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BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
Què són els pressupostos participatius?
El Pressupost Municipal és un dels instruments més importants que ha d’aprovar cada
any el govern local, per tal de donar resposta a les necessitats del municipi, a partir de
la distribució dels recursos econòmics i financers. Els pressupostos participatius són uns
mecanismes de participació mitjançant els quals la ciutadania d’Arenys de Munt pot
decidir sobre el Pressupost Municipal.
El pressupost participatiu és una eina que permet detectar les necessitats de la població,
implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. Fer partícip a la
ciutadania conjuntament amb els representants polítics, en els processos de presa de
decisions sobre temes que els afectes directament, enforteix la democràcia i facilita la
comprensió dels afers públics.
El procés de pressupost participatiu ha evolucionat en els diferents governs municipals
d’Arenys de Munt. Anys d’experiència ens permeten valorar els resultats d’exercicis
anteriors i implementar millores per aprofundir en la participació ciutadana. La revisió
del procés participatiu del pressupost municipal d’Arenys de Munt, ha estat una tasca
que ha dut a terme un grup de treball creat a partir del Consell d’Economia, amb la
implicació de persones que a títol individual ha fet aportacions. Aquest grup a enfocat
l’esforç en trobar estratègies per implicar al col·lectiu jove, garantir un major l’equilibri
territorial en l’esforç inversor del pressupost participatiu i una major implicació dels
Consells Municipals i Consell del Poble.
Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de
150.000€ del pressupost d’inversions, 25.000 € per a serveis i 10.000 € per al pressupost
participatiu Jove 2019.
El projecte s’organitza en 4 etapes: la fase de recollida de propostes, la fase d’anàlisi de
les propostes, la fase de votació de les propostes i l’execució final de les propostes.
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Les 4 fases del pressupost participatiu 2019
En la fase de recollida de propostes (fins al 6 de d’agost) Veïns i veïnes,
entitats, consells sectorials i consell de poble, podran participar
presentant la seva aportació de formar presencial o telemàtica fins al 6
d’agost de 2018. També s’organitzaran diferents sessions presencials i
informatives per recollir propostes que es formularan de forma
col·lectiva.
Fase d’anàlisi de les propostes. S’iniciarà aquesta fase en el moment que
es recullin les propostes sorgides en la fase anterior. En aquest punt, es
validarà el cost, viabilitat tècnica de cada proposta, així com la naturalesa
de la mateixa, projectes d’inversió de poble o per àmbit territorial i
serveis. Les propostes validades seran les que passaran a la fase de
votacions.
Durant els mesos d’agost i setembre tindrà lloc la fase de votacions. En
aquest moment es prioritzaran els projectes presentats seguint un procés
de votació popular. Podrà votar tota la ciutadania major de 16 anys
empadronada a Arenys de Munt. En aquesta fase la participació serà
individual. Per tal de donar a conèixer les propostes es podran consultar
tots els projectes finalistes a la pàgina web.
Els resultats de les votacions es publicaran al web municipal i les
propostes escollides s’incorporaran al pressupost de l’any vinent.
La fase d’execució serà al llarg del 2019, quan els projectes més votats
incorporats al pressupost s’executaran.
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1.

Pressupost participatiu d’inversions: 150.000€
Les inversions són despeses en obra pública: obres en carrers, voreres,
pavimentació, obres en equipaments municipals (pavellons, escola bressol,
biblioteca...) mobiliari urbà (papereres, senyals, bancs, etc).
•
•
•

•
•

•

Respecte el pressupost participatiu de l’any 2018, la dotació es manté en
150.000€
L’import per a projectes de poble és de 70.000€ i projectes per àmbit
territorial de 80.000€.
Es planteja un major equilibri territorial, redistribuint els imports per
projectes de poble i projectes per àmbit territorial, dividint Arenys de Munt
en 4 àmbits territorials (ponent, migdia, orient i nord).
La forma de participació serà presencial o telemàtica mitjançant formulari
web o aplicació mòbil.
Poden presentar propostes les entitats inscrites al Registre Municipal, els
consells sectorials, consell del poble, i els veïns i veïnes a partir de 16 anys
empadronats a Arenys de Munt.
Poden votar les propostes els veïns i veïnes a partir de 16 anys empadronats
a Arenys de Munt.

