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0. PRESENTACIÓ 
 
La memòria d’activitats del Programa Municipal de Participació Ciutadana 2016 és el 
document que recull, d’acord amb el Programa Municipal de Participació Ciutadana 2016 
aprovat per junta de govern local del dia 8 de març de 2016,  i descriu els projectes i 
actuacions que s’han dut a terme l’ any, per avaluar les línies d’actuació actuals i poder 
establir-ne de noves. 
 

 

 

1. OBJECTIUS GENERALS 
 

a) Ampliar la participació a més persones, i sobretot, a tots els col·lectius: joves, gent 
gran, dones, persones nouvingudes, persones amb mobilitat reduïda... i també, 
ampliar-la a tots els barris de la ciutat.  

 
b) Enfortir a les associacions per a que defensin millor els interessos de la ciutadania 

amb projectes com la Jornada d'Associacionisme i Participació i el Portal d’Entitats.  
 

c) Continuar el treball en els fòrums de Participació Ciutadana i col·laborar amb altres 
administracions en projectes conjunts de foment de la Democràcia Participativa. 

 
d)   Repensar la participació ciutadana al municipi, establint una norma de funcionament. 

 
d) Potenciar el treball transversal i en equip dins de l'estructura municipal, i en la relació 

i cooperació interinstitucional. 
 

 
 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

a) Crear el Reglament de Participació Ciutadana de Barberà del Vallès, de manera 
consensuada amb càrrecs electes i persones tècniques municipals, entitats i 
moviments socials i ciutadania no associada. 

b) Continuar amb la difusió i dinamització de la eina de participació ciutadana a internet: 
Consensus Barberà. 

c) Continuar la dinamització de les entitats, a través de la Mostra d'Entitats, del Portal 
d'Entitats. 

d) Donar instruments i formació als representants d’entitats de manera que puguin 
millorar  la gestió de les seves entitats. 

e) Fer la gestió i el seguiment administratiu de la concessió d’ajuts que l’Ajuntament dur 
a  terme amb les entitats sense finalitat de lucre. 

f) Atendre i assessorar a les entitats en la seva gestió i creació.  
g) Seguir col.laborant i assessorant a les diferents seccions municipals amb la 

incorporació de la participació ciutadana en els seus projectes. 
h) Mantenir les relacions de coordinació amb la Generalitat de Catalunya i la secció de 

Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. 
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3. EQUIP DE TREBALL 
 
� Mireia Sánchez Pi: Regidora delegada d'Associacionisme i relació amb entitats  
� Lluís Carol Andrés: Cap d'Àrea de Serveis Personals 
� Anna Aurés Pastor: Tècnica de Participació Ciutadana 
� Núria Celma Pérez: Suport Administratiu de l'Àrea de Serveis Personals 
� Laura Ibars Boronat: Suport Administratiu de l'Àrea de Serveis Personals 

 
 
4. LA CIUTAT A DEBAT 
 
 
4.1 Reglament de Participació Ciutadana de Barberà del Vallès  

 
Atès el que estableix el Reglament Orgànic Municipal de l' Ajuntament de dotar d'un 
Reglament de Participació Ciutadana i la Carta Europa de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat a la qual es va adherir Barberà del Vallès el març de 2006 a través de la Xarxa de 
Pobles i Ciutats pels Drets Humans, l'Ajuntament de Barberà del Vallès vol elaborar aquesta  
normativa. Es preté que aquesta norma incorpori una nova visió de la democràcia 
participativa, integri el marc normatiu existen que regula participació de la ciutadania en 
l'acció pública, els nous moviments socials , les TIC... és a dir una evolució cap a entorns 
més col.laboratius, de més confiança i més participatius i en la direcció cap a una co-
producció de polítiques públiques.  
 

