
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
del procés per a la definició dels continguts del 
Reglament de Participació de Parets del Vallès 

 
 

 
31 de maig de 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 

Presentació 
 

En aquest document es recullen els aspectes tècnics i procedimentals mitjançant 
els quals desenvolupar un procés participatiu destinat a concretar els continguts 
del futur reglament de participació ciutadana de Parets. 

Objectius:  
 Promoure el debat i la reflexió respecte a aquells serveis i processos 

destinats a relacionar-se directament amb la ciutadania. 
 

 Fomentar el coneixement dels processos de participació ciutadana, com a 
element previ necessari per al seu ús. 

 
 Conscienciar respecte a la importància de prendre part activa en els afers 

municipals, en tant que en aquests es defineixen els marcs d’actuació 
comuns per a tota la ciutadania. 

 
 Facilitar a tota la  ciutadania de Parets el dret a opinar respecte als eixos i 

continguts que han d’articular el reglament de participació ciutadana. 

 
 Establir un procés de consulta de fàcil comprensió, però que alhora 

permeti reflexions de fons i plantejaments més estratègics a aquelles 
persones i/o organitzacions que ho desitgin. 

 
 
Estructura del procés: 
El procés està estructurat en 4 moments: 
 

Anàlisi: Destinat a identificar les polítiques i processos participatius a la 
ciutat. 
 
La consulta: Entès com el període de debat, reflexió i concreció de 
propostes, destinat especialment a copsar les inquietuds de les 
organitzacions de la vila, però obert també a qualsevol persona 
interessada. 
 
L’aprovació:  Correspon al període en el que els grups municipals debaten 
i concreten la proposta de reglament, tenint present les aportacions 
recollides durant el procés participatiu. 
 
La devolució: Mitjançant la qual s’informa a totes les persones i 
organitzacions participants del resultat del procés, i es dona coneixement 
general dels continguts del reglament al conjunt de la vila. 
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Anàlisi 
 
L’objectiu d’aquesta fase es copsar el model de participació vigent a Parets.  
 
És per això que s’analitzaran els processos participatius duts a terme fins al 
moment, els diferents canals de comunicació dels que disposa el consistori, certa 
documentació municipal, etc.  
 
A partir de la informació recollida i després d’un acurat anàlisi de la mateixa, 
s’elaborarà el Document de Principis, que ha de marcar quin model de 
participació vol Parets pel futur. Aquest serà el document de treball bàsic que es 
posarà a consulta entre la societat civil. 
 
Concretament aquest document inclourà: 
 

 Voluntats i motivacions. 

 Model o lògica del model de participació. 

 Elements fonamentals per al seu desenvolupament. 

 Límits. 
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La consulta 
 
Aspectes claus 
 
• El procés ha de donar, al conjunt de la societat civil, la capacitat de 

participar, tant a nivell individual com col·lectiu. 
 
• El procés ha de ser constructiu, de definició de model de futur, i per tant ha 

de ser molt pedagògic sobre què és i per a què ha de servir la participació. 
 
• Cal centrar els esforços en la participació efectiva de les organitzacions de la 

vila, a fi de garantir la qualitat dels treballs que se’n derivin. 

 
Comunicació general 
 
El conjunt del procés participatiu ha de disposar d’una imatge pròpia que, tot i 
estar molt lligada a la imatge corporativa municipal, deixi clar que aquest és un 
procés específic en el que tothom hi té la paraula. 
 
 
Tothom està convocat a participar 
 
El procés participatiu té com a principal objectiu copsar l’opinió, posicionaments i 
propostes de les organitzacions de la vila, tot i que també es vol que tota persona 
que ho desitgi pugui fer arribar les seves reflexions i aportacions. 
 
Com a marc general, i a fi de promoure un debat sobre continguts a tota la 
ciutat, es proposa que el butlletí “Parets al dia” i el “web municipal” serveixin com 
a espais de referència per fer seguiment del procés. 