1.1 Projectes de poble i Projectes per àmbit territorial
Què són Projectes de poble?
Les inversions que responen a les necessitats d’infraestructures, serveis i
mobilitat que hi puguin gaudir els veïns i veïnes del municipi, independentment
de l’àmbit territorial on es resideix, i són d’interès general.
Per als projectes de poble es destinaran un total de 70.000€ amb un
màxim de 25.000€ per cada projecte presentat.
La presentació de les propostes serà telemàtica a través d’un formulari o
presencialment mitjançant butlleta.
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Què són Projectes per àmbit territorial?
Les Inversions que responen a les necessitats d’infraestructures, serveis i
mobilitat que beneficien principalment els veïns i veïnes en l’àmbit territorial en
el qual resideixen.
Per a garantir un major equilibri territorial per a les inversions de cada zona del
municipi, Arenys de Munt queda dividit en 4 àmbits territorials que respon a la
divisió tradicional del municipi. Aquets quatre àmbits són: ponent, nord, migdia
i orient.
Per a cada àmbit territorial hi ha destinat 20.000 €, sumant un total de
80.000€. Cada projecte pot aspirar a un màxim de 20.000€ de cost.
La presentació de les propostes serà telemàtica, a través d’un formulari o
presencial mitjançant butlleta.

1.2 Dubtes sobre actuacions territorials o de poble
Quines actuacions no són d’àmbit territorial?
Les actuacions en els equipaments municipals (esportius, educatius, serveis
generals, policia, etc.) que donen servei als tots els veïns i veïnes
independentment de la seva zona de residència. Riera i Parc públic de Can Jalpí
són zones del poble de valor estratègic i que donat la seva naturalesa, són
objecte de projectes de poble.

Com es pot identificar si un projecte és de poble o territorial?
Cada proposta no té perquè identificar-ho. En el moment de la seva valoració
tècnica s’ubicarà cada proposta en el tipus de projecte més adient per portar-ho
a votació. Serveis tècnics ubicarà cada actuació a l’àmbit territorial que li
correspongui.
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Si un àmbit territorial no esgota el pressupost previst?
En cas que un àmbit territorial no esgoti el pressupost de despesa previst, el
sobrant es repartirà proporcionalment a la resta d’àmbits territorials. Si continua
havent-hi sobrant, aquest es derivarà a projectes de poble.

2 El pressupost participatiu per a serveis
Els serveis són despeses que l’ajuntament dedica a diferents necessitats de la
ciutadania en relació a neteja, seguretat, mobilitat, benestar social, medi ambient,
festes, comerç, sanitat, gent gran, promoció econòmica, etc.

2.1 Pressupost participatiu de serveis (àmbit general)
Els projectes de serveis aprovats hauran de tenir un cost màxim de 5.000 € i
podran ser destinats a serveis del municipi, activitats o serveis a les persones.
Dotació pressupostària de 25.000€ amb un límit de despesa per projecte
de 5.000€.
La forma de participació serà presencial o telemàtica mitjançant formulari.
Poden presentar propostes les entitats inscrites al Registre Municipal i els
veïns i veïnes a partir de 16 anys empadronats a Arenys de Munt.

