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Ajuntament d’Arenys de Munt

PRESSUPOST 
PARTICIPATIU

2023
A TRAVÉS DEL 

PRESSUPOST PARTICIPATIU 
LA CIUTADANIA DECIDIRÀ 

LA DESTINACIÓ DE

100.000 € QUÈ FARIES 
A ARENYS DE 

MUNT AMB 
100.000 €?
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Són les accions i inversions plante-
jades i escollides per la ciutadania. 
Per tant, hi ha espai de propostes, 
de debat i de votació.
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Totes les persones censades a 
Arenys de Munt, amb més de 16 
anys en data d’inici del procés.

Les inversions escollides es desen-
voluparan durant els anys 2023 i 
2024.

S’hi dedicaran 100.000 €, que sorti-
ran dels romanents de Tresoreria.
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FASE 7. 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 Trans-
parència.

PROCÉS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

FASE 1.

FASE 6.

FASE 5.

FASE 4.

FASE 3.
FASE 2.

S’iniciarà amb un Consell del Poble on s’expliqui el pro-
cés participatiu. Es treballarà una campanya comunica-
tiva 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.

El grup de treball valorarà les propostes en aplicar els cri-
teris i el marc a les propostes recollides i valoració econò-
mica de les propostes que compleixin.
S’organitzaran les propostes per temàtiques lògiques: es-
ports, cultura, festes, espai públic, igualtat…

Elaboració i recull 
de propostes

Valoració de les 
propostes

Debat popular

El grup de treball està format per:
 ϵ 1 membre de cada grup municipal.
 ϵ 3 membres que es presentin d’entre el Consell del 
Poble, els consells sectorials i les entitats registrades 
(escollits per sorteig en cas que hi hagi diverses can-
didatures).

Cada membre del grup de treball farà aquesta valoració 
i quedarà en un sobre tancat fins acabada la votació po-
pular:

 ⢟ Criteri de necessitats bàsiques (10%): a l’hora de 
prioritzar les propostes es tindran presents les ne-
cessitats bàsiques de la població d’Arenys de Munt.
 ⢟ Criteri estratègic (5%).

Tota la ciutadania:
 ⢟ Criteri votació popular (85%): el criteri més impor-
tant serà el de la votació popular.

FASE 2. Valoració de les 
propostes

Es presentaran les propostes al web municipal i es realit-
zarà un Consell del Poble on es puguin parlar i debatre. 
Es deixarà un marge de temps per tal d’organitzar diver-
ses trobades per parlar sobre aquestes propostes. Ideal-
ment cada consell sectorial s’hauria de trobar per poder 
parlar d’aquelles que els afecten directament. També es 
valorarà fer un debat de ràdio amb els grups polítics pre-
sents al consistori.

Votació popular

Es durà a terme el procés de votació durant una setmana
pel web municipal i les bústies (OAV, CAP, Biblioteca, cen-
tres educatius, ABIC).
La votació es farà de manera ponderada; s’ordenaran les 
propostes de més a menys preferida.

Recull dels 
resultats

El grup de treball es reunirà per recollir els resultats. 
Se sumaran les notes ponderades del criteri necessi-
tats bàsiques (10%), el criteri estratègic (10%) i el cri-
teri 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.

Criteris del marc establert:
1. Legalitat.
2. Competències.
3. Econòmic.

4. Viabilitat tècnica.
5. Insostenibilitat.
6. Exclusió social.

CALENDARI
Del 9 al 15 de maig: Presentació del procés participa-
tiu al Consell del Poble i als consells sectorials. 
Del 16 maig al 5 de juny: Inici de la fase per presentar 
propostes.
Del 6 al 12 de juny: Classificar les propostes i ava-
luar-les.
Del 13 al 19 de juny: Presentació de les propostes al 
Consell del Poble. Difusió de les propostes i fase de 
debats socials.
Del 20 al 30 de juny: Votació popular.
De l’1 al 10 de juliol: Presentació dels resultats.


