
CARTA DE SERVEIS

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Nom del servei PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció El  Servei  de  Participació  Ciutadana  és  l'encarregat  de  dissenyar,
desenvolupar,  implementar  i  realitzar  el  seguiment  dels  processos
participatius que es realitzen al municipi, així com el Servei encarregat de
fomentar la participació de la ciutadania a les entitats locals, amb l’objectiu
de consolidar una cultura participativa a Parets.

Persones 
destinatàries

Ciutadania i entitats

Línies de 
servei

- Potenciar les entitats i el teixit associatiu local.
- Donar  suport  i  assessorament  en  la  gestió  diària  de  les
entitats.
- Formació a les entitats municipals.
- Fomentar  la  participació  ciutadana  a  través  de  processos
participatius i trobades veïnals.

Equipaments - Sala d’Entitats de Ca n’Oms.
- Sala Basart de la Cooperativa.
- Casal de Can Butjosa.

Cost per a 
l’usuari

El Servei de Participació Ciutadana té un cost gratuït per la ciutadania i
entitats.

Canals de 
prestació i 
sol·licitud del 
servei

Presencialment: a les oficines de l’Ajuntament, Carrer Major 2,4, en horari
de matí amb cita prèvia al telèfon 93 573 88 88.

Virtualment: a través del correu electrònic de participació@parets.cat i a
través de la Seu Electrònica (https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/).

Telefònicament: al 93 573 88 88

Equip tècnic Responsable del Servei
Responsable Administrativa
Tècnic en pràctiques

Unitat 
responsable

Àrea de Serveis Generals

Regidoria/Àrea
responsable

Regidoria de Participació Ciutadana

Contacte Telèfon: 93 573 88 88
Correu: participació@parets.cat
Web: www.parets.cat/temes/participacio

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:

- Participar  en els  processos participatius,  en els  consells,  comissions i  taules
d’entitats i ciutadanes.
- Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
- Ser  tractat/da  amb respecte  i  a  ser  atès  amb  agilitat,  obtenint  informacions
entenedores i complertes.
- Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis
municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en

https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
http://www.parets.cat/temes/participacio


línia).
- Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de
protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
- Dret  d’accés,  rectificació,  supressió,  portabilitat  de  les  dades,  limitació  i
d’oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal.
- Dret d’accés a la informació pública.
- Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta
llibertat.

Heu de complir amb el deure de:

- Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
- Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries
o citacions.
- Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
- Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals
que  puguin  afectar  a  una  entitat  o  la  prestació  d'un  servei  o  les  relatives  a  un
procediment.

Formes de participació

1. Processos Participatius.

2. Taula d’Entitats.

3. Plataforma Decidim: www.decidim-parets.diba.cat/

Compromisos

Competència 
professional

- Garantir  que  el  personal  es  forma  periòdicament  en  aspectes  de
participació ciutadana per tal de donar un servei de qualitat.

Qualitat - Garantir l’accés a la informació del servei de participació ciutadana
en els diferents canals disponibles.

Atenció 
personalitzada

- Garantir una atenció personalitzada i confidencial a petició del/de la
ciutadà/ana o entitat mitjançant cita prèvia.

Gestió del 
servei

- Garantir  un temps de resposta inferior  als 10 dies en les queixes
relacionades amb el servei de participació ciutadana.

- Respondre  les  consultes  i  demandes  d’informació  sobre  temes
d’atenció  ciutadana  rebudes  per  correu  electrònic  en  un  termini
màxim de 2 dies hàbils.

Avaluació del 
grau de 
compliment

- Avaluant cada procés i actuació realitzada tot observant la ciutadania
i entitats assistents en les convocatòries

- Consolidant els mecanismes existents.
- Implementant nous mecanismes de participació ciutadana.

http://www.decidim-parets.diba.cat/

