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Presentació  
“Amb els diners, tu hi comptes” 

 
 
Des de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i en concret des de les regidories de 
Participació ciutadana i d’Hisenda, es promou des de fa dos anys un procés de 
participació ciutadana al voltant de les inversions municipals.  
 
Aquestes iniciatives de participació pretenen mobilitzar a la ciutadania, però encara 
són incipients i minoritàries quant a la implicació dels ciutadans i les ciutadanes en 
els aspectes de la vida pública i que afecten la seva comunitat. Som conscients, 
però, que les metodologies participatives precisament el que han de promoure és la 
implicació i la participació, però alhora també sabem que això així és en la mesura 
en què aquests processos de participació es van consolidant i coneixent, en què van 
ampliant a poc a poc la participació i s’hi van sumant més persones.  
 
Amb relació a aquest procés, els resultats globals constaten que s’ha crescut en 
participació respecte a l’edició passada, però la participació a les assembles 
continua essent minoritària. Al llarg d’aquest document es recullen aportacions 
fetes pels mateixos participants en aquesta qüestió. 
 
Tanmateix, l’edició de l’any 2006, si bé s’ha basat metodològicament en el procés 
iniciat el curs passat, ha comptat, aquest curs, amb una implicació més gran dels 
ciutadans i les ciutadanes, que han animat altres persones a participar-hi 
organitzant sessions informatives. Són persones que van participar l’edició passada 
en la comissió de seguiment i que aquest any han continuat en aquests espais.   
 
 
Quant a les intencionalitats d’aquest procés, recordem els valors que aquesta 
pràctica de participació té vocació d’enfortir: la responsabilitat dels ciutadans i les 
ciutadanes apostant de manera clara per la participació activa de tota la ciutadania.  
 
En aquest sentit, les voluntats del procés desenvolupat han estat: 
 

 Promoure el protagonisme, i la coresponsabilitat dels ciutadans i les 
ciutadanes en els assumptes que afecten el seu municipi i alhora aprofundir en 
la democràcia participativa mitjançant la definició de propostes d’inversions.  

 Desenvolupar noves formes de participació a partir del respecte i del 
reconeixement de tots els participants. 

 Obtenir un coneixement més acurat de quines són les inquietuds i les 
necessitats en el municipi.  

 Garantir l’accés a la informació i la transparència dels resultats que s’anaven 
produint al llarg del procés.  

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

 La limitació en la durada del procés: dos mesos per treballar amb els 
ciutadans i les ciutadanes. 

 Arribar a ciutadans que habitualment no prenen part en un procés de 
participació no consolidat al municipi per la seva implantació recent. 

 Abordar les diferències del territori promovent el coneixement de les 
necessitats del municipi des d’una visió global i alhora respondre a les 
necessitats  concretes de les diferents zones o barris del municipi. 

 

 . 



I  els punts forts: 
 

 La motivació de l’Ajuntament per apostar en noves formes de treballar per i 
amb la ciutadania.  

 La implicació de diferents regidories per tal d’assegurar l’eficàcia i la 
transversalitat del procés participatiu. 

 L’increment de la partida pressupostària que se sotmet a participació. 
 L’experiència acumulada del curs passat del procés de participació en el 

pressupost municipal. “Amb els diners, tu hi comptes”, any 2005.  
  
A continuació presentem l’informe de resultats del procés de participació anomenat 
”Amb els diners, tu hi comptes”, projecte que es desprèn de l’encàrrec fet per 
l’Ajuntament de Parets del Vallès a la Cooperativa ETCS – Estratègies de 
Transformació Comunitària Sostenible. Aquest procés es va desenvolupar des del 
juliol fins al novembre de 2006. 
 
Per últim, no volem tancar aquesta presentació sense fer esment, una vegada més, 
de la bona predisposició i acollida que han demostrat els paretans i les paretanes 
que han participat en aquesta iniciativa municipal.  



 

 La metodologia 
Com es va plantejar la participació?  
 

 
 
Tal i com es va fer en l’edició passada, abans de dissenyar metodològicament el 
procés de participació es van considerar algunes qüestions de responsabilitat 
política, que eren les següents: 
 

 Quina finalitat havia de tenir aquest procés participatiu? Es va decidir 
mantenir el procés de participació en les inversions municipals. Les 
inversions fan referència a aquelles despeses destinades a millorar les 
infraestructures municipals: equipaments públics i via pública. La quantitat de la 
partida pressupostària que se sotmetia a participació va ser de 300.000 €. 
També és va establir que les propostes de zona o barri no podien superar un 
import superior a 75.000 €, i les globals del municipi 300.000 €. 

 
 Qui hi podia participar? En aquest projecte es va decidir continuar amb la 

línia ja iniciada l’any anterior, oberta als ciutadans i les ciutadanes de més de 
16 anys empadronats al municipi de Parets del Vallès els quals, de manera 
individual i per mitjà de les assemblees territorials, podien participar fent 
propostes d’inversions.  

 
És a partir d’aquestes dues qüestions de caire polític des d’on es va dissenyar la 
metodologia, que plantejava diferents moments i espais de participació.  
 
