AUDIÈNCIA PÚBLICA INFORMATIVA DEL PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS D’ARENYS DE MAR 2009
Acta de la sessió de dimarts 19 de juny de 2008
Assistents:
1. Ramon Vinyes i Vila, Alcalde
2. Xavier Febrer, Regidor de Participació Ciutadana
3. Tomàs Salazar, Regidor de Serveis Personals
4. Armand Giménez, Societat Coral L’Esperança
5. Max Escalera, AAVV Pla dels Frares
6. Maria Dolores Rodríguez, AAVV Arenys Nou
7. Antoni Tomàs
8. Alex Acero, AAVV Nucli Antic “AVANA”
9. Agustí Costa, UBICA
10. Salvador Riera, UBICA
11. Katy Gimeno, Grup de Debat i Tertúlia
12. Dalmau Barris
13. Joaquim Bernat
14. Pere Riera
15. Jaume Gispert, Aula d’Extensió Universitària
16. Gemma, Ràdio Arenys
17. Claudia, UAB
18. Begoña, UAB
19. Laura Espinasa, Tècnica de Participació Ciutadana
20. Lara Cáceres, Espai Públic
21. Xavi Tort, Espai Públic
S’inicia la sessió a les 20.05 hores

Benvinguda de l’alcalde

Valoració del procés de participació en el pressupost 2008

Seguiment de les obres 2008

Pressupost participatiu de2009
El Sr. Febrer presenta la proposta de procés participatiu en el pressupost, que té com a principals
novetats respecte a l’any anterior:
•

Continua sent una prova pilot fins la finalització de l’elaboració del Pla de Participació
Ciutadana.

•

S’incorpora el procés al debat ordinari del pressupost.

•

S’incrementa la partida a 200.000 euros.

•

Es reforça la difusió del procés: ràdio, presentacions a tots els consells municipals, difusió
entre l’equip tècnic municipal, fòrum...

•

Es descentralitzar la recollida de propostes i vots respecte a la riera.
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•

S’elaborarà una exposició que ampliï la informació de la revista.

Aportacions en el torn obert de paraules

Respecte al fòrum per internet:
Que el fòrum respongui a les aportacions, i ho faci amb agilitat.
També es proposa que el fòrum pugui ser un bon espai per difondre i debatre el pressupost de 2009, de
forma prèvia a l’Audiència Pública de Pressupostos.

Respecte a la retolació de per l’entrada del nord
Es comenta que aquesta és una mancança important que d’una manera o altra caldrà cobrir, i que una
opció és que s’inclogui en el pressupost ordinari de l’Ajuntament per al 2009.
També es comenta que seria important retolar adequadament el nou pàrquing, ja que molts cotxes no
el coneixen, i per tant saturen les places d’aparcament a la via lliure.
El regidor informa que aquesta actuació està prevista, però que no recau en l’Ajuntament, sinó que és
responsabilitat de l’empresa adjudicatària.

Respecte a la recollida d’aportacions
Es comenta que cal fer pedagogia sobre que es pot presentar.

Respecte a la ubicació de les urnes
Es recorda la importància de fomentar la participació no només al centre de la vila, entorn a la Riera,
sinó també en la resta del municipi, i que un element clau per aconseguir-ho és distribuint-hi cartells i
urnes.
En aquest apartat, es valora positivament la col·laboració de les botigues, ja que ajuden a descentralitzar
els llocs de recollida.
També es comenta que fora positiu fer reunions en altres espais, més propers als diferents barris. Tot i
estar d’acord, el regidor comenta que avui per avui no es disposa d’espais per poder-hi fer reunions.

Respecte al debat dels pressupostos
Es demana quines accions hi ha previstes per donar a conèixer i debatre el pressupost per al 2009.
El regidor explica que hi ha previst fer l’Audiència Pública de Pressupostos, i que si hi ha interès, es pot
tornar a organitzar una sessió explicativa del pressupost, com la que es va fer aquest any amb la
presència de l’interventor.
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