre de 2014, es va realitzar el 

curs de monitors/es en el lleure. Pensat per a persones 

majors de 18 anys, es va subvencionar una part del curs 

a les persones entre 18 i 35 anys. (430€). I es va 

realitzar l'Espai Ruta, durant el curs escolar, pensat per 

joves de 12 a 16 anys, per acompanyar-los en els 

estudis i en les decisions que puguin prendre referent 

al seu currículum acadèmic, laboral o personal. (3560€). 3.990,00 €           

81 3a

Actuacions integrals per afavorir el civisme i la 

convivència ciutadana entorn als animals de 

companyia (pipican, campanyes de 

sensibilització)

5.500,00 €
Drets Civils (Civisme) 

Serveis Municipals 

S'ha produït un llibrets de civisme i convivència que 

s'han distribuït als equipaments i serveis municipals, 

correu electrònic entitats i departaments. S’ha obert 

diferents espais reservats per a gossos realitzats pels 

serveis municipals a diferents punts de la vila.            2.244,55 € 

43 11a
Més espais i activitats per integrar la gent gran 

amb la jove
1.000,00 € Gent Gran

S'ha realitzat un Lipdub intergeneracional amb la 

producció del vídeo: "Superavis" el 10 de novembre de 

2014 i la presentació del vídeo es va realitzar l'1 de 

març de 2015. 1.000,00 €           12.234,55 €           

70 4a
Garantir l'accés a la platja Musclera sense 

inundacions al pas soterrani
30.000,00 € Urbanisme En procés d'aprovació del projecte que s'executarà 

durant el 2018 26.590,69 €

67 5a
Ampliació i adequació de parcs i places amb 

mobiliari infantil
18.000,00 € Serveis Municipals 3 lots de joguines a Mare Paula, Félix Cucurull, Asil 

Torrent 17.284,85 €

63 6a
Millora de l'asfalt de carrers que no 

requereixen intervenció en serveis del subsòl
30.000,00 € Urbanisme Carrers C. Vilaplana i el C. Del Bareu

30.017,75 €         

56 7a Mobiliari urbà (40 papereres + 15 bancs) 14.000,00 € Serveis Municipals Arreu del poble 13.993,65 €

50 8a Compra de llibres per la Biblioteca 1.000,00 € Cultura
Acció no realitzable en tant que és competència de la 

Diputació

47 9a

Posar una barana de ferro (als dos cantons del 

carrer) a la baixada de Sant Rafael, per a la 

gent gran dels carrers St. Pere, Bellavista i St. 

Rafel

12.000,00 €
Urbanisme / Serveis 

Municipals
24 de febrer de 2015

3.406,15 €           

44 10a
Camí de terra per dalt del poble per anar al 

col·legi Sinera i l'Escola Bressol Els Colors
19.500,00 € Urbanisme 

17.705,80 €         108.998,89 €

TOTAL PRESSUPOSTAT 141.000,00 € TOTAL EXECUTAT 121.233,44 €    

Cost total propostes Inversions 108.998,89 €    

Cost total propostes despesa corrent 12.234,55 €      

DESPESA CORRENT: 25.000€

INVERSIONS: 125.000€



Vots  Posició Actuació  Pressupost Regidoria / Àrea Descripció  Cost final € 
Acumulat

83 1a

Crear un Park de WORKOUT (espai lliure amb 

instal·lació d'aparells per fer gimnàstica als passeigs 

marítims, platges, parcs, etc.) 20.000,00 € Esports Instal·lat a la platja de la Picòrdia el 9 de juny de 2018 14.068,00 €

71 2a

Adequar dos pisos més per incloure al projecte de 

pisos socials

10.000,00 €

Benestar Social i 

Família

Els tancaments dels pisos estaven en molt males condicions i era  convenient canviar-los per d’altres que aïllessin 

millor i així poder acabar bé la intervenció iniciada amb la instal·lació de la calefacció a gas de l'any passat. Aquesta 

actuació ha permès millorar les condicions d’aquests pisos i dignificar-los. 