 
  

Fase de diagnosi 
 

 
Per tal de facilitar la participació atenent les diferències dels barris o les zones del 
municipi, es va optar per fer assemblees territorials a tres zones de Parets del 
Vallès, concretament tres assemblees a cada zona.   
 
 
Les diferents zones de Parets proposades van ser: 
 
 

 Zona (A) Eixample 
 Zona (B) Sot d’en Barriques 
 Zona (C) Nucli Antic 

 
 
Concretament, la primera fase va consistir en l’elaboració d’una petita diagnosi 
sobre el municipi, que va servir per contrastar de manera compartida quins són 
els punts forts i els punts febles de les diferents zones de Parets del Vallès. 
 
Per tal de poder portar-la a terme, es va convocar una primera assemblea on, a 
més a més de plantejar el diagnòstic, els responsables tècnics del projecte i les 
regidories implicades van presentar les línies bàsiques del procés sintetitzades en 
els punts següents: fonaments del procés de participació, voluntats municipals i 
concreció metodològica en el municipi de Parets del Vallès.  

 A 
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Fase de propostes 
 

 
 
En el procés de participació desenvolupat i per tal d’arribar a la priorització de 
propostes es van combinar diferents formes de participació, algunes de les quals 
més internes i ubicades en diferents equipaments públics, i d’altres més obertes i 
participatives, que van consistir en la celebració de tres assemblees, o espais 
veïnals de treball, les quals es van portar a terme a les tres zones plantejades. A 
continuació descrivim aquestes diferents formes de participació: 
 

 Recollida de propostes: la recollida de propostes s’ha fet en una fitxa de 
participació, la qual es podia fer arribar de diferents maneres: dipositant-la en 
les bústies ubicades en equipaments públics, per internet o personalment a les 
diferents assemblees. Per tal de dinamitzar la participació es va proposar la 
creació d’un grup d’impuls de la participació, on sis ciutadans i ciutadanes de 
Parets del Vallès van fer suggeriments que es van traduir en accions concretes, 
les quals pretenien difondre i animar a la participació. Les accions 
desenvolupades han estat: 

 
o Presència en diferents actes del 

municipi: estand informatiu a la Fira 
Gastronòmica (Festa Major del 
municipi, juliol 2006), i a la Fira de 
Botiguers (octubre 2006).  

o Presentació del procés a l’assemblea 
de la Taula d’Entitats de Parets. 

o Dinamització mitjançant una acció 
teatral de carrer al mercat ambulant. 
(octubre de 2006). 

o Dinamització de la participació, 
mitjançant el teatre, a joves de l’IES 
Parets del Vallès amb la col·laboració dels professors (octubre de 2006). 

o Xerrades informatives als casals d’avis de Parets: Ca n’Oms, Sant Jordi i 
Asoveen. 

o Participació a la taula rodona “Pressupostos participatius” en el  programa 
de ràdio. Ràdio Parets (RAP 107). 

o Dinamització als mercats i als carrers (octubre de 2006).  
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 Assembles territorials: aquests moments de participació proposaven als 

participants la possibilitat d’ordenar les propostes recollides per zona i 
posteriorment ordenar les propostes fetes a les altres assemblees.  

 
o 1a Assemblea: sessió 

d’informació i difusió, i 
d’elaboració d’un petit 
diagnòstic.  

 
o 2a Assemblea: aquesta segona 

sessió, va tenir dues parts. En 
primer lloc els participants i els 
tècnics van presentar les 
propostes que havien elaborat. 
En segon lloc es van agrupar les 
propostes, bé perquè algunes es 
repetien o bé perquè d’altres es complementaven. D’aquesta manera es va 
obtenir una llista de propostes a 
cada zona fruit del consens 
entre els participants. 
Finalment, i mitjançant un 
sistema de votació, es van 
ordenar les propostes 
presentades.  

 
o 3a Assemblea: aquesta tercera 

sessió, que va representar un 
moment per conèixer les 
propostes de les altres zones, 
va consistir bàsicament a 
ordenar les nou propostes més votades, tres de cada zona, per obtenir una 
llista ordenada de totes les propostes.  

 
 
 
Durant tot el procés, la Comissió de Seguiment1, creada a propòsit d’aquesta 
pràctica participativa, va validar, a proposta de l’equip tècnic, alguns aspectes: fer 
el seguiment general de la participació, vetllar pel bon funcionament del procés i 
fer propostes de millora.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Formen part de la Comissió de Seguiment: Regidoria de Participació ciutadana, tècnica municipal 
de Participació Ciutadana, l’equip tècnic de la cooperativa ETCS i un representant de cadascuna de les 
assemblees. 



