Pressupost 2009
Informe del procès de participació
en el pressupost municipal

Amb el suport de:

Presentació
El present document és un resum del procés tancat enguany on es recullen les
aportacions que s’han fet en les diferents reunions tècniques i polítiques de valoració.
Una part important d’aquesta memòria és el resultat de la sessió monogràfica
realitzada en el si de la comissió de seguiment on es va portar a terme una valoració i
avaluació del procés del pressupost participatiu del 2009.
La valoració i avaluació es va estructurar en diferents punts seguint les fases del
procés. Els presentem a continuació.

Valoració general
La valoració general del procés ha estat força positiva. A continuació es comenten els
diferents elements avaluats:
• En relació amb l’evolució del procés en les quatre edicions (2006-2009) es
considera que el projecte s’ha consolidat sobretot a partir de l’empenta i del salt
quantitatiu de 2008. Es posa l’èmfasi en el fet que ha estat un encert el recull i la
votació de les propostes sorgides d’altres processos participatius en el bloc tancat
del 2009. Així mateix, i seguint les reflexions que es van fer en la memòria de
l’anterior procés, s’ha ampliat la Comissió de Seguiment del pressupost participatiu.
• En termes generals, a nivell quantitatiu, la participació de la ciutadania de Parets del
Vallès ha estat nombrosa i important al llarg del tot procés.
• Es valora positivament la inclusió de propostes d’altres processos i la diversitat del
resultat final. El contingut dels suggeriments que s’han rebut ha estat força divers i
variat.
• Respecte al disseny del procés, es considera que la durada del procés és la
correcta. També es considera que la divisió en dos blocs de propostes, un tancat i
un altre obert, ha incidit positivament que el resultat final hagi estat un compendi
d’actuacions complementàries amb els interessos generals del poble. Cal dir que,
fent una anàlisi global, aquestes han abastat tots els sectors poblacionals de la vila.
• La comunicació i la difusió han tingut la principal clau en el Parets al Dia però es

valora molt positivament la inclusió de les dinamitzacions que s’han fet en diferents
indrets del poble on hi havia concentració de ciutadans i ciutadanes, i l’intent
d’arribar, d’aquesta manera, a més sectors socials i franges d’edat.

Qüestions a valorar
• Hi ha hagut una petita davallada en el nombre de participants total respecte a
l’edició anterior.
• En relació amb les propostes fetes, es comenta que algunes de les més generals
van quedar eclipsades per d’altres més específiques d’alguns col·lectius, i que
aquelles propostes “més petites” no tenen gaires possibilitats de sortir endavant.
• Cal revisar el temps que es dedica a la valoració tècnica i d’aquesta manera poder
informar de totes les propostes que s’hagin presentat abans de les assemblees.
• Els membres de la Comissió pensen que el llenguatge que es fa servir en el butlletí
Parets al Dia és massa feixuc i tècnic, amb un excés de lletra impresa.
• També es creu oportú, veient que el procés ja és prou conegut, no fer la
presentació pública i canviar el format per una roda de premsa.
• El nivell de complexitat de les votacions necessita d’una reflexió per a la propera
edició.

Estructura i disseny del procés
Aquest any s'han realitzat algunes modificacions en l'organització i l'estructura del
procés a causa de les valoracions i millores plantejats en el procés anterior.

Qui i com pot participar
Uns dels elements innovadors del procés va ser ampliar la possibilitat de participació
activa tant per motius d'edat —es va permetre participar als adolescents que es van
apropar al procés— com per motius d'empadronament (any 2008). En el procés de
2009, s’han mantingut els mateixos requisits de participació mantenint la delimitació de
l’edat per a totes les fases del procés. És a dir, es permet la participació als ciutadans i
les ciutadanes més grans de 12 anys que estiguin vinculats d’alguna manera al
municipi (escola, habitatge, feina, etc.). Hi ha però, alguns problemes pendents de
solucionar ja que la gestió d’una participació tan alta com la d’aquest any i la de l’edició
anterior dificulta l'acompliment dels requisits amb el territori (viure o treballar al
municipi).

Proposta
Es planteja continuar amb els mateixos requisits de participació, mantenint l’edat en 12
anys per motius a la vegada de coherència i de promoció de la participació, atès que
un espai on es promou concretament la informació i participació del procés és
l’ensenyament secundari (comencen als 12 anys), i perquè s’entén que els joves són
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col·lectiu clau per promoure la participació ciutadana. Cal, però, buscar mecanismes
de control per validar que els participants compleixin els requisits de participació fent
servir, per exemple, mostratges aleatoris.
Un tema que necessita potser una reflexió més global és la cerca d’una implicació més
important de les entitats del poble i analitzar la manera d’implicar al col·lectiu immigrant
en el procés.

