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Tot  i que s’ha intentat  la im plicació de les ent itats,  bàsicament  els part icipants en aquest  procés han estat  
ciutadans i ciutadanes no organitzats edicions s’haurà de buscar també la implicació de ciutadans organitzats.  
 
Una alt ra aposta per tal de diversificar la recollida de les propostes en d’alt res espais no tan associats a 
l’Ajuntam ent , ha estat  la difusió a l’I ES Parets. Ha estat  una primera aproximació, de difondre aquest  procés am b 
un format  molt  informat iu. Valdria la pena aprofundir en aquest  sent it  i t reballar conjuntament  amb els 
professionals de l’I ES la im plicació dels joves i adolescents en aquestes iniciat ives de part icipació ciutadana.  
 
Per últ im  i en forma de suggerim ents proposem algunes orientacions que cal considerar en propers processos, 
fruit  de les valoracions realitzades:   
 

 Una propera experiència hauria de dest inar esforços a sum ar-hi més part icipants, aquesta responsabilitat ,  
més enllà d’estar at r ibuïda a qui promou, també és t ransferible als mateixos part icipants. Recordem que un 
dels valors d’aquest  procés ha estat  promoure el protagonism e i la  corresponsabilitat  dels ciutadans i 
ciutadanes de Parets del Vallès en la definició de propostes, aquest  valor tam bé ha de t raslladar-se a sum ar 
més part icipació.  

 
 Desenvolupar form es de com unicació i inform ació innovadores i més creat ives poden facilitar, si m és no, 

que aquests processos est iguin m és presents en la vida del poble. Que se’n parli i que es conegui aquesta 
experiència és un prim er pas que obre la possibilitat  de part icipació. Esdevenim ents singulars o actes culturals 
a Parets com la Festa Major poden ser l’escenari idoni per posar en pràct ica form es innovadores de 
com unicació.  

 
 La divisió terr itor ial ha t ingut  una bona acceptació, ja que ha permès plantejar propostes de dos t ipus:  

propostes de barr i properes a les necessitats del ciutadà i propostes de m unicipi de caire m és global. Cal 
cont inuar facilitant  i com binant  aquestes dues escales i sobretot  no perdre la visió global de m unicipi.  

 
 Promoure accions format ives que impliquin el coneixem ent  d’alt res experiències de pressupostos part icipats 

poden cont ribuir a enriquir el debat  ent re els part icipants i alhora tenir  una funció de sensibilit zació ciutadana. 
Cal, però compaginar- les amb el temps real del procés i amb el temps dels part icipants. La idoneïtat  de les 
convocatòries:  horaris, duració, dinàm ica,... i alt res possibilitats de part icipar-hi com  ara les noves tecnologies 
són pràct iques a explorar  en els processos de part icipació.  

 
Per últ im  i considerant  que qualsevol procés de part icipació ha de servir  per alguna cosa o si m és no tenir  clar per 
què s’hi va part icipar, cal que els resultats es facin visibles després del procés. Aquesta visibilitat   és tam bé una 
garant ia de t ransparència. 



 

 

  
conclusions 
crít iques, autocrít iques i recomanacions 

 
 
Volem  com ençar aquest  apartat  recordant  els object ius plantejats inicialm ent . “Am b els diners tu hi com ptes” 

ha estat  un procés per promoure l’elaboració part icipat iva de part  del pressupost  municipal del 2006 a 
part ir  de les aportacions i del debat  part icipat iu dels ciutadans i ciutadanes de la vila. El procés ha pretès iniciar 
un pr imer debat , que ha estat  una primera experiència de pressupost  part icipat iu.  

 
Per una banda, els resultats most ren que s’han recollit  propostes variades que permeten encarar actuacions el 
2006 a part ir  de les propostes dels propis ciutadans. El repte és augmentar en quant itat  i qualitat  les propostes 
recollides en futures edicions, m algrat  això creiem  que com prim era experiència hem d’estar sat isfets dels 
resultats.  
 
Per alt ra banda, aquest  esforç s’ha t raduït  en:  nou assembles, una Comissió de Seguiment , edició i enviament  de 
més de 1000 dípt ics, difusió en els m it jans  locals (premsa i ràdio) , ut ilit zació de les noves tecnologies, recollida 
de més de 80 propostes i part icipació act iva de ciutadans i ciutadanes de Parets a les assemblees. 
 