Aquest projecte té els objectius de revisar el concepte de participació ciutadana per tal de 
cercar noves formes de relació entre l'Ajuntament i la ciutadania que s'adaptin als temps 
actuals, i identificar els reptes que poden contribuir, de manera significativa, a fer de la 
participació un element central en la recerca de respostes per a les necessitats de la 
societat, establir les eines adequades per a que es puguin portar el màxim de decissions 
possibles a la deliberació democràtica i participada del conjunt de la ciutadania i 
normativitzar com es volen que siguin les relacions Ajuntament i ciutadania.  
 

En data 30 de novembre de 2015 l'Alcaldia va resoldre constituir una Comissió d'Estudi, 
político-tècnica, amb l'objectiu de dirigir el procés d'elaboració de l'esborrany de Reglament 
de Participació Ciutadana, la qual està composada per membres electes del consistori i 
persones tècniques municipals. 
 
Des de la secció municipal de Participació Ciutadana s'han localitzat diferents models d’èxit 
de Reglaments de Participació Ciutadana de Catalunya i posteriorment, s'han analitzat 
alguns d'ells per a que puguin ser un punt de partida per als nostres treballs.   
 
Amb l'ànim d'incorporar la perspectiva, reflexions, propostes i conclusions dels treballs fets 
des de la Diputació de Barcelona en el marc de la participació ciutadana: els documents de 
"Repensant la participació ciutadana al món local", el reglament tipus de Participació 
Ciutadana i la guia amb el procés d'elaboració d'aquest reglament, l'Ajuntament ha anat 
avançant en aquest projecte.  
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En data 29 de novembre de 2016 a les 12.00 hores a la sala de Plens de l'Ajuntament es va 
dur a  terme un seminari de dues hores de duració a l'equip de govern sobre Participació 
Ciutadana. En un primer moment es va fer la presentació de l'esborrany del reglament tipus 
de participació ciutadana elaborat per la Diputació de Barcelona i presentat per Maria García 
Brugada, cap de la secció de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, qui en 
paral.lel a la seva presentació va contestar als dubtes de les persones assistents, així com 
va obrir un ampli torn de preguntes que va generar un debat sobre els punts forts i febles de 
la participació que s'està fent a Barberà del Vallès.  
 
 
4.2 Pressupostos Participatius 2017, fem ciutat 

 
Els pressupostos municipals són l'eina que ens permet, per una banda, fer una distribució 
responsable dels recursos econòmics de la ciutat i per l'altra, implementar qualsevol Pla 
d'Acció Municipal. 
 
Emmarcats en un programa que dóna prioritat a l'augment de polítiques socials, a reforçar 
l'àrea d'atenció a les persones i a l'empoderament de la ciutadania, com a eina no només de 
participació, sinó també de control a la tasca política, s'han dissenyat aquests pressupostos 
participatius. 
 
L'Equip de Govern ha manifestat la importància d'aquesta prova pilot per apropar la gestió 
del municipi, a les necessitats de la ciutadania així com endegar noves experiències de 
democràcia participativa. Alhora, aquesta proposta permet conèixer quines són algunes de 
les necessitats de la població i com la ciutadania les prioritza, esdevenint una eina útil de 
planificació de la despesa municipal. 
 
"Pressupostos participatius. Fem ciutat" és la primera experiència sobre pressupostos 
participatius que es fa a la nostra ciutat. Aquesta prova pilot és una proposta que pretén ser 
un mecanisme o instrument de participació, a través del qual la ciutadania defineix on aniran 
a parar una part dels recursos públics dels nostre municipi.  
 
És per tot això que es van dissenyar una sèrie d'eines, sessions i debats, recollits en un 
primer reglament, en unes primeres bases reguladores d’aquest nou procés participatiu, per 
tal de convertir aquesta proposta en una pràctica habitual, a la nostra ciutat, amb aquest 
component de participació i incorporació dels interessos col·lectius en la que 
l'empoderament de la ciutadania és cabdal. 
 
Les bases reguladores dels Pressupostos Participatius 2017, fem ciutat de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès es van aprovar per junta de govern local del dia 31 de maig de 2016. 
 
Els objectius dels Pressupostos Participatius són: 
 

• Implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsable sobre el destí d’una 
part dels recursos públics, a través d’un projecte reglat de participació. 