 
Butlletí  "Parets al dia"   
 

• Articles explicant i valorant el funcionament del procés. 
• Articles explicant el Document de Principis de forma divulgativa. 
• A l’agenda del propi butlletí es publicitaran les dates claus del procés. 
• Opció de qüestionari auto administrat dirigit a la ciutadania. 
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Lloc web 
 
Entès com a l’espai de seguiment diari i quotidià, i per a accedir de forma ràpida 
a tota la documentació generada durant el procés 

 
Apartats del lloc web: 

• Destacat al portal. 
• Presentació del procés, i del moment en el que s’està en cada ocasió. 
• Que s’està fent: agenda, properes accions, etc. 
• Documentació de consulta i articles de fons. 
• L’enquesta, a poder respondre via web. 

 
Servei d’assessorament: 

• Telèfon d’atenció, i possibilitat de visita personalitzada per a les 
associacions. 

 
 
Consulta a les associacions 

 
 Realització d’una taula rodona de presentació adreçada a les 

associacions, i oberta al conjunt de la ciutadania, en la que s’oferirà la 
possibilitat de fer una reunió de treball personalitzada a totes les 
organitzacions que ho desitgin. 

 Alhora, i a fi de garantir una mostra representativa, es demanarà una 
reunió o una entrevista telefònica amb una selecció d’entitats. 

 Finalment, es posarà a l’abast de totes les organitzacions un qüestionari 
autoadministrat, que podran retornar per correu postal o correu 
electrònic. 

 
 
 

Respecte a la ciutadania a títol individual 

 
 Difusió del procés per tots aquells mitjans que sigui possible: pàgina web, 

mitjans de comunicació locals i municipals, etc. 

 Participació mitjançant butlleta editada en paper i el web,  i recollida 
mitjançant urnes als principals equipaments de la ciutat, web, correu 
electrònic, correu postal i instància. 
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L’aprovació 
 
L'objectiu d'aquesta fase és el debat de la primera proposta de reglament per part 
dels grups municipals. 
 
Amb la informació recollida durant la fase anterior, es procedirà a la redacció i 
lliurament de la primera proposta de reglament. En tot cas dita proposta haurà 
de ser sotmesa al debat municipal en les comissions i òrgans municipals que així 
correspongui segons el rang de la normativa a aprovar, per ser finalment 
debatuda en el ple i posada a exposició pública abans de ser aprovada 
definitivament. 
 
 
 

La devolució 

 
Un cop aprovat inicialment, és procedirà a l'obertura del període d’exposició 
pública, que es comunicarà al conjunt dels i de les participants, per si volen 
presentar al·legacions.  
 
Alhora es preveu disposar de la memòria del procés participatiu, en el que es 
reculli en detall tot el procés: les activitats dutes a terme, el grau de participació, 
la totalitat d’aportacions recollides... 
 
Tota aquesta informació serà inclosa en el web municipal, de forma que 
qualsevol persona i en qualsevol moment pugui conèixer quines accions s’han 
portat a terme i quines han estat les aportacions fetes. 
 
Un cop aprovat de forma definitiva el Reglament de Participació, aquest es farà 
arribar a totes les organitzacions de la ciutat, així com a totes aquelles persones 
que hi hagin participat a títol individual. 
 
Finalment, es proposa que en el mes en curs s’inclogui un ampli article al butlletí 
“Parets al dia”, en el que es descriguin els eixos més rellevants del nou model de 
participació, i s’animi a consultar el reglament i demés documentació a través del 
web municipal. 
 
Un cop aprovat definitivament, es publicaran el seus continguts per tal que el 
conjunt de la població de Parets del Vallès el conegui. 
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El calendari 
 
 
Presentació del procés al conjunt de forces polítiques  4 de maig 
 
 
Anàlisi  
 
Recopilació de la informació, redacció del document de principis, preparació de 
continguts, estratègia comunicativa, elaboració dels materials de difusió... 

Inici del procés de consulta 24 de maig 

 
Posta en marxa de la difusió del procés i dels canals de recollida de la 
informació, convocatòria de les entitats... 

Sessió de presentació a les entitats 31 de maig 

 
Presentació de la metodologia de treball, del document de principis i del 
qüestionari. Sol·licitud d’entrevistes personalitzades. 
 

Treball de camp amb les entitats  juny 

 
 
Tancament del procés de consulta 30 de juny 
 
 
Redacció del reglament juliol 
 
Redacció de les normes i elaboració de la memòria. 
 
Debat i aprovació inicial setembre /octubre 
 
 
Devolució   
 
Un cop aprovat el Reglament de Participació Ciutadana de Parets del Vallès. 
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