Delimitació temàtica
Es considera positiva la continuïtat de la delimitació dels continguts de treball en els
àmbits d’espai públic i millora dels equipaments ja que això permet una millor
concreció de les propostes i la seva valoració tècnica. Així mateix, veient-hi els
resultats, s’ha trobat força positiu l’establiment de dos blocs (un tancat i un obert a
nous suggeriments) ja que s’han recuperat propostes, en el primer cas, que ja
procedeixen d’altres processos deliberatius, la qual cosa ha enriquit el procés.

Proposta
Es proposa continuar treballant amb els mateixos àmbits i mantenir els pressupostos
respecte al capítol d'inversions davant d’altres possibilitats, i mantenir i aprofundir en
els dos eixos temàtics plantejats. Tanmateix, sembla que el procés tancat ha estat una
mica complex i en alguns moments potser una mica confús per la qual cosa es
proposa fer una distribució en blocs tancats per pressupost, però oberts en els
continguts, de manera que les propostes d’altres processos es mantinguin com a
suggeriment, no com a actuacions que cal sotmetre a votació.

Informació i comunicació
El butlletí municipal Parets al Dia continua sent la principal plataforma comunicativa del
procés. Així mateix, en aquesta edició, s’ha trobat molt positiva la potenciació de les
plataformes que ens proporcionen les noves tecnologies amb la creació d’un nou web i
l’aprofitament de la base de dades del servei de Participació per a les comunicacions
via correu electrònic. En aquest punt, creiem que les possibilitats que ens han donat,
tant per informar de terminis o engrescar a la participació, com per a fer el seguiment
del procés i retornar resultats, han estat molt potents.

Un altre aspecte força eficaç ha estat les dinamitzacions que s’han fet en diferents
indrets del poble tant per fer difusió com per recollir propostes. El contacte directe amb
la ciutadania ha estat força profitós per donar a conèixer les actuacions i fer més
proper el procés. Amb les dinamitzacions s’ha intentat arribar a tots els sectors socials
del poble cercant llocs clau proposats tant des dels serveis tècnics com des de la
Comissió de Seguiment. Alguns d’aquests indrets han estat els mercats ambulants, el
pavelló d’esports, les sortides dels col·legis i els casals d’avis.
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Així mateix, considerem que el paper de la ràdio municipal també ha estat fonamental
en la difusió (falques) i en la creació de debat ciutadà al voltant de les propostes (taula
de debat).
Aquest any també hem incorporat la creació de pancartes, flyers i cartelleria per
reforçar la difusió. Cal dir que hi ha hagut una pancarta de 3 X 2 metres que ha presidit
l’entrada del poble durant tot el procés, des d’octubre a desembre.

Proposta
Mantenir l’estructura comunicativa que s’ha desplegat modificant els aspectes
següents:
• Millorar el llenguatge de les informacions del Parets al Dia per fer-lo més planer i
menys tècnic, adoptant un grafisme més entenedor. Per intentar garantir aquest
aspecte es proposa que alguns membres de la Comissió de Seguiment puguin
validar les informacions que surtin en el butlletí municipal.
• Adequar el contingut de les informacions a la nova periodicitat del butlletí (de
quinzenal a mensual).
• Adequar els terminis del procés per tal que donin la possibilitat de fer retorns més
exhaustius, sobretot abans de les assemblees.

Fases i moments del procés
Fase prèvia
A diferència de l’anterior edició, en aquesta s’han fet modificacions en el calendari per
disposar de més temps per fer les valoracions tècniques. Les activitats prèvies van
consistir en la informació en el butlletí municipal de les actuacions de l’edició de 2008,
la informació sobre la sessió informativa de presentació i la comunicació sobre l’inici
del procés. És a dir, quan es va fer la presentació oficial, ja feia quinze dies de l’inici
del procés.

Sessió informativa
La presentació del procés va ser clara tant en el seu format com en els continguts,
però no va tenir la resposta esperada l’assistència de la ciutadania, sobretot tenint en
compte que el desplegament de difusió va ser força superior a l’edició anterior. En
l’anàlisi posterior, creiem que la causa va ser que ja és un procés madur i conegut, i
que, a més, ja portava quinze dies funcionant amb moltes propostes ja recollides.
Pensem, doncs, que el nivell d’informació sobre el pressupost participatiu ja era
important i que moltes de les persones que habitualment vénen a aquestes trobades ja
hi havien participat directament.