 
• Fomentar la participació ciutadana a través d’un projecte inclusiu que arriba a tota la 

ciutadania i entitats sense ànim de lucre. 
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• Conèixer quines són algunes de les necessitats de la població i com la ciutadania les 

prioritza, esdevenint una eina útil de planificació de la despesa municipal. 
 

• Avançar cap a una democràcia participativa 
 

 
D'acord amb l'apartat 7, Comissió Impulsora i de gestió del procés, de las bases 
reguladores dels Pressupostos Participatius 2017 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es 
va crear una comissió politico-tècnica-veïnal, amb la idea de què liderés aquest procés 
participatiu.  
 
Aquesta comissió s'ha encarregat de la gestió del procés i d'altres funcions, consistents en:  
 

1. Avaluar i validar les propostes presentades per la ciutadania, a partir dels criteris 
definits en les presents Bases. 

2. Realitzar els informes de viabilitat de les propostes seleccionades (comissió tècnica). 

3. Validar el resultat de la votació ciutadana i aprovar les propostes guanyadores. 

4. Planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores; revisar els 
projectes d’execució redactats per part dels tècnics municipals; supervisar l’execució 
dels projectes; i finalment validar la memòria final del procés. 

5. Interpretar i donar les instruccions necessàries per garantir una correcta gestió del 
procés de participació. 

6. La redacció del reglament regulador del procés per a exercicis futurs. 
 
 
La composició d'aquesta Comissió Impulsora és: 
 

• Comissió econòmica formada per tres membres de l'equip de govern, un dels quals 
exercirà les funcions de president/a de la comissió 

• Personal tècnic de l'àrea de serveis econòmics i administratius  

• Personal tècnic de l'àrea de serveis jurídics i contractació 

• Personal tècnic de l'àrea de serveis territorials 

• Personal tècnic de l'àrea de serveis personals 

• Persona representant de les AAVV 

• Persona representant dels partits polítics amb representació municipal i que no 
formin part de l'equip de govern 

• Persona representant de les entitats degudament inscrites al registre d'entitats de 
l'Ajuntament 
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La seva composició, designació i nomenament pel que fa als membres de l'equip de govern 
com al personal tècnic municipal, tot i correspondre a l'Alcaldia segons el reglament, 
finalment va ser aprovada per junta de govern local del dia 31 de maig de 2016. 
Pel que fa referència a les persones representants de les associacions de veïns i veïnes, 
partits polítics i entitats, les persones interessades van fer arribar a l’Alcaldia per escrit la 
seva proposta de nomenament com a requisit previ per poder integrar-se i participar en 
aquesta comissió.  
 

La Comissió Impulsora i de gestió del procés està formada per:  

 

• Carmina Pérez Barroso, tinenta d'alcaldia delegada de serveis generals municipals i 
serveis públics municipals, qui exercirà també les funcions de presidenta de la 
Comissió. 

• Pere Pubill i Linares, tinent d'alcaldia delegat de desenvolupament econòmic, comerç 
i ocupació. 

• David Clarà Garcia, regidor delegat de serveis socials municipals i emergència 
social. 

• José Antonio Martínez Martínez, cap de l'àrea de serveis jurídics i contractació i 
secretari accidental de la Corporació. 

• Núria Castellà i Pouget, cap de l'àrea de serveis econòmics i administratius i 
interventora municipal habilitada. 

• Jordi Llonch i Soler, cap de l'àrea de serveis territorials. 

• Anna Aurés i Pastor, tècnica de participació ciutadana adscrita a l'àrea de serveis 
personals. 

• Isabel Otero Cuesta, persona representant de les associacions de veïns i veïnes del 
municipi. 

• Xavier Garcés Trillo, persona representant dels partits polítics amb representació 
municipal que no formen part de l'equip de govern. 