Entenem que la part icipació, com qualsevol alt ra acció de govern, requereix de recursos econòm ics, però sobretot  
de recursos hum ans. En aquesta línia  recomanen invert ir  en la important  tasca de dinam ització de la  
part icipació per tal d’augmentar els nivells d’implicació de la ciutadania.  
 
Un dels plantejam ents que s’ha pretès en el projecte ha estat  corresponsabilitzar  els part icipants en la difusió i 
recollida de m és propostes, parlant  amb els am ics, fent -ne difusió a les ent itats, etc.  
 
Seguram ent  el desenvolupam ent  de les propostes escollides pot  cont r ibuir a “donar cont inguts i arguments”  a la 
part icipació dels paretans i paretanes, però considerem clau la important  tasca dels tècnics, que estan a 
disposició del procés i han de vet llar per consolidar espais de part icipació.  
 
Qualsevol intervenció des d’una organització externa, si no s’allarga en el tem ps, no garanteix la consolidació 
d’espais de part icipació, sobretot  quan es creen des de lògiques de dalt  a baix i no sorgeixen directament  dels 
propis protagonistes. Considerem, en aquest  sent it ,  la vital importància que pot  tenir  una Com issió de 
seguim ent  per a la t ransparència, el seguiment  i la cont inuïtat   del procés part icipat iu. 

C 



 

 

  
Presentació  
Am b els diners, tu hi com ptes 

 
 
L’Ajuntam ent  de Parets del Vallès i en concret  les regidories de Part icipació ciutadana i d’Hisenda, van promoure 
el passat  mes d’octubre un procés de part icipació al voltant  del pressupost  municipal. Aquesta experiència, que 
es contextualitza com una primera pràct ica d’aquestes característ iques a Parets, ha donat  la possibilitat  als 
ciutadans i ciutadanes del m unicipi de poder fer propostes sobre on calia invert ir  una part  del pressupost  
municipal de l’any 2006.  
 
L’aplicació d’aquestes pràct iques part icipat ives, encara no gaire esteses, suposen sens dubte, un pas endavant  en 
la implicació act iva de la ciutadania en els assum ptes públics.  
 
Tot  i que hi ha algunes experiències, al nost re país, de part icipació en el pressupost  municipal, no existeix una 
m etodologia estàndard, és a dir ,  una única m anera de dur-se a term e, per tant , l’aplicació d’un m ecanism e 
part icipat iu o un alt re és diferent  segons les circumstàncies del lloc on s’aplica. A l’hora de dissenyar- lo cal 
considerar, doncs, les característ iques del municipi i les voluntats que es posen en joc.   
 
Aquesta iniciat iva a Parets ha significat , ent re d’alt res aspectes, un primer pas per donar a conèixer la part  del 
pressupost  municipal que correspon a les inversions municipals futures i per poder decidir , conjuntam ent  amb els 
ciutadans i ciutadanes que hi han part icipat , on s’havia d’invert ir  una part  d’aquest  pressupost . Tam bé ha suposat  
poder pr ior itzar actuacions ja previstes per part  dels responsables m unicipals i,  en aquest  sent it ,  poder obtenir,  
fruit  de la part icipació, un ordre de preferències per ser considerades, tam bé, en la posterior execució.  
  
El disseny metodològic del procés part icipat iu havia de respondre, doncs, a dues intencionalitats:  la  consulta i la  
decisió. Per una banda, s’ha consultat  la ciutadania de quina m anera ordenarien, per ordre d’importància, 
actuacions ja previstes. Per alt ra banda, s’han pres decisions sobre quines actuacions s’havien de tenir en com pte 
en el pressupost  de l’any 2006 en matèria d’inversions, les quals han estat  aprovades a la Junta de Govern i 
t raslladades al Ple municipal el passat  m es de desem bre.  
 
Aquestes dues vessants, la consulta i la decisió, s’han t raduït  en diferents eines part icipat ives:  s’ha fet  ús de 
noves tecnologies, s’han realitzat  organitzat  assem blees terr itor ials i s’ha posat  a disposició del procés 
part icipat iu diferents formes d’informació:  premsa local, ràdio, reunions informat ives i difusió escrita adreçada a 
totes les fam ílies de Parets del Vallès.  
 