Han canviat totes les balconeres, les portes d’accés a les terrasses i les finestres de les 4 cuines. 9.982,50 €

68 3a Tancar parcs infantils per tal que no entrin gossos 4.000,00 €

Brigada i Serveis 

Municipals S'ha realitzat tancant el sorrall del parc de Lurdes, i el Parc Fèlix Cucurull 4.000,00 €

63 4a Pista de patinatge exterior i pública 22.000,00 € Esports Ubicació de la instal·lació en fase d'estudi

58 5a

Pàrquing bicicletes a les escoles i equipaments 

municipals 3.000,00 € Governació S'han col·locat a baix de la Riera i a les tres escoles 3.000,00 €

58 6a

Compra vehicle per reforç de la neteja viària. 

Màquina per netejar voreres 80.000,00 €

Brigada i Serveis 

Municipals En execució: Escombradora i altre vehicle 91.000,00 €

54 7a

Millora de l'asfalt de carrers que no requereixen 

intervenció en serveis del subsòl 30.000,00 €

Urbanisme i 

Serveis Tècnics
Turó i carrer Portimar

30.000,00 €

40 8a Instal·lació de taules de ping pong 2.000,00 € Esports Ubicació de la instal·lació en fase d'estudi

38 9a
Arreglar el tros estret del carrer Anselm Clavé

6.900,00 €

Urbanisme i 

Serveis Tècnics
Acció posposada a l'epera de poder fer una acftuació completa a tot el carrer

32 10a

25 pilones per delimitar la zona destinada a motos, 

per solucionar l'aparcament en doble fila arreu de 

la vila 1.200,00 €

Governació Pilones al carrer Barcelona

1.200,00 € 153.250,50 €

115 1a

Compra mensual menjar fresc per a famílies 

necessitades 4.000,00 €

Benestar Social i 

Família Realitzat 4.000,00 €

87 2a

Més cursos per aturats

5.000,00 €

Promoció 

Econòmica

Francès per sector hosteleria: 546,75 €

Anglès per sector hosteleria: 546,75 €

Anglès nivell, bàsic, mig i mig-superior: 486 € + 486 €

Ajudant de cuina: 1.190,70 €

Manipulador d’aliments: 225 €

Ajudant de cuina1.530€ 5.011,20 €

78 3a

Taller d'Autoocupació per a persones amb risc 

d'exclusió social

4.000,00 €

Benestar Social i 

Família

Taller: "Crea i Activa't" . Formació artesanal de pintura en roba i bijuteria. El dia 15 de setembre i fins 

el 17 de desembre a Serveis Socials. Total persones beneficiàries:10.

Objectius:

1. Dotar als  usuaris, mitjançant un curs/taller artesanal, de les eines tant formatives com d’habilitats 

personals, que els ajudin a aconseguir la seva auto-ocupació laboral. 

2. amb la finalitat d’obtenir uns ingressos econòmics que facin possible la seva plena autonomia 

personal i social.

3. amb un seguiment/acompanyament per part dels tècnics de referència dels usuaris derivats al taller. 4.000,00 €

54 4a

Cursos per a persones en actiu

5.000,00 €

Promoció 

Econòmica

Francès per sector hosteleria: 546,75 €

Anglès per sector hosteleria: 546,75 €

Xarxes socials: 580: e xarxes socials i e-comerç. Vull vendre per Internet: 720€.       Manipulador 

d'aliments: 675€ 3.743,50 €

8 5a

Foment del turisme LGTB en combinació amb la 

Regidoria d'Igualtat 2.500,00 €
Igualtat S'ha realitzat dues pel·lícules al Casal Parroquial els dies 27 i 28 de juny.