• Ana Maria Sánchez Amores, la persona representant de la resta d'entitats 
degudament inscrites al registre municipal d'entitats de l'Ajuntament. 
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El desenvolupament del procés ha estat organitzat en les següents fases: 
  

Fase 0: Definició del procés de pressuposts participatius i sessió pública 

Fase 1: Presentació de propostes 

Fase 2: Estudi de les propostes 

Fase 3: Sessió pública de presentació de les propostes 

Fase 4: Votació de les propostes 

Fase 5: Recompte i Valoració. Publicitat de les propostes guanyadores 

Fase 6: Avaluació i memòria del procés 
 
 
Fase 0: Definició del procés de pressupostos partic ipatius i sessió pública 

Durant el primer i segon semestre de l’any, l’equip de govern va treballar amb la definició del 
procés participatiu dels Pressupostos Participatius 2017, Fem ciutat, una nova eina que 
volia esdevenir, en paraules de l’equip de govern “una nova Barberà més justa i social”. La 
concreció dels debats i sessions realitzades va culminar en l’elaboració d’unes bases 
reguladores d’aquest projecte aprovades per junta de govern local el dia 31 de maig de 
2016. 
 
Destacar la creació d’una Comissió impulsora i de gestió d’aquest procés, una comissió 
político-tècnica-veïnal composta de regidores (de l’equip de govern i de l’oposició), 
tècniques (el secretari, la interventora, el cap de serveis territorials i la tècnica de 
participació) i entitats (una persona representant de les entitats veïnals i una altra de la resta 
d'entitats). 
 
Aquest procés de participació ciutadana d’iniciativa institucional i promogut per l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès fou presentat el dia 28 d’abril de 2016 al Teatre Municipal Cooperativa 
en un acte obert a la ciutadania. 
 
La presentació de l'experiència pilot de Pressupostos participatius 2017, Fem ciutat tenia per 
objectiu que el veïnat del municipi conegués el projecte de primera mà i pogués participar 
presentant propostes que es podrien dur a terme durant l'any 2017. El funcionament 
d’aquest procés participatiu va ser explicat per la Comissió de Serveis Econòmics del 
consistori formada per Carmina Pérez Barroso, tinenta d'Alcaldia d'Hisenda, Pere Pubill i 
Linares, tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, i David Clarà 
García, regidor de Serveis Socials i Emergències Socials. 
 
La benvinguda de l'acte va anar a càrrec de l'Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, que va manifestar sentir-se satisfeta per endegar aquesta iniciativa per primer cop a la 
ciutat. "Avui és d'aquells dies en els que podem dir i gaudir del que és viure 
democràticament. Iniciem un procés en el que la ciutadania decidirà, per primera vegada, en 
la confecció d'una part del pressupost municipal". Sílvia Fuster va recordar que l'Equip de 
Govern ha treballat per confeccionar "uns pressupostos participatius i transparents. Un 
pressupost que vol ser fruit d'un procés de consens polític i social. És el primer pas cap a 
una nova Barberà més justa i social". 
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A continuació va donar pas als membres de la Comissió de Serveis Econòmics que van 
explicar amb detall quin és el procediment i la metodologia per presentar propostes així com 
el calendari establert. 
 
El primer en intervenir va ser el tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Comerç i 
Ocupació, Pere Pubill i Linares, que va explicar que aquesta prova pilot de pressupostos 
participatius "és un tema cabdal per al nostre Equip de Govern", i amb el qual "volen 
començar a caminar". Tanmateix el regidor va instar a totes les persones assistents que, no 
tan sols preguntessin tots aquells dubtes i qüestions que els hi poguessin sorgir respecte al 
projecte sinó que a més va demanar que un cop s'obri el procés de presentació de 
propostes "que tingueu il·lusió, ganes i força per ajudar-nos a tirar endavant això". 
 
Per la seva banda, el regidor de Serveis Socials i Emergències Socials, David Clarà García, 
va recordar que aquest projecte és el primer cop que es fa a la ciutat i que per tant és una 
prova pilot que ajudarà a "establir unes bases del que volem fer en un futur, amb informació 
de primera mà". "Volem fer partícip a la ciutat i fomentar valors com la participació activa de 
veïns i veïnes, i continuar treballant amb el teixit associatiu de la ciutat". David Clarà va 
manifestar que "és una oportunitat molt important per donar veu a la ciutat. L'orientació de 
les propostes ha d'anar en una línia de promoció de valors col·lectius, comunitaris i de 
ciutat. És una bona oportunitat per afavorir la cohesió social i per establir noves vies de 
col·laboració entre ciutadans i ciutadanes." 
 