Actors implicats  
al llarg del procés 
 
 

 Ciutadans i ciutadanes que hi han participat: 
 

Ciutadans que hi han
participat2

 
- 467  
 

Ciutadans i ciutadanes que
han fet propostes

 
- Zona A Eixample: 68 
- Zona B Sot d’en Barriques: 55 
- Zona C Nucli Antic: 87 
- TOTAL: 210 
 

Ciutadans i ciutadanes que
han participat a les

assemblees

 
- Zona A Eixample: 10 (media) 
- Zona B Sot d’en Barriques: 10 (media) 
- Zona C Nucli Antic: 26 (media) 
- TOTAL: 46 
 

Núm. de propostes
realitzades

- 210 
 

 
 Actors que hi han contribuït al llarg del procés organitzant, comunicant i 

dinamitzant la participació – implicació dels ciutadans: 
 

Per part de l’Ajuntament:

 
Recursos tècnics vinculats a les regidories següents:  
- Regidoria de Participació  
- Regidoria d’Hisenda 
- Regidoria de Serveis Urbans i Manteniment  
- Regidoria de Comunicació 
 

Per part dels serveis
públics i els equipaments

del territori:

 
- Casals d’Avis: ASOVEN, Sant Jordi, Ca n’Oms 
- Casal de cultura Can Butjosa 
- IES Parets del Vallès 
 

Per part de la ciutadania:

 
- Nou ciutadans i ciutadanes que van participar 

voluntàriament en la dinamització i el seguiment 
del procés (c. seguiment/ grup d’impuls de la 
participació/ informació en actes i equipaments 
públics). 

 

Equip de treball extern:

 
- Cinc tècnics de la cooperativa ETCS-Estratègies de 

Transformació Comunitària Sostenible (dos de 
manera estable, tres de manera puntual).  

s de veïns: 
 

                                                 
2 Fent propostes, participant a les assembles, a les sessions informatives, als tallers de l’IES Parets. 



 

   
Resultats del procés participatiu 
Les Propostes. 

 
 
En aquest apartat presentem els principals resultats del procés “Amb els diners, 
tu hi comptes”, els quals fan referència al tipus de propostes fetes pels 
participants.  
 
Amb referència als resultats del procés, els presentarem a dos nivells: en primer 
lloc mostrarem els resultats quant al tipus de propostes plantejades, i en segon lloc 
exposarem els resultats que es desprenen del procés de priorització/ordenació de 
propostes.  
 
Abans, però, mostrem algunes dades generals: 
 

Participació quant al gènere Participació per zones 
 

Del total de participants, el 53,3% han 
estat dones i el 46,7, homes. 

 
La proporció de participants per zones 
segons els diferents barris va ser: el 
32,38% dels participants eren de la 
zona de l’Eixample; el 26,19%, de la 
zona Sot d’en Barriques, i el 41,42% 
eren de la zona del nucli antic. 

 

B 



 
  

 
Quines propostes de municipi s’han presentat?  

 
Exposem a continuació les nou propostes recollides, resultat que es desprèn del 
procés d’assemblees que s’ha portat a terme.  Aquestes propostes, que ja estan 
ordenades, formen la llista final a la qual s’havia d’arribar després d’aplicar els 
diferents sistemes de votació a les assemblees territorials.  
 
Per tal d’arribar a un ordre final, després de recollir totes les fitxes de participació i 
de votar-les en assemblees es van sumar les puntuacions finals.  
 
El sistema d’ordenació va consistir a repartir a cada participant de les assemblees 
un total de 21 punts que s’havien de distribuir de la manera següent: 6 punts si la 
proposta es col·locava en primera opció, 5 en segona opció i així successivament 
fins al valor 1 en sisena opció. Posteriorment hem sumat aquests valors per a 
cadascuna de les propostes i hem obtingut una puntuació final que és la que ha 
donat l’ordre final.  
 
Aquesta puntuació ens ha donat l’ordre d’importància de cada proposta. 
 
A la vista dels resultats, les primeres propostes que es plantegen com a prioritàries 
són: millora de l’enllumenat de l’Eixample i soterrament de contenidors del 
municipi. 
 

Prioritats ordenades segons les preferències 
 

Millora enllumenat Eixample (A) 10 

Soterrament contenidors municipi (B) 10 

Plaques noms dels carrers del municipi (B) 9 

Millora voreres Eixample (A) 8 

Millores al parc de la Linera (C) 7 

Tercera fase restauració Can Jornet (C) 6 

Arranjament voreres Eixample (B) 5 

Millora parc avinguda Espanya (A) 4 

Millores a la teulada de Ca n’Oms (C) 4 

 
 
Tal com estava previst, la decisió última sobre quines propostes es faran al final 
està condicionada per l’import de 300.000 €, quantitat que s’ha de considerar fins 
exhaurir-la. En vista dels resultats, amb el vist-i-plau de la Comissió de Seguiment i 
amb la validació tècnica, van ser les dues primeres propostes les que van entrar en 
el pressupost municipal que ’ha de sotmetre a participació:  
 

 Millora de l’enllumenat a l’Eixample (proposada a l’assemblea A). Com 
que és una proposta de barri i no pot superar 75.000 €, es podran instal·lar 
aproximadament 94 unitats a la zona de l’Eixample. 

 Soterrament de contenidors del municipi (proposat a l’assemblea B). 
Fins exhaurir el pressupost que es sotmet a participació, és a dir, 225.000 €, 
se’n poden col·locar 8 unitats al municipi. 