També, i des d’alt res intencionalitats més relacionades amb els valors, aquesta pràct ica de part icipació té 
vocació d’enfort ir  la responsabilitat  dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes que afecten el seu municipi i 
alhora aprofundir en la democràcia part icipat iva apostant  de forma clara per la part icipació act iva i decisòria dels 
ciutadans i ciutadanes.  
 
 

 . 



 

 

En aquest  sent it  les voluntats del procés desenvolupat  han estat :  
 

 Promoure el protagonism e i la  corresponsabilitat  dels ciutadans i ciutadanes de Parets del Vallès en la 
definició de quines propostes volien tenir en compte en la part  del pressupost  que se sotm et  a part icipació.  

 Desenvolupar noves formes de part icipació a part ir  del respecte i del reconeixem ent  de tots els 
part icipants. 

 Obtenir un coneixem ent  més acurat  de quines són les inquietuds i problem es de la ciutadania.  
 Garant ir  l’accés a la informació i la  t ransparència dels resultats que s’anaven produint  al llarg del procés.  
 Facilitar el t reball t ransversal ent re les diferents àrees de l’Ajuntament  a part ir  del debat  en l’equip de 

govern. 
 
Els handicaps i reptes que detectàvem  abans d’iniciar el procés eren:   
 

 La lim itació quant  a la durada del procés,  dos mesos per t reballar amb els ciutadans i les ciutadanes. 
 Arribar a ciutadans que habitualment  no part icipen  en un procés de part icipació no consolidat  al municipi. 
 Abordar les diferències del territor i i prom oure el coneixement  de les necessitats del m unicipi des d’una 

visió global i alhora respondre a necessitats  concretes de les diferents zones/ barr is del municipi. 
 
I   els punts forts:  
 

 La m ot ivació per part  de l’Ajuntam ent  per apostar en noves formes de relacionar-se amb la ciutadania i 
dest inar  per al debat  part icipat iu 250.000 euros de l’apartat  d’inversions del pressupost .  

 La im plicació de diferents regidories per tal d’assegurar l’eficàcia i la t ransversalitat  del procés 
part icipat iu. 

 El recent  procés de part icipació al barr i ant ic de Parets del Vallès per la definició de cr iter is que cal considerar 
en el Pla de mobilitat  Part icipació i m obilitat  a l barr i ant ic  ( juliol 2 0 0 5 -  febrer 2 0 0 6 ) . 

  
A cont inuació presentem l’informe de resultats del procés de part icipació anomenat  ”Am b els diners tu hi 
com ptes” projecte que es desprèn de l’encàrrec realitzat  per l’Ajuntament  de Parets del Vallès a la Cooperat iva 
ETCS-  Est ratègies de Transform ació Comunitàr ia Sostenible. Aquest  procés es va desenvolupar des del setembre 
del 2005  al gener del 2006. 
 
Per últ im , no volem  tancar aquesta presentació sense fer menció de la bona predisposició i acollida que han 
demost rat  els paretans i les paretanes que han part icipat  en aquesta iniciat iva municipal,  act itud que és d’agrair .  



 

 

 
Assem blea 

zona B:  
Sot  d’en 

Barr iques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canviar  l’enllumenat  públic de Parets a baix consum . 
Adequar  passeig Fluvial i la zona de la Torre d’en Malla com a espai verd i esport iu. 
Accions per evitar caques de gos al carrer. 
Millora  del m anteniment  de voreres a l'Eixample (50.000€) . 
Potenciar  la m obilitat  urbana alternat iva. Xarxa de cam ins i carr ils per als vianants. 
Arreglar  vorera Av. Catalunya -  Sot  d’en Barr iques. 
Soterram ent  de contenidors Av. Catalunya (davant  farmàcia) . 
Arranjam ent  del passeig (davant  carrer de la I ndependència i m irador de Gallecs) . 
Fer una xarxa de carrers per poder passejar sense necessitat  d'agafar els cotxes. Creació d'una ram bla de vianants 
des de l'Eixam ple fins al barr i ant ic. 
Posar  bancs a la porta de l'I ES.  
Cinem es.  
Fer  una xarxa de carrers per poder passejar  sense necessitat  d'agafar els cotxes. Creació d'una ram bla de vianants 
des de l'Eixam ple fins al barr i ant ic. 
Millora  dels horaris i parades del bus urbà.  
Nova  obertura àrea c. Prat  de la Riba. Obertura del carrer .  
El barr i de l'Escorxador està m olt  deixat , cal m illorar- lo. 
Centres comercials i bot igues. Llocs d'esbarjo am b discos i bars. 
Piscina  descoberta pública.  
Bancs a la porta de l' I ES. 
Aparcam ent  per a les m otos a la porta de l'I ES. 
Un  cent re com ercial davant  la benzinera:  lúdic, comercial, cinemes, restaurants de m enjar ràpid.  