A continuació, la tinenta d'Alcaldia d'Hisenda, Carmina Pérez Barroso, va explicar que 
aquest "és un projecte molt engrescador", una prova pilot que "és una bastida, un 
esborrany, perquè avui encetem dos projectes alhora. Per una banda, tot el procés del què 
seran els pressupostos participatius, i alhora anirem treballant en el reglament de cara a 
posteriors exercicis". Segons va manifestar, "la idea és que a la tardor de 2016 tinguem 
encetades les dues parts, per poder incorporar per primer cop, al pressupost de 2017, les 
propostes fetes directament per la ciutadania". La tinenta d'Alcaldia va mostrar la seva 
satisfacció amb el projecte i va declarar que "esperem que el rebeu amb la mateixa il·lusió 
que nosaltres us el presentem, que el compartiu i que sobretot feu totes les aportacions que 
considereu oportunes". 
  
La regidora a continuació va explicar de forma detallada el funcionament d'aquesta prova 
pilot així com la metodologia i el calendari que cal seguir per presentar les propostes. 
 
Tal com va afirmar Pérez, l'objectiu de l'Equip de Govern de posar en marxa aquesta prova 
pilot es basà principalment en establir un mecanisme de participació, a través del qual la 
ciutadania definís on anaven a parar una part dels recursos públics. 
 
A més, de permetre conèixer quines eren les necessitats de la població barberenca i com la 
ciutadania prioritzava aquestes necessitats, esdevenint una eina útil de planificació de la 
despesa municipal. 
 
La regidora va explicar que aquesta prova pilot comptaria enguany amb una dotació 
pressupostària de 150.000 euros, un import que equivalia al 45% del total de la inversió de 
2016, finançada amb recursos propis. I que es podien presentar propostes amb un 
pressupost màxim de 30.000 euros cadascuna. La regidora va detallar qui podia presentar 
propostes i com calia procedir per tal de presentar-les i quin era el calendari del procés. 
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Cartell per anunciar la sessió pública de presentació  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici de l’acte a la sala B del Teatre Municipal Cooperativa 
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Inici de l’acte amb l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay; el tinent d'Alcaldia 
de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, Pere Pubill i Linares; el regidor de 
Serveis Socials i Emergències Socials,  David Clarà García, i la tinenta d'Alcaldia d'Hisenda, 
Carmina Pérez Barroso. (D’esquerra a dreta) 
 

Fase 1: Presentació de propostes 

 
Les propostes havien d’incloure el següent:  
 
 a/ Identificació de la persona o entitat que realitza la proposta. 
 b/ Títol identificatiu de la proposta. 
 c/ Justificació de la proposta. 
 d/ Persones o col·lectius a qui va adreçada la proposta. 
 e/ Pressupost desglossat. 
 
Les propostes es podien presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Passeig Dr. Moragas 
fent servir el formulari escaient i adjuntant tota la documentació que es considerés oportuna. 
 
El termini de presentació de propostes finalitzà el dilluns, 19 de juny de 2016. 
 
 
Les propostes rebudes durant aquesta fase foren 11, essent les següents: 
 
1. Creació d'un circuit saludable a la Ronda Santa Maria 
2. Protecció solar en parcs i zones infantils 
3. Parcs infantils adaptats 
4. Barberà sense barreres auditives 
5. Instal·lació d'un Bicibox a l'Estació de Renfe 
6. Jocs educatius per a infants de 6 a 12 anys 
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7. Ampliació parc infantil del Parc Central 
8. Mirall de seguretat viària 
9. Equipació de taquilles en els CAPs de Barberà 
10. Substitució de fusteria d’alumini a l’edifici de l’Institut Can Planas 
11. Substitució del sostre d’amiant del gimnàs de l’Institut Can Planas 
 
 
 

 
Formulari de presentació de propostes 

 
Un altre element de difusió del procés participatiu dels Pressupostos Participatius 
2017 va ser la X Mostra d'Entitats de Barberà del Vallès, la qual es celebrà el cap 
de setmana del 28 i 29 de maig de 2016 a la plaça de la Vila, coincidint amb el 
període de presentació de propostes.  
 
