PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1. Què és la participació ciutadana?
Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directament
o indirecta en les polítiques públiques. Quan parlem de participació ciutadana parlem d’influir en
la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la
ciutadania sinó de traspassar-li el poder.
La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a escala individual i
les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal
obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.
La participació es pot aplicar a qualsevol política, però per obtenir una bona resposta de la
població no es pot estendre a totes les polítiques sinó que cal fer-ne una selecció.
No hi ha fórmules predeterminades per a la participació ciutadana. Existeixen diferents
experiències i s’han plantejat diferents mecanismes, però l’ideal és per a cada cas buscar quin és
el mecanisme que més s’adequa a les nostres necessitats o bé dissenyar-ne un de propi.
Per tal de formalitzar els processos de participació al nostre municipi, hem desenvolupat el
Reglament de Participació Ciutadana, en el qual s’estableixen els diferents mecanismes i es
reconeixen els drets dels ciutadans/es i les entitats a la participació.

2. Òrgans i espais del procés
Grup de treball o Comissió de Participació: ha d’estar format per un representant de cada grup
municipal, la persona tècnica de Participació (en cas que n’hi hagi) i tres membres del Consell del
Poble i entitats escollits per sorteig en cas que hi hagi diverses candidatures.

3. Pressupost municipal
El pressupost participatiu es realitza de manera bianual. Aquest pot tenir una partida reservada
dins el pressupost municipal o bé utilitzar diners procedents de romanents.

4. Marc i criteris necessaris per acceptar propostes per als pressupostos participatius
Al procés participatiu hi poden participar totes les persones censades a Arenys de Munt i majors
d’edat en data d’inici del procés.
Marc establert:
1. Criteri de legalitat: Totes les propostes d’actuacions han de ser legals. No s’acceptaran

propostes que plantegin actuacions il·legals.
2. Criteri de competències: Les propostes d’actuacions han de ser competència de
l’Ajuntament, competència municipal. Les propostes que es facin han de poder ser
assumides per les competències municipals; es descartaran les propostes que siguin
competències d’altres administracions.
3. Criteri econòmic: S’aplicaran els límits econòmics abans exposats a totes les propostes i
aquelles que no s’ajustin es descartaran.
4. Criteri de viabilitat tècnica: Tanmateix, totes les propostes es valoraran tècnicament
amb la voluntat de valorar si són viables, és a dir, que tècnicament es poden realitzar.
5. Criteri d’insostenibilitat: No s’acceptaran en cap cas propostes que plantegin accions
insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció que comprometi les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents o futures.
6. Criteri d’exclusió social: No es podran fer propostes que plantegin accions d’exclusió
social.
Totes les propostes que compleixin els criteris abans exposats passaran a ser prioritzades per tal
de determinar quines es portaran a terme en primer lloc. A continuació presentem els criteris
que ens ajudaran a fer aquest exercici. Entre parèntesi s’apunta el pes que tindran aquests
criteris en la priorització final:
1. Criteri de necessitats bàsiques (10%): A l’hora de prioritzar les propostes es tindran
presents les necessitats bàsiques de la població d’Arenys de Munt.
2. Criteri estratègic (5%): Les propostes que superin els criteris marc seran valorades
segons la seva adequació a la visió de futur que s’ha consensuat participativament a
partir de l’elaboració del PAM.
3. Criteri votació popular (85%): El criteri més important a l’hora de prioritzar les propostes
serà el de la votació popular, és a dir, totes les propostes que passin els criteris marc
seran sotmeses a la votació directa dels arenyencs/ques.

5. Inici del procés
Fases del procés:
1- Elaboració i recull de propostes: S’iniciarà amb un Consell del Poble o sectorial on
s’expliqui el procés participatiu. Es treballarà una campanya comunicativa per tal que les
persones tinguin espais on debatre aspectes a millorar del municipi. Un cop finalitzada
aquesta part, les persones a títol individual o bé les entitats representades per la
persona designada enviaran a l’Ajuntament les propostes a través de l’OAV, per correu
electrònic, telèfon i instància genèrica.
2- Valoració de les propostes: El grup de treball valorarà les propostes en aplicar els criteris i
el marc a les propostes recollides i valoració econòmica de les propostes que compleixin.
3- Debat popular: Es presentaran les propostes al web municipal i es realitzarà un Consell del
Poble o sectorial on aquestes es puguin parlar i debatre. Servirà per iniciar el procés de
debat i per veure quines són les propostes més populars. Es deixarà un marge de temps
per tal d’organitzar diverses trobades socials per tal de parlar sobre aquestes propostes;
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idealment cada consell sectorial s’hauria de trobar per tal de poder parlar d’aquelles que
els afecten directament. També es valorarà fer un debat de ràdio amb els grups polítics
presents al consistori.
Votació popular: Es durà a terme el procés de votació durant una setmana seguint els
canals establerts.
Recull de resultats: La Comissió de Participació es reunirà per recollir els resultats. Se
sumaran les notes ponderades del criteri: necessitats bàsiques (10%), el criteri estratègic
(10%) i el criteri de la votació popular (85%).
Presentació dels resultats: S’organitzarà un Consell del Poble per presentar els resultats
definitius del procés. Es publicaran al web de l’Ajuntament.
Avaluació del procés: La Comissió de Participació es reunirà per avaluar el procés
participatiu i proposar aspectes de millora. Es farà un informe, que es penjarà al Portal
de Transparència.