  

 
 
 
 
 

 
Assem blea 

zona C:  
El Casc Ant ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova  v ia paral· lela al r iu. Pont  de vianants per creuar el r iu al barr i Ant ic.  
Millora  del Parc de la Linera:  elim inació barreres arquitectòniques. I nstal· lació de protecció a la zona del sort idor . 
Més neteja. Cont rolar la seguretat  i els sorolls durant  les m at inades dels cap de setm ana. Posar-hi lavabos fixos. 
Reducció de velocitat  al  c. Major i c. Sant  Antoni. Pas de v ianants elevat  al c. Rosselló. 
Netejar  les pintades del poble i cast igar els culpables.  
Residència  per a gent  gran. 
Eixam plar  voreres a Ca n’ Oms 
Coordinar- se  am b els ajuntam ents del voltant  per crear tallers ocupacionals, residències i cent res de dia per a 
discapacitats.  
Nou  cent re d'Educació I nfant il.  
Acabar  el projecte del parc Fluvial. Millora conservació Parcs i Jardins. 
Millora  piscina m unicipal. 
Cessió d'alguna m asia m unicipal per a fer un cent re amb act ivitats per als joves. 
Més pisos de protecció oficial.   No fer const ruccions de m és de t res pisos. 
Bandes elevades per reduir la velocitat  dels cotxes. 
Millora  del t ransport  públic:  més comunicació ent re municipis i ampliació horària del bus urbà. 
Sancionar  els responsables de les deposicions de gos al carrer. 
Pista  exter ior de bàsquet  al barr i ant ic. 
Dignificar  el pas soterrat  del Lluís Piquer.   
Col·locació de sistem es per reduir la velocitat  dels cotxes al c. Sant  Valer ià. 
Zona  d'oci.  
Bancs a la sort ida de l' I ES. 
Posar  un aparcam ent  per a les m otos a la porta de l'I ES.  
Millores del m ercat  m unicipal. 
Un  bar al pavelló d'esports. 
I nstal·lació d'un banc per seure davant  la parada de bus urbà de l'escola bressol La Cuna. Arranjar el j ardí situat  a 
l'aparcam ent  de La Linera. Més cont rol de les persones amb gossos, han de portar m orr ió i s'ha de vigilar on deixen 
els excrem ents. 
Pavim entar  o m illorar el pavim ent  de l'aparcam ent  del cement ir i. 
Passos per vianants elevats a . Catalunya a l'alçada de l'oficina de correus. Posar pas de vianants al c. Rosselló per 
reduir  velocitat  dels cotxes. 
Pas de v ianants elevat  a l'av. Catalunya a l'alçada de correus.  
Neteja  de canyes i profunditzar la r iera sense esperar el 2006. Decidir-ne la canalització per evitar el que va passar 
el 25 de setem bre. 
Calefacció al pavelló. 
Habitatges de protecció oficial. 
Tala  d’arbres (c/  Mossen Bat lle) .  Ubicar els bancs del bosc a l'om bra.  