 

a 



 
  

 
Les propostes de zona 

 
 
 
Per tal de mostrar la riquesa de propostes presentades a les diferents zones, 
presentem a continuació una relació d’aquestes.  
 
 

 Zona Eixample: 68 persones van fer propostes, que agrupades es van quedar 
en 52. 

 Zona Sot d’en Barriques: 55 persones van fer propostes, que agrupades es 
van quedar en 50. 

 Zona Nucli Antic: 87 persones van fer propostes, que agrupades es van 
quedar en 58. 

 
Tal com s’ha explicat abans, es van definir tres zones per promoure la participació 
dels veïns seguint un criteri de divisió territorial: Zona Eixample, Zona Sot d’en 
Barriques i Zona Nucli Antic. 
 
Caldrà revisar amb vista a futures edicions si la divisió es pot fer d’acord amb altres 
criteris o, en vista del nombre de participants a les assemblees, si cal fer divisió 
territorial. 
 
 

b 
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 Les propostes  
 
ZONA A: EIXAMPLE 
 
 
N. Proposta Temes 

Rep
. 

1 Arranjament clavegueram Sot d'en Barriques/av. de Catalunya Clavegueram 1 
2 Restauració clavegueram av. Catalunya/Lluís Piquer Clavegueram 2 
3 Clavegueram pg. de la Ribera Clavegueram 1 
4 Destinació del mercat de l'Eixample a activitats culturals Equip. Cultural 1 
5 Arranjament voreres Espai Públic 8 
6 Voreres més amples Espai Públic 1 
7 Voreres Espai Públic 1 
8 Arranjament voreres i papereres a l'av. de Catalunya Espai Públic 1 
9 Arranjament voreres Eixample Espai Públic 1 
1
0 Arranjament plaça Sardana/St. Cristòfol Espai Públic 1 
1
1 Conservació pàrquing av. de Catalunya Espai Públic 1 
1
2 Manteniment jardins sobretot Can Berenguer Espai Públic 1 
1
3 Asfaltar carrers zona St. Jordi Espai Públic 1 
1
4 Guals al c. d’Amanda Sagristà i cruïlla Casanoves (Baden) Espai Públic/Aparc. 1 
1
5 Cobrir la pista de Can Butjosa  Esport 1 
1
6 Piscina descoberta amb espais d'oci Esport 1 
1
7 Piscina coberta i descoberta al Nucli Antic Esport 1 
1
8 Pista de patinatge de gel Esport 1 
1
9 Habitatge social Habitatge 1 
2
0 Millores CEIP Pompeu Fabra Equipament públic 1 
2
1 Més il·luminació Il·luminació 3 
2
2 Més il·luminació i manteniment del que hi ha Il·luminació 1 
2
3 Equipament per a joves/ Local de música per als joves Local Joves 5 
2
4 Destinació pública jove al mercat de l'Eixample quan tanqui Local Joves 1 
2
5 Arranjament voreres Eixample Local Joves 1 
2
6 Més espais joves Local Joves 1 
2
7 Servei de discoteca/bar per a menors de 18 anys Local Joves 1 
2
8 Esbarjo joves Local Joves 1 
2
9 Més papereres, tant de gossos com de paper Neteja 1 
3
0 Neteja viària, sobretot dels excrements dels gossos Neteja 1 
3
1 Soterrar contenidors brossa Neteja 1 
3
2 Neteja viària per l'Eixample Neteja 2 
3
3 Neteja viària, sobretot dels excrements dels gossos Neteja 1 
3
4 Neteja viària (carrers i parcs) Neteja 1 



 14 

3
5 Papereres municipi Neteja 1 
3
6 Parcs per a gossos amb expenedors de bosses i pipican Neteja 1 
3
7 Parc per a gent gran a l'Eixample Parcs 1 
3
8 Millorar Parc Linera i Can Jardiner: seguretat Parcs 1 
3
9 Podar els arbres del parc de la Salut Parcs 1 
4
0 Més equipaments al parc de l'av. d’Espanya Parcs 1 
4
1 Més transport entre Bellaterra i Parets Transport 1 
4
2 

Semi-gratuïtat transport urbà, mitjançant targeta anual. Servei 
festius Transport 1 

4
3 Millores bus urbà. També en festius Transport 2 
4
4 Control d'aparcament a l'Eixample NO INVERSIÓ 1 
4
5 Fer activitats culturals a la pl. de l’església de l'Eixample NO INVERSIÓ 1 
4
6 Manteniment Parc Can Berenguer NO INVERSIÓ 1 
4
7 Manteniment jardins COREFO i Amèriques 

NO.COMP.MUNICIPA
L 1 

4
8 Ampliació CAP 

NO.COMP.MUNICIPA
L 1 

4
9 Campanya conscienciació excrements gossos NO.INVERSIÓ 1 
5
0 Millora de l'accés a RENFE 

NO.COMP.MUNICIPA
L 1 

5
1 Inversió mercat de l’Eixample 

NO.COMP.MUNICIPA
L 1 

5
2 Compra del mercat per a activitats culturals Equipament públic 1 

 
 
ZONA B: SOT D’EN BARRIQUES 
 
 
 
N. Proposta Temes 

Rep
. 