871,12 € 17.625,82 €

TOTAL PRESSUPOSTAT 197.100,00 €       TOTAL EXECUTAT 184.858,82 €     

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2015

DESPESA CORRENT: 25.000€

INVERSIONS: 175.000€



Vots Posició Actuació  Pressupost Regidoria Descripció  Cost final € 

534 1a

31. Detecció de les  necessitats de 

la població de persones grans que 

viuen soles al municipi

         22.000,00 € 
Benestar Social Realitzat 11.391,00 €

392 2a
27. *Compra mensual de menjar 

fresc per a persones necessitades
         15.000,00 € Benestar Social Realitzat 15.000,00 €

272 5a 18. Posar focus de llum a la platja          16.000,00 € Serveis Municipals Es realitzarà el 2018

208 8a
8. Treure voreres dels carrers del 

nucli antic, els més necessitats, 
         80.000,00 € Urbanisme Projecte fet i presentat als veïnat i realitzat 70.521,20 €

203 9a
10. Posar més vigilància policial i 

càmeres de seguretat
         25.000,00 € 

Governació: Policia 

Local Realitzat 25.000,00 €

177 10a
15. Augmentar els esforços i 

recursos per a la neteja dels rials 
           8.000,00 € Medi Ambient Realitzat 8.000,00 €

166 11a

7. Arreglar i mantenir les 

llambordes de la part mitja de la 

Riera per evitar caigudes de les 

persones. 

         50.000,00 € Urbanisme

Durant el 2018 s'està realitzant. S'han afegit aquests diners 

a la resta de diners necessaris per fer:  A la banda dreta 

d'Olivar a Vilà Mateu, i a la banda esquerre de l'Olivar al 

carrer Església

TOTAL PRESSUPOSTAT        179.000,00 € TOTAL EXECUTAT 129.912,20 €

Cost total Despesa corrent gastat 26.391,00 €

Cost total Inversions gastat 103.521,20 €

DESPESA CORRENT: 25.000€

INVERSIONS: 175.000€

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016



Vots Posició Actuació Pressupost Regidoria Descripció  Cost final € Acumulat

135 1a 20.Màquina de baldeig (d'hidropressió)   140.000,00 € Serveis Municipals

S'ha realitzat la Mesa, resta pendent formalitzar 

l'adjudicació 139.500,00 €

132 2a 18. Millorar els parcs infantils de la vila    15.000,00 € Serveis Municipals Sant Elm, Bellavista, Plaça Lloveras, Can Nadal 15.000,00 € 154.500,00 €

83 9a

11. Destinar més diners per a organitzar festes en general 

destinades al jovent 15.000,00 € Infància i Joventut

 S'ha destinat a ampliar els concerts de 

Barraques 15.000,00 €

81 10a

9. Patis oberts a l' escola Joan Maragall amb dinamitzador/a 

dissabtes tarda i diumenge matins      7.200,00 € Educació  S'ha realitzat l'últim tram del 2017 2.655,97 €        17.655,97 €

TOTAL PRESSUPOSTAT 177.200,00 € TOTAL EXECUTAT 172.155,97 €

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017

INVERSIONS: 175.000€

DESPESA CORRENT: 25.000€



Vots Posició Actuació Pressupost Regidoria Descripció Cost final €

580 1a 32. Material per a l'adequació d'aula d'integració sensorial per a infants autistes 15.000 € Infància i Joventut Pendent *

403 2a 14. Eliminar barreres arquitectòniques en punts claus del municipi 50.000 € Urbanisme Encarregat el projecte *

391 3a 27. Millora del mobiliari infantil del pati de l'Escola Maragall 17.000 € Educació Pendent *

298 4a 31. Il·luminar la platja del Cavaió 82.000 € Urbanisme / Obres I Serveis Projecte en exposició pública *

385 1a 9. Estudi i projecte per la inserció i reinserció de gent de més de 45 anys 8.000 € Promoció Econòmica Pendent *

378 2a 11. Rials d'Arenys de Mar: Accions de prevenció i reparació per evitar l'impacte de les riuades 14.230 € Medi Ambient

Pendent de l'aprovació del Pla 

de Gestió dels rials d'Arenys *

TOTAL PRESSUPOSTAT 186.230 €

(*) El cost final es confirmarà un cop executat el projecte

INVERSIONS: Fins a 165.000€

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

DESPESA CORRENT: 25.000€