 

 

 
Assem blea 

zona A: 
L’Eixam ple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elim inació de barreres arquitectòniques als carrers del municipi i a tots els edif icis públics. 
Pisos tutelats per a la gent  gran. 
Skate  park. 
Millora  de les voreres.  
Fer  sort ides d'aigua pluvials a les voreres cap a la r iera.  
Pipi- can  al m unicipi. 
Millorar  senyalització a l’Eixam ple (semàfors, stops,...) . 
Creació servei de lloguers:  facilitar l'accés dels joves a l’habitatge amb una borsa de lloguer pública. 
Bandes elevades per reduir  velocitat  cotxes al pas de la Ribera i Llibertat . 
Millora  en els arbres d'arreu del poble. Creació d'un espai per a ter túlies literàr ies. 
Neteja  de canyes i profunditzar la r iera sense esperar el 2006.  
Millora  de les voreres a l'av. Catalunya (Corefo-  Estació RENFE)  
Seguretat  ciutadana i viàr ia. 
Carr il bici de l'Eixam ple a Lliçà d'Am unt . 
Estudi per a la col· locació de carr ils bici al llarg de tot  Parets i sense perills. 
Soterram ent  de línies de telèfon i elect r icitat  a l'Eixample. Cont rol i eradicació dels coloms al c. Viver, Bruc i pl. 
Gallecs. 
Piscina  m unicipal descoberta am b espai per als adults i per als infants. 
Soterram ent  de les torres de tensió. Treure els pals de telèfon. 
Obrir  un bar al Casal de cultura Can But josa. 
I nstal·lació d'una tanca protectora per als vianants a l'últ im  t ram de la carretera que serveix d'enllaç de 
l'Eixample amb el cent re de la vila (500m )  a l'av. Catalunya. 
Millora  dels serveis de l'ambulator i. Millora de l'horar i i la form a (mobles i t rastos vells)   de recollida de residus 
Abarat ir  el cost  del bus urbà. 
Posar  bancs a la sort ida de l' I ES. Espais d'oci per a la gent  jove. Habitatge de protecció. 
Rocòdrom  al Pavelló Municipal. 
Rocòdrom . 
Bancs a la porta de l' I ES. Zona d'oci. Habitatges de protecció oficial.  
Posar  bancs a la sort ida de l' I ES. Fer un cent re com ercial. 
Millora  de l'estat  voreres per als m inusvàlids. Més escoles d'ESO i estudis postobligator is. Millora del cent re de 
salut , m és personal. Cent res d'oci per a joves. 
Piscina  m unicipal descoberta am b espai per als adults i per als infants. Millora de l'aparcam ent  al c. Berenguer. 
Evitar la doble filera de cotxes al c. Monist rol i la Mina. Pr ior itzar el pas de vianants i am pliar les voreres del c. la 
Mina. 
Nou  m ercat  m unicipal m és gran. Millora dels espais verds. Millora equipam ents de zona verda al m ercat  m unicipal. 
Millora de l'enllumenat  públic:  sobretot  al c. Conestable de Portugal. 
Escales m ecàniques per a la zona RENFE. Millora av. Catalunya, m és carr ils i carreteres alternat ives per a 
l'ent rada poble. Menys const rucció d’habitatges i m és espais verds. Ampliació del CAP:  + m etges+ especialistes, 
jardí i netedat . 
Am pliació voreres zones com ercials i creació d'un recorregut  per passejar en zona urbana. Millora de la m obilitat  
dels vianants. 
I nst itut  públic. Lloc d'oci on hi hagi cinem es, discoteques i bot igues. Més llocs per fer grafit s. Piscina descoberta 
m unicipal. Circuit  de BMX per pat inar. Bancs a la porta de l'I ES. Més autobusos urbans i amb enllaç a alt res 
municipis.  



 

 

 La m etodologia 
Com es va plantejar la part icipació?  
 

 
 
Abans de dissenyar metodològicament  el procés de part icipació en el pressupost  m unicipal es van considerar 
algunes qüest ions de responsabilitat  polít ica que calia preguntar-se:  
 

 Quina part  del pressupost  m unicipal es volia  sotm etre a  part icipació? Tot  i que l’abast  d’un pressupost  
municipal és molt  ampli,  ja que ha de fer front  a diferents t ipus de despeses:  personal, inversions, 
manteniment ... es va decidir , per començar, sotmet re a part icipació una part  del pressupost  cent rada en el 
capítol d’ inversions,  com en la majoria de casos on es porten a terme processos de pressupostos 
part icipats. Les inversions fan referència a aquelles despeses dest inades a m illorar les infraest ructures 
m unicipals:  equipam ents públics i via pública. També es va decidir  quina quant ia es considerava oberta:  
2 5 0 .0 0 0 €  per fer propostes de noves inversions. 

