Participació en el PRESSUPOST’09
a) Manteniment i Millora de l’Espai Públic
Aportacions de millores a fer, i elecció de les obres a realitzar
l’any 2009, per un import de 200.000 euros

b) Aportacions a les Ordenances Fiscals
Presentació de la proposta d’ordenances en Audiència Pública, i
recollida de propostes

c) Aportacions al Pressupost Municipal
Presentació de la proposta de Pressupost Municipal 2009 en
Audiència Pública, i recollida de propostes

Introducció
Durant l’any 2008 Arenys de Mar ha iniciat dos processos rellevants en referència a la
relació de la ciutadania amb l’Ajuntament:
1. L’obertura del Pressupost Municipal a la participació ciutadana, mitjançant una
prova pilot.
2. La constitució d’un equip de treball per definir el model de participació ciutadana que
vol la vila, (és a dir, elaborar el Pla Director de la Participació Ciutadana).
Elaborar el Pla Director de la Participació Ciutadana requereix temps, ja que cal
analitzar la realitat, copsar les perspectives, i amb tota la informació dissenyar el Pla.
Per altre costat la participació en el pressupost ha de ser una de les moltes accions
que emmarqui aquest Pla.
Per tant, seria lògic, primer dissenyar el Pla i, després, desenvolupar cadascuna de les
accions previstes, entre elles, la participació en el Pressupost Municipal.
Però hi ha dos fets, en relació a la participació en el pressupost, que fan trencar
aquesta lògica. El primer és que, un cop iniciat un procés que pretén ser periòdic,
aturar-lo durant un any pot ser contraproduent. I el segon és que, havent tingut bona
valoració durant el procés de l’any 2008, repetir-lo amb petites incorporacions de
millora no és contraproduent, ans al contrari.
És per aquests motius que durant els propers mesos es portarà a terme una recollida
de propostes generals de millora de l’espai públic d’Arenys de Mar, amb la voluntat
que durant el mes de novembre de 2008 els arenyencs i les arenyenques puguin
decidir, mitjançant votació popular, quines obres es durant a terme durant l’any 2009.
Les accions escollides s’incorporaran al debat ordinari d’aprovació del Pressupost
Municipal 2009, durant els últims mesos d’enguany.
També s’obrirà un procés de reflexió i d’aportacions al pressupost en general,
mitjançant la realització d’una Audiència Pública, per presentar les Ordenances Fiscals
i el Pressupost Municipal 2009.
Després de l’Audiència Pública, qualsevol veí o veïna podrà fer les aportacions que
cregui oportunes. Aquestes, seran recollides i valorades pel Ple Municipal abans
d’aprovar les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal 2009.
Tota aquesta feina ha de permetre garantir una major transparència de la gestió
municipal, implicar la ciutadania en aquesta i, en definitiva, millorar la salut
democràtica i la qualitat de vida a la vila.

a) Manteniment i Millora de l’Espai Públic
Aportacions de millores a fer, i elecció de les obres a realitzar
l’any 2009, per un import de 200.000 euros

Objectius
- Identificar les obres de manteniment i de millora, que els veïns i les veïnes
creuen que s’han de realitzar, en l’espai públic d’Arenys de Mar.
- Definir la destinació d’una partida del pressupost d’inversions per valor de
200.000 euros, amb la qual realitzar les obres de manteniment i de millora en
l’espai públic per a l’any 2009.
- Exercitar processos de democràcia directa, mitjançant la realització de
votacions obertes a tots els veïns i a totes les veïnes, com element de millora
de la democràcia municipal.

Descripció
Continuant amb la feina iniciada anteriorment, aquest any es proposa reprendre
la participació directa dels veïns i de les veïnes per decidir la destinació d’una
partida del pressupost de l’any 2009, per valor de 200.000 euros,
concretament, en el manteniment i en la millora de l’espai públic.
El procés consta de tres grans fases:
a) Recollida de propostes de manteniment i de millora de l’espai públic.
b) Període d’avaluació tècnica.
c) Votació popular per decidir quines obres es durant a terme durant l’any 2009
amb els 200.000 euros reservats a tal efecte, d’entre totes les propostes
rebudes que compleixin els criteris tècnics.
A l’igual que l’any 2007, el procés incorpora una Comissió de Seguiment
formada per entitats i per ciutadans i ciutadanes a títol individual, amb la
finalitat de fer aportacions de millora al mètode, i a l’avaluació final.