5. Comunicació
Aquest procés participatiu es proposa arribar al màxim de gent possible. És per això que es
contactarà amb associacions, entitats, consells sectorials, Esplai, casal de joves, residència,
biblioteca i centres educatius. La intenció és posar bústies en tots els equipaments municipals i
també a comerços col·laboradors per tal de facilitar la participació.
Des de l’Ajuntament fer una campanya de difusió a través de les xarxes, ràdio, web... També es
crearan tríptics i pancartes. Aquests animaran a la participació i explicaran com es pot participar
en el procés.
S’informarà els veïns i veïnes enviant carta informativa i tríptic a totes les llars del municipi, a
través del Consell del Poble i dels consells sectorials. Organitzar un mínim de dos espais socials
de debat.
6. Procés de votació
Abans de procedir a la votació popular, la Comissió de Participació revisarà totes les propostes
per tal de valorar si s’ajusten al marc i als sis criteris establerts. Un cop revisades les propostes,
aquelles que compleixin amb els sis criteris passaran a ser valorades. Aquestes propostes
s’agruparan per temàtiques (Joventut, Gent Gran, Acció Social, Urbanisme, Benestar Animal,
Igualtat, Espai Públic, Habitatge, Festes, Promoció Econòmica, Educació, Cultura, Salut, Comerç…
o segons determini la Comissió de Participació) i dins de cada temàtica s’organitzaran per zones
del municipi que rebran l’actuació (en cas que es pugui).
En primer lloc, la Comissió de Participació valorarà el criteri de necessitats bàsiques (10%) i el
criteri estratègic (5%) seguint la rúbrica establerta. Un cop feta aquesta valoració, de la qual
s’extraurà una nota mitjana sobre deu punts, quedarà reservada de manera secreta fins que
finalitzi la votació popular.
La votació popular es desenvoluparà dins el termini d’una setmana. Es podrà fer a través del web
de l’Ajuntament i omplint les butlletes oficials, que es podran trobar als equipaments municipals
i comerços que hi col·laborin.

La votació es realitzarà per temàtiques, les quals tindran un pressupost màxim que determinarà
la Comissió de Participació. Per tal de ser equitatiu, es vetllarà perquè dins d’una temàtica hi hagi
propostes que incideixin arreu del municipi i no només en una zona concreta.
Les persones podran votar les propostes una sola vegada. Hauran d’ordenar les propostes de la
que més els agrada a la que menys; les propostes seran valorades a través d’una nota ponderada
(10 punts la primera, 8 la segona, 6 la tercera, 4 la quarta i 2 la cinquena; a partir de la sisena les
propostes rebran totes una puntuació d’1). Es podrà fer a través del web identificant-se amb el
DNI o bé a través d’una butlleta que dipositaran en una de les bústies que s’hauran repartit als
equipaments o comerços col·laboradors. Serà tasca del personal de l’Ajuntament digitalitzar la
informació de les butlletes.

7. Tempos
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Segona setmana de maig: Presentació del procés participatiu al Consell del Poble i als
consells sectorials. Començar difusió procés participatiu, fer debats de ràdio a la plaça…
Donar un mes per a la presentació de propostes.
Segona setmana de maig: Inici de la fase per presentar propostes.
Quarta setmana de maig: Es reuneix la Comissió de Participació per tal de classificar les
propostes i avaluar-les.
Primera o segona setmana de juny: Presentació de les propostes al Consell de Poble.
Difusió de les propostes i fase de debats socials.
Tercera setmana de juny: Votació popular.
Quarta setmana de juny o primera de juliol: Presentació dels resultats a la ciutadania.

8. Centres educatius de primària i secundària
Ja que les persones menors d’edat estan excloses del procés del Pressupost Participatiu, es
proposa que de manera interna es realitzi un procés similar dins de cada escola de primària i
l’institut de secundària.
La proposta és que es treballi el procediment de participació i la democràcia a les aules. Es
recolliran les propostes de l’alumnat de 1r a 6è de primària a les escoles, de 1r a 4t d’ESO i 1r i
2n de batxillerat. Cada alumne/a podrà fer propostes dins el seu grup aula, entre les quals
n’escolliran dues, que passaran a la votació final. Cada centre educatiu escollirà una proposta
que es desenvoluparà el proper curs.