Proposta
Es proposa no fer la sessió informativa i canviar-la per una roda de premsa.
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Fase de propostes
Hi van haver 624 propostes en total, 442 referides a l’espai públic, 167 sobre els
equipaments públics i les restants que corresponien a altres àmbits. La participació ha
estat força important, però una vegada filtrades per evitar duplicitats de contingut n’han
quedat 204. Les propostes han estat força variades i diverses. Cal dir que encara,
però, hi ha una certa confusió en la metodologia de funcionament del procés, ja que un
nombre significatiu de les propostes repetides eren sobre la mateixa actuació, la qual
cosa vol dir que la ciutadania no té present que la validació es produeix a les
assemblees i no per nombre de butlletes lliurades la primera fase.
En referència a la metodologia, en aquesta edició, de manera simultània a la recollida
de propostes, es votaven les actuacions del bloc tancat. Això ha comportat certa
confusió entre la ciutadania sobre les fases del procés i el paper de les assemblees.
Pel que fa a les assemblees, seguint amb la tònica habitual, hi va haver una bona
assistència a la de Can Butjosa i poca a la de Ca n’Oms. El seu desenvolupament va
ser positiu i van transcórrer de manera àgil. Una de les qüestions que aquest any ha
estat encertada és la publicació en el Parets al Dia de totes les propostes validades
tècnicament. Així mateix, s’ha intentat reduir al màxim la complexitat de la valoració
tècnica a causa de la limitació de temps que tenim abans de les assemblees. En
aquestes sessions presencials, va assistir el coordinador de l’àrea de Territori per tal
de defensar la valoració de les propostes (tal com es va proposar en tancar l’edició del
2008).

Proposta
La dinàmica general es veu correcta però es plantegen alguns elements de millora
com:
• Millorar la coordinació amb els serveis tècnics de manera que les valoracions sobre
les propostes siguin més àgils, i d’aquesta manera poder fer un retorn de les
validades o invalidades, amb prou temps per assistir a les assemblees amb la
màxima informació.
• Fer un retorn el més individualitzat possible de les propostes no validades.
• Millorar la metodologia i la distribució dels blocs per fer-la més entenedora.

Votacions
En aquesta edició hi ha hagut dos moments de votació. El primer ha estat per decidir
les actuacions a realitzar del bloc tancat, que ha coincidit amb la fase de recollida de
propostes. Un segon moment, per triar les propostes prioritzades a les assemblees.
S’ha notat una davallada de participació en la segona votació respecte de la primera,
possiblement per la confusió esmentada en el punt anterior. En aquesta edició s’han

5

votat totes les propostes per ordre d’interès. Cal recordar que a l’anterior edició només
es feia una priorització de sis.
La participació ha estat alta i s’han complert les expectatives al respecte. Cal dir que
aquesta, en certa mesura, ha estat impulsada pels interessos de diferents col·lectius
que han mobilitzat a la ciutadania en favor de les propostes que més s’ajustaven als
seus interessos.
També ha estat important l’increment de participació en el vot per internet, però cal dir,
de manera general, que aquest volum de participants genera dificultats a l’hora de
controlar que es compleixin els requisits de participació.

Proposta
Es proposa reduir a un el moment de votació i això comporta un canvi en la
metodologia del procés.

Moment de recompte
Les modificacions que s’han fet en la butlleta de votació han estat significatives ja que
en aquesta edició no s’han prioritzat les actuacions sinó que s’ha votat per ordre de
preferència. En ambdós votacions s’han proposat 10 actuacions a les quals es votava
de l’1 al 10 (sense repetir cap puntuació).

Proposta
Aquesta modificació, vist el nombre de vots nuls, ha creat una certa confusió en alguns
sectors d’edat però es pensa que s’ha de continuar utilitzant aquest format per a les
properes edicions.

Resum dels resultats del procés
Les dades
Total participants a les dues fases + assemblees ........................ 1226
Total primera fase (votacions i propostes) ..................................... 767
Total segona fase (votacions) ........................................................ 433
Total propostes .............................................................................. 624
Total propostes diferents ............................................................... 204
Assemblees ................................................................................... 106
Total participants sense repetir els que han participat
a les dues fases........................................................................... 1074
Dones ...........................................................................................57%
Homes ..........................................................................................43%
Edat 12 - 30 ..................................................................................17%
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Edat 30 - 55 ..................................................................................56%
Edat 55 - ... ...................................................................................27%
Totals per internet.......................................................................... 194
Primera fase .................................................................................... 92
Segona fase .................................................................................. 102
Base de dades e-mails .................................................................. 400
Accessos a web........................................................................... 4686
Visites a web ................................................................................. 707

Actuacions prioritzades
1r Bloc. Propostes tancades
Arranjament de Ca n'Oms (Teulada, equips informàtics i jardí)
Tancament del circuit de bicis BMX
Millora de l'enllumenat públic (canvi a baix consum)

2n Bloc. Propostes obertes
Reforma dels vestidors de les pistes esportives Can Butjosa
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