Dates claus
- Recollida de propostes del 20 de juny al 14 de setembre de 2008.
- Període d’avaluació tècnica i càlcul de costos de les obres de manteniment i
de millora a votar  del 18 de novembre a 10 d’octubre de 2008.
- Votació oberta a totes les persones empadronades a Arenys de Mar majors
de 16 anys, del 8 al 16 de novembre de 2008.

b) Aportacions a les Ordenances Fiscals
Presentació de la proposta d’ordenances en Audiència Pública, i
recollida de propostes

Objectius
- Donar a conèixer les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament.
- Obrir la reflexió sobre quins criteris han de complir.
- Recollir les aportacions de millora proposades per la ciutadania.

Descripció
Les Ordenances Fiscals són un element fonamental de la política econòmica
municipal, ja que regulen els impostos i les taxes municipals, i els criteris en els
quals es basen. Per altre costat, són les que més directament incideix en les
persones i en l’activitat de la vila.
Correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar-les, però abans de fer-ho, el
Consistori vol presentar i explicar la proposta d’Ordenances Fiscals per l’any
2009, i recollir les reflexions i les aportacions de la ciutadania.
Un cop feta la presentació en Audiència Pública, dijous 23 d’octubre, s’obrirà un
període d’aportacions, que durarà fins al 31 d’octubre.
Aquestes aportacions seran traslladades a tots els grups municipals de
l’Ajuntament, per tal que les valorin abans de la seva aprovació inicial.
Després de la seva aprovació inicial, s’obrirà el procés d’Exposició Pública,
durant el qual tota persona que ho desitgi hi pot presentar al·legacions.

Dates claus
- Audiència Pública de presentació i explicació de les Ordenances Fiscals per
l’any 2009  dijous, 23 d’octubre de 2008.
- Període d’aportacions a les Ordenances Fiscals del 24 d’octubre al 31
d’octubre de 2008.

c) Aportacions al Pressupost Municipal
Presentació de la proposta de Pressupost Municipal 2009 en
Audiència Pública, i recollida de propostes

Objectius
-

Donar a conèixer el Pressupost Municipal 2009.

-

Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió municipal, especialment
en la definició dels pressupostos i promoure la seva corresponsabilització
en el desenvolupament d’Arenys de Mar.

Descripció
El Pressupost Municipal és l’element més important de la gestió municipal, ja
que en ell s’hi recullen les actuacions que es preveu fer durant l’exercici.
Moltes de les partides econòmiques del pressupost ja venen definides
d’exercicis anteriors, i són difícilment canviables (compromisos en inversions,
manteniment de serveis i de prestacions, personal, etc.).
Però és important que tots i totes puguem participar en la definició de les
actuacions que han de comportar millores i/o canvis de cara a l’ exercici 2009.
Per aquest motiu, l’Ajuntament realitzarà una Audiència Pública en la que
explicarà la proposta d’Ordenances Fiscals i la proposta de Pressupost
Municipal 2009.
Després d’aquesta presentació, tothom disposarà d’un mes per poder fer les
seves aportacions al pressupost (ja sigui via instància, o a través del web
municipal), de forma que tots els grups municipals les puguin conèixer i valorarles abans de l’aprovació.
No obstant, i a fi de garantir el dret de tots i de totes a presentar-hi al·legacions,
un cop aprovat inicialment, s’obrirà un període d’Exposició Publica.

Dates Claus
- Audiència Pública per presentar i explicar la proposta de Pressupost
Municipal 2009 dijous, 23 d’octubre de 2008.
- Període d’aportacions al Pressupost Municipal 2009 del 24 d’octubre a 23
de novembre de 2008.
- Durant l’any 2009: avaluació, xerrada informativa del pressupost i
seguiment de les obres.