1 Arranjar aparcament municipal c. de Rosselló Aparcaments 1 
2 Guals al c. de Mercè Rodoreda (Baden) Aparcaments 1 
3 Gual al c. de Pau Casals, altura 8, 10 i 12. (Baden) Aparcaments 2 
4 Aparcament de bicis a l’estació de tren Bicis 1 
5 Aparcament bicis als principals equipaments públics Bicis 1 
6 Xarxa de camins que comuniquin Nucli Antic, riu Tenes i Gallecs Camins 1 
7 Restauració  del clavegueram av. de Catalunya/Lluís Piquer Clavegueres 1 
8 Creació Parets TV Comunicació 1 
9 Arranjament voreres Espai Públic 3 
1
0 Arranjament voreres Nucli Antic i Escorxador Espai Públic 1 
1
1 Arranjament voreres i il·luminació de l'av. de Catalunya Espai Públic 1 
1
2 Arranjament voreres Can Butjosa i c. de Galende Espai Públic 1 
1
3 Asfaltar i clavegueram c. de Lepant Espai Públic 1 
1
4 

Arranjament voreres que comuniquen l’Eixample amb el Nucli 
Antic (av. de Catalunya) Espai Públic 1 

1
5 

Arranjament passeig fluvial Espai Públic 

1 
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1
6 Una altra piscina coberta i més equipada Esport 1 
1
7 Piscina Esport 1 
1
8 Pavelló on es facin tot tipus d’esports amb piscina i sauna Esport 1 
1
9 Pavelló on es facin tot tipus d’esports Esport 1 
2
0 Instal·lacions esportives Esport 1 
2
1 Treure camp de futbol de Las Américas Esport 1 
2
2 Piscina al Nucli Antic Esport 1 
2
3 

Pavellons d’esports: cobert i descobert amb diferents pistes per a 
practicar diferents esports Esports 2 

2
4 Espais per a grafit /art urbà Grafits 1 
2
5 Centre lúdic per als joves Local Joves 1 
2
6 Casal de joves equipat Local Joves 1 
2
7 Equipament per a joves Local Joves 1 
2
8 Destinació pública jove mercat de l'Eixample quan tanqui Local Joves 1 
2
9 Un lloc on ballar, amb un bon equip de música i bons DJ's Local Joves 1 
3
0 Bucs d'assaig Local Joves 1 
3
1 Invertir en el CAP N. COMP.MUNICIPAL 2 
3
2 Papereres i neteja a fora de l'IES Neteja 1 
3
3 Soterrament contenidors selectius brossa Neteja 1 
3
4 Neteja viària Neteja 1 
3
5 Neteja viària amb recollida selectiva Neteja 1 
3
6 Bancs i papereres a la sortida de l'IES Neteja 1 
3
7 Canviar plaques noms carrers a tot el municipi Espai públic 1 
3
8 Promoció i ajuts del petit comerç  NO. INVERSIÓ 1 
3
9 Demolició d’edificis davant sortidors de benzina NO. INVERSIÓ 1 
4
0 Sistema Wifi al municipi Noves Tecnologies 1 
4
1 Millores al parc Prat de la Riba Parcs 1 
4
2 Tanques al parc de Sot d'en Barriques Parcs 1 
4
3 Passos de vianants Seguretat vial 1 
4
4 Pas de vianants al Centre de Salut Seguretat vial 1 
4
5 

Guals per fer disminuir la velocitat dels cotxes en Av. 
Catalunya/Correus i c/ Roselló (Baden) Seguretat vial 1 

4
6 Nucli Antic per a vianants i dinàmic Seguretat vial 1 
4
7 Pantalles acústiques C17, Masia Can Pujol Seguretat vial 1 
4
8 Millorar bus urbà Transport 1 
4
9 

Millores bus urbà. Parada al nou CEIP i correspondència amb 
horaris RENFE Transport 1 

5
0 

Millorar bus urbà. Gratuït mitjançant targeta anual i també que 
circuli els festius Transport 1 
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ZONA C: NUCLI ANTIC 
 
 
N. Proposta Temes 

Rep
. 