En concret es va elaborar un plafó sobre aquest projecte, el qual es va ubicar 
dins la carpa municipal. 
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                          Carpa municipal a la X Mostra d'Entitats  

 

Fase 2: Estudi de les propostes 

 

En aquesta fase, en primer lloc, la comissió impulsora es va reunir per primer 
cop el dia 18 de juliol de 2016 a les 19.30 hores a l’Ajuntament i va fer una 
revisió de les  propostes rebudes per tal de que complissin els requisits 
establerts per a que així poguessin passar a la següent fase i aportessin tota la 
informació sol·licitada. 
 
En segon lloc, l’equip tècnic municipal elaboraria un informe de viabilitat tècnica, 
jurídica i econòmica de les propostes. A partir d’aquí, i amb aquests informes de 
viabilitat, el passat 7 de setembre a les 19.30 hores a l'Ajuntament es va dur a 
terme la segona reunió de la comissió impulsora dels Pressupostos Participatius 
2017, Fem ciutat amb l'objectiu de decidir quines propostes passaven a la fase 
de votacions, així doncs, foren 7 les propostes que van passar a aquesta fase. 
 
Tot i que, inicialment s'havien considerat 6 propostes que complien els requisits, 
finalment es va decidir afegir una setena, Ampliació del parc infantil al Parc 
Central, tot i superar el límit dels 150.000 euros destinats al projecte. Aquesta 
proposta inicialment fou descartada, perquè tot i no superar el pressupost 
requerit de 30.000 euros, aquest era molt ajustat i no contemplava tots els 
treballs necessàries per dur-lo a terme. Des dels serveis tècnics municipals es va 
informar que, adequant aquesta proposta si que es podria dur a terme i així ho 
va considerar la comissió. 
 

La resta de propostes presentades van ser desestimades, per excedir els 30.000 
euros d’import màxim per a cada actuació, o per no ser competència municipal, 
entre d’altres. Una de les propostes, tot i complir els requisits, va ser 
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desestimada per tal de ser assumida directament pel pressupost ordinari de 
l'Ajuntament. Es tracta de la col·locació d'un mirall en la cruïlla dels carrers Av. 
Generalitat amb Verge de Montserrat. 
 
 
Fase 3: Sessió pública de presentació de les propostes 

 
Realitzat l'estudi de les propostes per part dels serveis tècnics municipals i 
reunida i feta la valoració per part de la comissió impulsora dels Pressupostos 
Participatius 2017, Fem ciutat, l’Ajuntament de Barberà del Vallès convocà una 
sessió pública on es van donar a conèixer tots els projectes acceptats 
(preseleccionats).  
 
El dia 16 de setembre, la sala B del Teatre Municipal Cooperativa acollí l’acte de 
presentació dels projectes que passaren a la fase final dels Pressupostos 
Participatius 2017. 
 
Es va fer un cartell de difusió de l'acte que és el següent: 
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Els set projectes preseleccionats foren: 
 