 
 Qui hi podia part icipar? Per tal de promoure la màxim a part icipació en aquest  projecte es va decidir que la 

part icipació fos universal, és a dir oberta a tots els ciutadans i ciutadanes de Parets majors de 16 anys. Els 
quals de manera individual i a t ravés de diferents m it jans, -assem blees, web, búst ies,...-  podien fer les seves 
propostes i/ o ordenar les inversions previstes. 

 
És a part ir  d’aquestes dues qüest ions de caire polít ic que es va dissenyar la metodologia que plantejava dues 
possibilitats de part icipació, ambdues compat ibles:  prioritzar  actuacions previstes i decidir  propostes 
noves.  
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Pr ior itzar  actuacions previstes 
 

 
Aquesta possibilitat  de part icipar basada en la consulta plantejava ordenar 10 grans inversions previstes, a les 
quals i per ordre d’importància se’ls assignava una puntuació de l’1 al 10.  
 
Mit jançant  una fit xa de part icipació que es podia t robar i omplir  al web municipal o a la premsa local “Parets al 
dia” , els interessats podien ordenar aquestes actuacions. 
 
La fitxa de part icipació ha estat  també el mecanisme per aportar informació sobre quines actuacions s’havien 
de començar a fer l’any 2006 i recollir  les propostes, les quals es podien fer arr ibar de diferents maneres:  
 

• A t ravés d’I nternet . 

• Lliurant - la en els espais municipals on s’havien instal· lat  búst ies. 

• Assist int  a les assemblees terr itor ials. 
 
 

  
 
 
Decidir  noves propostes d’inversions 
 

 
Per tal de facilitar la part icipació atenent  les diferències dels barr is/ zones del municipi es va optar per  organitzar 
assem blees terr itor ials en t res zones de Parets del Vallès, que finalm ent  han estat :  
 

 La zona de bona part  de l’Eixam ple que en el procés és va anom enar:  Zona A. 
 El Sot  d’en Barr iques, que va ser la Zona B, 
 i per últ im , el barr i Ant ic i el de Cerdanet  que van configurar la Zona C. 

 
Per tal d’arr ibar al procés de decisió de noves propostes es van definir  t res moments part icipat ius oberts a la 
ciutadania, que van consist ir  en l’organització de t res assemblees o espais veïnals de t reball,  les quals es van 
repet ir  en les t res zones plantejades. A cont inuació descriv im  aquests t res moments part icipat ius:  
 
 

 1 a assem blea: Sessió d’informació i de difusió en la qual els 
responsables tècnics del projecte i les regidories im plicades van 
presentar les línies bàsiques del procés sintet itzades en els següents 
punts:  fonam ents de qualsevol procés de part icipació en el pressupost  
m unicipal, voluntats municipals i concreció metodològica en el municipi 
de Parets del Vallès. 

 
  
 
 
 

 
 

 2 a assem blea: Aquesta segona sessió, va tenir dues parts, en primer 
lloc els part icipants van presentar les seves propostes i l’equip tècnic va 
presentar alt res propostes que els ciutadans havien fet  arr ibar t ravés de 
la fit xa de part icipació. En segon lloc, i de forma deliberat iva es van 
agrupar les propostes, bé perquè algunes es repet ien o bé perquè d’alt res 
es com plem entaven. D’aquesta m anera es va obtenir una llista de 
propostes a cada zona fruit  del consens ent re els part icipants. Finalment , 
i m it jançant  un sistema de votació, es van ordenar les propostes 
presentades.   

 
 

2  

1  



 

 

  
 
Quines propostes concretes s’han decidit  per dur- les a term e am b el pressupost  obert  a  
part icipació? 
250.000 € per inversions 

 
Presentem a cont inuació les 9 propostes escollides resultat  que es desprèn del procés d’assem blees.  Aquestes 
propostes que ja estan ordenades conformen la llista final a la qual s’havia d’arr ibar després d’aplicar els 
diferents sistemes de votació a les assemblees terr itor ials.  
 
A aquesta llista, presentada a la Com issió de Seguiment , nom és calia aplicar- li el pressupost  obert  a part icipació, 
és a dir  250.000 €, per tal de saber finalment  quines propostes s’acabaran realitzant .  
 