3 Pressupost participatiu Jove 2019
3.1 Pressupost participatiu Jove 2019
El pressupost Participatiu Jove 2019 està adreçat a joves de 12 a 29 anys
empadronats en el municipi. La dotació pressupostària prevista és de 10.000€
que es podran repartir en els projectes presentats i votats pels mateixos joves.
El pressupost participatiu Jove 2019 s’articula amb unes bases separades i el
sistema de votació es realitzarà mitjançant una assembla de joves.
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4 El paper dels Consells Municipals
El paper dels Consells Municipals és rellevant en la conformació del Pressupost
Municipal. En aquest sentit, dins el termini de presentació de propostes per a
inversions i serveis, cada Consell Municipal podrà acordar presentar-ne. Aquestes
propostes tindran relació amb la temàtica de cada consell, seran validades per els
tècnics municipals i entraran en el període de votació del procés participatiu.

Els Consells Sectorials
Es podran convocar els consells sectorials amb l’objectiu d’explicar el procés
participatiu del pressupost municipal. Tots els ciutadans estan convidats als consells
municipals (no només els membres formals). Es podran fer propostes sobre
projectes a desenvolupar que caldrà consensuar i valorar prèviament. Les propostes
es poden presentar en el pressupost participatiu com a col·lectiu.
El Consell sectorial, si hi ha acord amb la regidoria, pot traslladar propostes per a
l’elaboració de l’esborrany del pressupost municipal, sense esgotar el dret de fer-ne
a través del procés participatiu. Les propostes acordades per al pressupost municipal
dependran de la disponibilitat pressupostària i la seva viabilitat tècnica.

El Consell del Poble
El Consell del poble, com a tal, podrà presentar propostes per al pressupost
participatiu que prèviament haurà de consensuar amb els membres del Consell. El
Consell es reunirà a petició de qualsevol membre no polític que consideri oportú
tractar propostes per elevar a pressupost participatiu. Al mateix temps, també es
poden fer propostes de naturalesa no vinculants per a l’esborrany del pressupost
municipal, sense esgotar la possibilitat de fer per al pressupost participatiu que, en
funció del consens assolit i la disponibilitat pressupostària, es poden elevar a
l’esborrany del pressupost municipal 2019. Les reunions formals convocades en el
marc del Consell del Poble per a tractar el pressupost participatiu es realitzaran
d’acord amb l’article 15 dels estatuts del propi Consell.
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5 Presentació, validació i votació de les propostes
5.1 Qui pot presentar propostes?
Poden presentar propostes les entitats inscrites al Registre Municipal, els
Consells Municipals i els veïns i veïnes a partir de 16 anys empadronats a Arenys
de Munt.

5.2 Votacions de les propostes d’inversions i serveis
La votació serà personal i es realitzarà mitjançant formulari web, aplicació mòbil
o presencial (butlleta en paper).
Cada veí podrà votar les propostes d’inversions: projectes de poble que aniran
distribuïdes per grups (via pública, equipaments culturals, equipaments
esportius, mobiliari urbà, material sociocultural, ensenyament, i altres petites
actuacions) i projectes d’àmbit territorial podent escollir una actuació per
cadascun.
Les propostes de Serveis es podran escollir una proposta per cada grup en funció
del servei (promoció econòmica, cultura, festes, esport, benestar social, etc.)
Cal acreditar amb noms i cognoms i DNI l’empadronament a Arenys de Munt.
Cada persona podrà votar una proposta per àmbit territorial i una proposta per
cada grup de model de poble.
El pressupost participatiu “Ajuntament Jove 2019” s’articula amb unes bases
separades i el sistema de votació es realitzarà mitjançant una assembla de joves.
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6 Grup Promotor
Per a donar garanties de compliment del pressupost participatiu 2019, així com
vetllar per al desplegament de les fases previstes, s’ha creat aquest òrgan format
per els membres del Consell d’Economia, veïns/es i regidors/es que han participat
en el grup de treball per al disseny del procés participatiu del pressupost municipal.
La finalitat del grup promotor és fer seguiment i avaluar totes les fases del procés,
vetllar per a la incorporació de les propostes aprovades i la seva execució en els
terminis fixats.
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