1 Pàrquing a la pl. de la vila i recuperació d’aquesta Aparcaments 2 

2 Aparcament al cementiri Aparcaments 1 

3 Pàrquing a la pl. de la vila i recuperació d’aquesta Aparcaments 1 

4 Pàrquing al Nucli Antic Aparcaments 1 

5 Pàrquing a la pl. de la vila i recuperació d’aquesta Aparcaments 4 

6 Adequació pàrquing cementiri Aparcaments 1 

7 Pàrquing a la pl. de la Vila  Aparcaments 1 

8 Restauració clavegueram Riera Cantallops/c. d’Antoni Feliu Clavegueres 1 

9 Ampliació Escola de Música 
Equipaments 
Culturals 1 

1
0 Teulada Casal d'Avis Ca n'Oms 

Equipaments 
Culturals 2 

1
1 Conservació mercat municipal com a espai públic i polivalent 

Equipaments 
Culturals 1 

1
2 Arranjament voreres Espai Públic 2 
1
3 Arranjament Riera Cantallops Espai Públic 1 
1
4 Arreglar pont Francesc Macià per a vianants Espai Públic 1 
1
5 Pont fins al Bosc de Taules Espai Públic 1 
1
6 Ampliar voreres Ca n'Oms Espai Públic 1 
1
7 Asfaltar barri Cerdanet Espai Públic 1 
1
8 Millorar màquines gimnàs del poliesportiu Esport 1 
1
9 Adequació pavelló amb piscina coberta i descoberta Esport 1 
2
0 Millores pavelló, calefacció i adequar un espai de bar Esport 1 
2
1 Piscina coberta al Nucli Antic Esport 2 
2
2 Adequació pavelló amb piscina coberta i descoberta Esport 1 
2
3 Habitatge social Habitatge 10 
2
4 Centre d’educació especial Infrastructures 1 
2
5 Espai d’oci per a la gent jove Local Joves 1 
2
6 Lloc perquè els joves organitzin les seves activitats amb llibertat Local Joves 1 
2
7 Local per a joves al Nucli Antic Local Joves 5 
2
8 Bucs d’assaig ben equipats Local Joves 1 

2
9 

Arranjaments al voltant del riu Tenes: Pantalla visual de 
vegetació, continuïtat al camí paral·lel al riu amb bancs, fonts, 
espai de gimnàs... Crear aiguamolls entorn de la riera seca Medi Ambient 1 

3
0 Soterrar contenidors Neteja 2 
3
1 Pipicans Neteja 1 
3
2 Neteja viària Neteja 1 
3
3 Neteja carrers Neteja 1 
3
4 Posar tanques al parc de Mossèn Pere Batlle Parcs 1 
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3
5 Millores Parc de la Linera: seguretat Parcs 1 
3
6 Tanques del jardí  Parcs 1 
3
7 Bulder al Parc de la Linera Parcs 1 
3
8 Parcs infantils més adequats per als petits i més protegits Parcs 1 
3
9 Parc al Nucli Antic zona Policia (Can Serra) Parcs 1 
4
0 Millorar el parc de la Linera: seguretat i lavabos Parcs 3 
4
1 Nucli Antic per a vianants Seguretat vial 6 
4
2 Senyalització viària a l’Eixample Seguretat vial 1 
4
3 Asfaltatge i senyalització del municipi Seguretat vial 1 
4
4 Tancar el carrer de pujada al Mossèn Pere Batlle Seguretat vial 1 
4
5 

Guals per disminuir la velocitat dels cotxes l’av. de Catalunya 
(Baden) Seguretat vial 1 

4
6 Fer zona de vianants i arranjar zona riera Seguretat vial 1 
4
7 Ampliació CAP N. COM. MUNICIPAL 1 
4
8 Cinemes N. COM. MUNICIPAL 1 
4
9 Invertir CAP N. COM. MUNICIPAL 1 
5
0 Ajuts per a la gent que ho necessita NO INVERSIÓ 1 
5
1 

Tirar a terra els pisos de Can Magí de davant dels sortidors de 
benzina NO INVERSIÓ 1 

5
2 Manteniment jardins NO INVERSIÓ 1 
5
3 Espai per a pares/mares i fills petits Equipament públic 2 
5
4 Tercera fase construcció Can Jornet Equipament públic 1 
5
5 No al sistema dormitori i més increment de serveis públics - 1 
5
6 Conservació patrimoni urbanístic - 1 
5
7 

Demolició edifici davant dels sortidors de benzina/Conservació 
patrimoni urbanístic - 1 

5
8 Invertir mercat de l’Eixample 

NO.COMP.MUNICIPA
L 1 
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Avaluació 
del procés de participació 

 
 
En aquest apartat presentem la valoració d’aquest procés de participació. La 
valoració ha estat fruit de les aportacions que es van fer des dels diferents 
espais, creats a propòsit d’aquesta experiència. 
 
Aquesta avaluació la presentem en diferents àmbits: en primer lloc mostrem 
l’avaluació que van fer els participants a les assemblees, i en segon lloc la 
valoració que va fer la Comissió de Seguiment.  
 
La valoració que fan  
els participants 
 
 
 
Felicito (aspectes del procés que es feliciten) 
  
Amb relació a la iniciativa 

 L’esforç positiu de l’Ajuntament. 
 El projecte “Amb els diners, tu hi comptes”. 
 La iniciativa municipal d’afavorir la participació del ciutadà en l’organització i la millora del seu 

poble. 
 Fer participar a la població. 
 Convidar la ciutadania i donar l’oportunitat d’ajudar a millorar el barri i el poble. 
 L’espai perquè els veïns diguin la seva. 
 Hem estat tots reunits. 
 És molt bo conèixer què pensa la gent sobre l’estat del municipi i poder tenir dret de decisió. És 

un pas més per millorar en participació. 
 Molt bé tot en general. 

