
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AJUNTAMENT INFORMA 

MAIG – 2014 NÚM. 5 

El passat 16 d’abril a la Sala 
Municipal, es van presentar 
les bases dels processos 
participatius per a l’elabora-
ció de les ordenances fiscals i 
el pressupost municipal de 
l’any 2015. 
    Dels processos que s’inicien 
en paral·lel la novetat ha estat 
la inclusió del procés popular, 
en el qual la ciutadania pot 

proposar i votar prioritats 
concretes que l’equip de 
govern es compromet a 
incloure en el pressupost 
2015. 
    La participació popular del 
pressupost contempla una 
dotació de 125.000€ per a 
inversions i serveis, que seran 
de lliure disposició per a les 
prioritats que, de manera 

democràtica, proposaran i 
escolliran en una votació 
popular les vilatanes i els 
vilatans d’Arenys de Munt.  
    La data de finalització per a 
presentar propostes és el dia 
31 de maig. Aquestes pro-  
postes seran validades i 
quantificades per a la seva 
exposició i posterior votació 
popular. 
 

 

 

El procés de participació popular per al pressupost 

municipal contempla una dotació de 125.000€ per a 

inversions i serveis, en el qual la ciutadania pot fer 

propostes que es sotmetran a votació popular  

COM FER POPOSTES PER AL PRESSUPOST 

MUNICIPAL DE L’ANY 2015? 

Trobaràs darrera d’aquest full un apartat en el qual caldrà 

posar les dades personals, i redactar dins les caselles un 

màxim de 5 propostes diferents en relació a temes que 

consideris prioritaris en els serveis que ofereix l’ajuntament o 

inversions que es puguin fer. 

La butlleta emplenada s’ha de posar dins la bústia del procés 

participatiu que trobaràs a l’ajuntament i en diferents 

equipaments municipals, o ens pot fer arribar un correu 

electrònic a 

participacio@arenysdemunt.cat 

 

El termini de presentació de propostes finalitza el 31 de maig 

de 2014. 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).   

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALIDACIÓ I 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES? 

Les propostes rebudes seran validades per intervenció i 

valorades per serveis tècnics d’acord amb els següents 

criteris:  

 Han de ser competència municipal.  

 Han de ser d’interès públic i tècnicament viables. 

 No han d’estar previstes ni contradir el PAM –Pla 

d’actuació municipal-. 

 Les propostes que afectin inversions, fins a un valor 

màxim de 100.000 €. 

 Les propostes que afectin serveis, fins a un valor 

màxim total de 25.000 €.  

 

 

 

 

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, joventut, etc.  

 

*Per aclarir qualsevol dubte podeu consultar a 

QUÈ SÓN INVERSIONS? QUÈ SÓN SERVEIS? 

  

mailto:participacio@arenysdemunt.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest full és un recull de la informació més destacada sobre el procés 

participatiu per a l’elaboració de les ordenances fiscals i Pressupost Municipal 

2015. Per a més informació us podeu adreçar a participacio@arenysdemunt.cat 

o concertar cita a la regidoria d’economia trucant al telèfon 93 793 79 80. 

 

 

31 de maig                                             31 de maig     31 de juliol 

 

 

 

 

ORDENANCES  

FISCALS 2015 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 

PROCÉS PARTICIPACIÓ 

POPULAR 

PROCÉS PARTICIPACIÓ 

POLÍTICA 

QUI POT FER 

PROPOSTES? 

 

                                      
Consells Sectorials 

Partits polítics 

Entitats 

Particulars 

 

Tècnics Ajuntament                                      

Consells Sectorials 

Partits polítics 

Entitats i Particulars 

 

                                       
Particulars en nom propi o 

en representació d’una 

entitat o partit 

 

 
                                      
LIMITACIONS  

DELS ÀMBITS 

PARTICIPATIUS 

                                       

NORMATIVA - RDLHL 
125.000 € (INVERSIÓ+SERVEIS) 

 

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL                    

NIVELL DE 

VINCULACIÓ                                       

 

                                   
Consell d’Economia 

PRESENTACIÓ I DEBAT 

PER CONSENS  

                                      

Votació popular 

VINCULANT 

 

NO HI HA LIMITACIONS  

ESTRUCTURA PRESSUPOST 

I QUALSEVOL APLICACIÓ  

                                  

Consell d’Economia 

PRESENTACIÓ I DEBAT 

NO VINCULANT  

PRESENTACIÓ DE 

LES PROPOSTES 

 
VOTACIÓ  

20 de juny - ACTE PÚBLIC                                   23-25 de juny 

EXPOSICIÓ DE PROPOSTES                                   

26 de juny a 6 de juliol  

VOTACIÓ POPULAR                                 

               11 de juliol                                           11 de juliol 

27 de juny – Consell Economia 

VOTACIÓ DE PROPOTES 

RESULTATS DE LES 

VOTACIONS               

           18 de setembre                                                            9 d’octubre                                        

5 de setembre  

CONSELL DEL POBLE                                 

APROVACIÓ 

INICIAL AL PLE  

DATA LÍMIT PER A 

FER PROPOSTES                          

PROPOSA FINS A 5 ACTUACIONS / SUGGERIMENTS  RELACIONATS AMB 

INVERSIONS O SERVEIS QUE CREGUIS NECESSARIS PER A LA NOSTRA VILA  

 

 

 

 

 

PROPOSTA 1 

PROPOSTA 3 

PROPOSTA 2 

PROPOSTA 4 

PROPOSTA 5 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 

Rambla Francesc Macià, 59 

08358 Arenys de Munt 

Tel. 93 793 79 80 

DADES DE CONTACTE: 

Nom i Cognoms:             DNI:                      Edat 

Telèfon\Mòbil:                 Correu electrònic:  

Adreça:  

 

Correu electrònic:  

Posem en el vostre coneixement que les dades que ens cediu s’integraran en el fitxer de la base de dades de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, el qual garanteix la seva confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 5/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades. En qualsevol moment 
podeu exercir el dret de rectificació o cancel·lació adreçant un correu a participacio@arenysdemunt.cat 

   

 

El cost untari d’edició, impressió i distribució d’aquest  L’AJUNTAMENT INFORMA  ha estat de 0,09 € - El cost total per a 1.000 exemplars és de  90,00 € 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 

Procés participatiu – Arenys de Munt  
 

 

 

*EL FULL EMPLENAT EL PODEU DEIXAR A LES BUSTIES UBICADES EN EL MATEIX  AJUNTAMENT,  BIBLIOTECA O PAVELLONS MUNICIPALS 

mailto:participacio@arenysdemunt.cat
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