En vista dels resultats, la pr imera proposta que estava valorada en 250.000 € és la que finalm ent  s’acabarà 
portant  a terme durant  l’exercici del 2006:  Millora de les voreres a tot  el m unicipi. 
 

Proposada a 
l’assem blea A 

 
Millora de les voreres a tot  el municipi (4.000 m2) . 1 2  punts 
 

Proposada a 
l’assem blea B 

Canviar l’enllumenat  públic  a baix consum. 1 0  punts 

Proposada a 
l’assem blea A 

Elim inació de barreres arquitectòniques als carrers del municipi i a tots els edificis públics. 
1 0  punts 

Proposada a 
l’assem blea C 

Millora del Parc de la Linera:  elim inar barreres arquitectòniques i posar lavabos fixos. 9  
punts 

Proposada a 
l’assem blea B 

Millorar les voreres de l’Eixam ple. 6  punts 

Proposada a 
l’assem blea B 

Potenciar la m obilitat  urbana alternat iva. 6  punts 

Proposada a 
l’assem blea C  

Reducció de la velocitat  al c. Major, c. Sant  Antoni  i pas de vianants al c. Roselló. 5  punts 

Proposada a 
l’assem blea C 

Nova via paral· lela al r iu. Pont  de vianants per creuar el r iu, al barr i ant ic. 3  punts 

Proposada a 
l’assem blea A 

Skate park. 2  punts 

 
Per tal de most rar la r iquesa de propostes presentades a les diferents assem blees en m ostrem  a  
cont inuació una relació.  
 
 

 Assem blea zona A: 44 persones van fer propostes que agrupades es van quedar en 32 

 Assem blea zona B: 22 persones van fer propostes que agrupades es van quedar en 20 
 Assem blea Zona C: 31 persones van fer propostes que agrupades es van quedar en 31 

 



 

 

  
 
Com  s’han prior itzat  les propostes 

 
Les propostes que s’havien d’ordenar, form en part  de deu grans actuacions municipals previstes, que eren:   
 

 Bucs d’assaig i cent re de formació de joves a Cal Jardiner. 
 Escola Bressol municipal. 
 I nstal· lació de plaques solars als equipam ents m unicipals. 
 Creació de nous carr ils bici. 
 Creació d’una oficina municipal d’informació al consum idor. 
 I nstal· lació de panells informat ius als espais públics. 
 Climat ització del pavelló d’esports. 
 Soterram ent  de contenidors. 
 Ascensors d’accés a  la zona de RENFE. Al sector de Can Roura. 
 Plaça ubicada ent re l’av. Catalunya i c. Berenguer. 

 
Per tal d’arribar a un ordre final, després de recollir  totes les fitxes de part icipació vam elaborar un indicador per 
a cadascuna de les propostes, per tal d’establir  la pr ior itat  de forma global. 
 
Aquest  indicador s’ha const ruït  de la m anera següent :  hem  at r ibuït  a cada proposta un valor en funció de la 
pr ior itat  que se li atorgava a la proposta, el valor 10 si la proposta es col· locava en prim era opció, 9 en segona 
opció i així successivam ent  fins el valor 1 en desena opció. Posteriorment  hem sumat  aquests valors per a 
cadascuna de les propostes i hem  obt ingut  una puntuació final que és la que most rem en el quadre que segueix.  
 
Aquesta puntuació ens ha donat  l’ordre d’im portància de cada proposta. Tal com es pot  veure l’actuació més 
preferent  és l’escola Bressol Municipal i la menys urgent  la Pl. ubicada ent re l’av. Catalunya i el c. Berenguer. 
 

Actuacions ordenades per ordre de preferències 
 

Escola bressol municipal 843 

Soterram ent  de contenidors 784 

Bucs d’assaig i cent re de formació de joves de Cal jardiner 734 

I nstal· lació de plaques solars als equipaments municipals 711 

Ascensors d’accés a la zona RENFE al sector de Can Roura 697 

Creació de nous carr ils bici 630 

Creació d’una oficina municipal d’informació al consum idor 625 

Climat ització del pavelló d’esports 618 

I nstal· lació de panells informat ius als espais públics 615 

Plaça ubicada ent re l’av. Catalunya i el c. Berenguer 597 

 

a 



 

 3 a assem blea: aquesta tercera sessió que va representar un moment  per conèixer les propostes de les 
alt res zones, va consist ir  bàsicament  en ordenar les 9 propostes més votades, 3 de cada zona, per obtenir  
una llista ordenada de propostes.  