 
Amb relació a l’organització 

 La feina feta per l’empresa, els regidors i la gent que hi ha participat. 
 L’organització. 
 Les persones que porten l’organització. 

 
Amb relació als participants 

 Els participants (2). 
 La molt bona voluntat de tots els participants. 
 A tots els que dediquen el seu temps a aquesta iniciativa. 
 El compromís de participació, jornada rere jornada, dels pocs assistents. 

 
Sobre el que es sotmet a participació 

 La pujada de l’import del pressupost (“s’entén del procés del 2005 al procés del 2006”)(2). 
 

 
 
Critico (aspectes del procés que es critiquen) 
  
Amb relació als participants 

 La poca participació o compromís dels ciutadans i les ciutadanes (14). 
 

 

C 
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Amb relació als aspectes metodològics 

 El local del nucli antic Ca n’Oms provoca una desproporció molt gran quant a l’edat. S’ha de 
potenciar la participació per interès i no per comoditat. 

 Deixar massa temps entre l’inici i la votació.  
 La divisió de Parets: Eixample i Nucli Antic (2). 

 

 
 
Proposo (aspectes que es proposen) 
  
Amb relació als participants 

 Estudiar mesures per atreure la gent. 
 Prendre mesures per sensibilitzar el ciutadà; ell pot fer que el poble millori amb la seva ajuda i la 

seva participació. 

 
Amb relació al procés de participació 

 Fer un màxim de dues assemblees (2). 
 Fer les assemblees conjuntes. 
 Canviar el sistema per quelcom més concret. 
 Crec que hi hauria d’haver força més temps entre les assemblees 2 i 3 perquè els tècnics 

tinguessin temps per ajustar millor les valoracions. 
 S’hauria de millorar la divisió per zones, així com ara és fàcil que els dos eixamples es votin 

entre ells en l’ordenació.  
 Que el procés sigui més ràpid. 
 Replantejar el procés i la metodologia utilitzada. 
 Els regidors no hi haurien de participar. 

 
Sobre el que es sotmet a participació 

 Més diners per fer més coses (2). 
 Propostes de menys cost per acomplir els desigs de més ciutadans. 

 

 
 
Per tal de completar aquesta valoració, es va elaborar un qüestionari que es 
facilitava a les persones que voluntàriament el van voler omplir. Aquest 
qüestionari l’han contestat el 9% de les persones que han fet propostes. 
El qüestionari, que proposava set preguntes de resposta tancada i dues 
preguntes de resposta oberta, pretenia recollir l’opinió dels participants en els 
temes següents: 
 

 Informació d’aquest procés de participació en el pressupost municipal.  
 Organització del procés, materials lliurats, sistema de puntuació.  
 Valors, grau de compromís  dels ciutadans i ciutadanes, i coneixement de les 

necessitats del  municipi, globals i particulars.  
 Aspectes que cal destacar i propostes de millora.  

 
Es van recollir un total de dinou qüestionaris, dels quals presentem a continuació 
els principals resultats. 
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Informació: 

 
- Més de la meitat dels participants (52,6%) es van

assabentar del procés per mitjà de l’Ajuntament.  
- El 26,3% van conèixer aquesta possibilitat de

participació perquè els en van parlar. 
 

Organització: 

 
- Materials (fitxa, guia pràctica, resum de les

propostes): en general es fa una bona valoració
dels documents aportats i de les sessions 
celebrades. El 93,7% dels participants valora en
sentit positiu els materials aportats i les
dinàmiques seguides en les assemblees.   

 

Valors: 

 
- Respecte al grau de compromís que pot afavorir

aquests processos de participació, el 70,6% opina 
que sí afavoreix aquest compromís, mentre que el
29,4% creu que molt poc o gens. 

- El 100% creu que s’augmenta el grau de
coneixement de les necessitats globals del
municipi. 

- El 100% opina que s’afavoreix el coneixement de
les necessitats dels barris.  

 

Aspectes per destacar*, 
propostes de millora: 

 
 

- En general es fa una valoració positiva d’aquesta
iniciativa municipal; el 94,1% considera que és
positiva o molt positiva.  

- Propostes de millora. El 63,15% de les persones
que van emplenar el qüestionari van fer 
suggeriments de millora o comentaris generals.
D’aquest percentatge, el 41,7% expressen la
necessitat de buscar el compromís de la ciutadania
per tal de fer minvar la poca participació. El 16,7%
proposa que hi hagi continuïtat i un acompliment
del compromisos presos. El 33,3% fa al·lusió a 
aspectes del procés: no dividir territorialment el
municipi, deixar menys dies entre les assemblees,
necessitat de més diàleg a l’assemblea. Sobre el
resultat, el 8,3% suggereix que el fet que sempre
surti l’arranjament de voreres fa pensar que, 
mentre no estiguin resoltes les grans coses, no
sortiran altres tipus de propostes.  

s de veïns: 
 
 

 Aspectes per destacar en positiu. Comentaris  
 
Bona manera de crear participació al poble i fomentar la participació 
ciutadana (2). 
Relació amb els participants.  
Ciutadans del carrer que s’hi impliquen. 
Poder triar propostes de barri. 
Facilitat d’incidir en  la millora del barri/poble. 
Poder triar la destinació dels diners. 
Millorar possibles mancances. 
Interès de l’Ajuntament. 
Bona explicació de les propostes. 
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Consciència de pertànyer al poble de Parets. 
Que sigui la segona edició. 
És normal. 

 
 Aspectes per destacar en negatiu. Comentaris.  

 
La poca participació (10). 
Molt poca publicitat, i equivocada, a internet quant a dates. 
Manca de diners per finalitzar les propostes. 
Que només es pugui tractar d’inversions. 
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La valoració que fa  
la Comissió de Seguiment 
 

Participació en general: 

 
- Tot i que la participació ha augmentat respecte a

l’edició passada quant al nombre de persones que 
han fet propostes, els participants a les assemblees
no han augmentat. En aquest sentit es suggereix
que cal continuar potenciant que les persones es
creguin el procés i que sentin el poble com a seu.  

 

Dates i calendari: 

 
- Es proposa que el procés es porti a terme en altres 

dates de l’any en què el clima sigui més agradable i
animi al ciutadà a sortir de casa i a participar
(primavera o estiu).   

 

Territorialitat: 

 
- Es reflexiona amb relació que potser dividir el poble

en tres zones no ajuda a construir identitat 
conjunta de municipi, i que potser estaria bé poder
fer una única assemblea de municipi. Pot ajudar a
enfortir la identitat, però podria desmotivar la
participació més propera.  

 

Concepte d’inversions: 

 
 

- No ha estat fàcil fer comprendre a la gent què vol 
dir fer inversions i que treballar sobre un concepte
diferent, ara que ja s’ha consolidat, ho complicaria
tot una mica més. Es proposa que el concepte
pressupostari continuïn essent les inversions. 

s de veïns: 

Informació i difusió: 

 
- Es considera positiu l’esforç fet, i en aquest sentit 

caldria reforçar-lo amb una campanya amb més 
reclam. Els bans municipals són un mitjà que la
gent mira sempre que els veu; podrien ser un
mitjà d’informació en properes edicions. Reforçant
el procés, tal com s’ha fet ara, la premsa local 
Parets al dia és un mitjà per explicar pas a pas com 
avança el procés de pressupostos.  

 

Propostes de millora: 

 
- Implicar en el procés altres col·lectius, com per

exemple les AMPA. 
- Amb relació a la metodologia se suggereix

promoure al màxim la participació en una votació 
final per ordenar les propostes triades prèviament
per les assemblees, i es proposa que una eina per
explorar pot ser internet. 

 
 

Con formato: Justificado
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Annex. Resum del diagnòstic 
 

 
A continuació presentem la síntesi de les principals idees aportades a les diferents 
assemblees. 
 

FORTALESES (+)/PRESENT Debilitats (-)/PRESENT 

 
Espai públic: 
El Parc de la Linera. 
Bosc de les Tales. 
Jardí Hort del Rector. 
 
Equipaments públics: 
Algunes actuacions de l’ajuntament, com 
per exemple el camp de futbol. 
Equipaments esportius. 
 
Comunicacions: 
Bus urbà. 
Bona comunicació. 
 
Serveis: 
Policia atenta. 
Molt personal - professional a 
l’Ajuntament. 
 
En general: 
Prosperitat del poble. 
Poble petit. 
Nucli antic tranquil. 
 

 
Via pública: 
Voltants del cementiri. 
Carrer Migdia. 
Grafits. 
Calen arbres de fulles perennes. 
Asfaltar el c. de Joan XXIII. 
Branques, cal més poda d’arbres. Arbres al 
c. de Sant Antoni M. Claret. 
Arbustos que sobresurten de les cases, 
perquè la propietat acaba on acaba el 
tancat. 
Voreres estretes i plenes de barreres, la gent 
gran no pot passar, els escocells impedeixen 
el pas. 
Falta d’il·luminació en general i especialment 
per l’Eixample. 
 
Neteja: 
Boscos plens de brutícia (entre d’altres, el de 
la fàbrica). 
Zones verdes molt poc conservades. 
Poca neteja general (caques gossos + fulles 
d’arbres = relliscada). 
 
Equipaments: 
Conservació del patrimoni  municipal  
(manteniment de Ca n’Oms, teulada). 
Rieres i clavegueram (Raval / Antoni Feliu). 
 
Altres: 
Poc civisme, contaminació acústica. 
Cal més seguretat. 
Preus cars a la cooperativa. 
 

D 
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Material de suport 
Procés de consulta participativa al moviment veïnal 

 
 
 
Relació dels documents utilitzats
 

 Material de presentació del 
procés a les assemblees: guia del 
procés i catàleg de possibles 
inversions. 

 Fitxa de participació. 
 Díptic del procés. 

 
 Fitxes amb les propostes per 

assemblees. 
 
Butlletes per facilitar la puntuació 
final.

 .: 
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