 
Val a dir  que cada zona havia d’ordenar les propostes de les alt res assem blees, és adir cada assem blea va 
ordenar, m it jançant  un sistema de votació, 6 propostes.  
 

Entre la segona assemblea i la tercera, els tècnics municipals van validar aquestes noves propostes d’inversions. 
És a dir , van com provar que les t res propostes m és votades de cada assemblea acomplissin els cr iter is m ínims de 
viabilitat , aquests cr iter is són:  
 

 En prim er lloc, les propostes plantejades havien de ser de competència municipal. 
 En segon lloc, s’havien d’ajustar a la normat iva legal. 
 En tercer lloc, no havien de superar el total del pressupost  que es sotmet ia a part icipació, 250.000€, si es 

t ractava de propostes globals del municipi i no superar 50.000€ si les propostes eren de zona.  
 I  per últ im , les propostes presentades havien de ser realitzables tècnicam ent .  

 
Una vegada feta la 3a assemblea, la Com issió de Seguiment1,  creada a propòsit  d’aquest  procés part icipat iu, va 
validar, a proposta de l’equip tècnic, la llista final de propostes, fruit  d’aplicar el pressupost  que se sotm et ia a 
part icipació. Aquesta llista es va aprovar a la Junta de Govern i al Ple municipal. 

                                                 
1La Com issió de seguim ent  va estar formada per:  un representant  de cada assemblea, un tècnic m unicipal, un representant  de l’equip de 
govern, i per l’equip tècnic extern del procés.  



 

Actors im plicats  

a l llarg del procés.  
 

 Ciutadans que hi han part icipat :  

 

Ciutadans que han 
prior itzat

 
-  135 
 

Ciutadans i ciutadanes que
han fet  propostes

 
-  Zona A. L’Eixam ple:  44 
-  Zona B. El sot  d’en Barr iques:  22 
-  Zona C. Ant ic:  31 
-  TOTAL:  97 
 

Ciutadans i ciutadanes que
han part icipat  a les

assemblees

 
-  Zona A. L’Eixam ple:  23 
-  Zona B. El sot  d’en Barr iques:  15 
-  Zona C. Barr i Ant ic:  31 
-  TOTAL:  69 
 

 
 Actors que han cont r ibuït  al llarg del procés organitzant , com unicant  i dinam itzant  la part icipació – implicació 

dels ciutadans:  

 

Per part  de l’Ajuntament :

 
-  Alcaldia 
-  Regidoria de Part icipació i Joventut  
-  Regidoria d’Hisenda i Comunicació 
-  Regidoria de Serveis Urbans i Via pública 
-  Regidoria d’Educació 
-  Servei d’atenció al ciutadà 
-  Cap de serveis urbans 
-  Tècnica de l’Àrea de Joventut  
-  Tècnica de com unicació 
 

Per part  dels serveis 
públics i equipaments del

terr itor i:

 
-  I ES Parets del Vallès 
-  Casal dels avis ca n’Om s 
-  Casal de cultura Can But josa 
 

Alt res:  
 

-  Part icipants a les assem blees.  
 

 
 

   
Resultats del procés part icipat iu 
Les Propostes 

 
 
En aquest  apartat  presentem  els pr incipals resultats del procés Am b els diners tu hi com ptes els quals fan 
referència al t ipus de propostes realitzades per part  dels part icipants.  
 
En referència als resultats del procés els presentarem a dos nivells:  en prim er lloc m ost rarem  els resultats 
quant  a la prior ització/ ordenació de les actuacions previstes i,  en segon lloc, exposarem els resultats que es 
desprenen del procés per decidir  noves propostes.  
 
Abans però, most rem algunes dades generals:  
 

Part icipació en quant  al gènere Part icipació per zones 

 
Del total de part icipants el 54,8%  han 
estat  dones i el 45,2%  homes. 

 
La residència dels part icipants segons els diferents barr is va ser:  el 
47,4%  dels part icipants eren de  la zona A:  l’Eixample. El 24,4%  de la 
zona B:  el Sot  d’en Barr iques, i el 28,1%  eren de la zona C: barr i Ant ic. 
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