1 -Creació d'un circuit saludable a la Ronda Santa Maria 
 
Proposta presentada per: Oscar Heis Arenas  
 
Justificació: Zona molt concorreguda per persones que practiquen esport i sense mobiliari 
per poder practicar-ho.  
Descripció: La mitjanera de la ronda Santa Maria és un espai que no s'ha urbanitzat. Hi ha 
molta gent que realitza esport per aquella zona. Creiem que és necessari instal·lar mobiliari 
per la pràctica esportiva, destinat no tan sols a les persones esportistes sinó també perquè 
la nostra gent gran pugui fer exercici. Entenem que la zona més adient per realitzar-ho seria 
la Ronda Santa Maria entre els carrers Basilea i Monturiol. En aquest espai es podria 
instal·lar diferents mobiliari urbà esportiu que ajudaria al col·lectiu de gent gran a 
desenvolupar exercicis i per tant millorar la seva salut i qualitat de vida. L'altra zona que es 
podria destinar a espai esportiu seria la Ronda Santa Maria entre els carrers Monturiol i 
Juan de la Cierva. Es podria instal·lar equipament i maquinària per a les persones 
esportistes.  
Persones destinatàries: Tota la ciutadania adulta.  
Pressupost: 13.108,05 €uros 
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2 – Protecció solar en parcs i zones infantils 
 
Proposta presentada per: Iván Vilchez Peña  
 
Justificació: Durant l'època estival existeixen a la nostra ciutat moltes zones infantils i parcs 
sense zones amb ombra natural, amb el perill d'insolacions i cops de calor, principalment 
destinades a les nostres persones grans i infants. El nostre objectiu amb aquest projecte és 
evitar l'exposició prologada al sol de la ciutadania de Barberà i millorar la seva qualitat de 
vida.  
Descripció: Creiem necessària la instal·lació provisional durant l'època estival de lones de 
protecció solar en els parcs i espais infantils a l'aire lliure que no tinguin ombra. Les zones 
que creiem que són necessàries són la plaça de la Vila i el parc infantil. 
Persones destinatàries: Per a tot el municipi, infants, Gent Gran i persones usuàries de 
parcs i zones infantils. 
Pressupost: 25.000,00 €uros 
 

 
 

 
 



 

Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

                               Web: www.bdv.cat 

  

3 – Parcs infantils adaptats 
 
Proposta presentada per: Sonia Sierra Pérez en repr esentació col·lectiu de pares i 
mares de Barberà  
 
Justificació: En el municipi de Barberà del Vallès no hi ha cap parc infantil adaptat a 
persones amb minusvalideses. Pensem que malgrat ser un grup minoritari a la ciutat, hem 
de crear un municipi que garanteixi la igualtat de totes les persones, en tots els àmbits. Com 
sabem que el lleure i el joc són una part molt important en el desenvolupament de l'infant i 
ajuda a la integració social, els espais públics destinats al lleure, creiem que s'haurien 
d'adaptar perquè tots els infants gaudeixin de les instal·lacions i el joc en comú.  
Descripció: Hem de crear un municipi que disposi d’infrastructures que garanteixin la 
integració social i la igualtat de tots els infants. El lleure i temps d’oci ajuda al 
desenvolupament personal dels infants. Per aquest motiu, hem d'integrar als parcs infantils 
ja existents o zones properes no delimitades per barreres però senyalitzades, aparells 
destinats per a aquest grup d'infants. Diferents gronxadors tipus cistella, perquè puguin ser 
utilitzats per infants amb dificultats motrius, sense cadira de rodes. Aquests gronxadors 
poden ser utilitzats per qualsevol nen o nena del municipi. Ofertar una diversitat de jocs 
també podria fer-se possible amb els jocs didàctics. Són aparells que seleccionen diferents 
tipus de jocs a través d’ un pendrive integrat, i que es poden substituir per altres així com 
adaptar els jocs a les persones usuàries. 
Persones destinatàries: Els infants del nostre municipi majors de 3 anys podrien gaudir de 
tots els aparells als parcs infantils.  
Pressupost: 28.259,55 €uros  
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4 – Barberà sense barreres auditives 
 
 
Proposta presentada per: Sonia Sierra Pérez en repr esentació col·lectiu de pares i 
mares de Barberà  
 
Justificació: Els espais de concurrència pública solen tenir acústiques desfavorables que 
afecten de forma negativa la comprensió i la comunicació de les persones amb problemes 
auditius. Aquestes persones que disposen d’audífons o implants coclears, necessiten 
suports complementaris per poder percebre el so de manera clara i entenedora i evitar el 
soroll de fons. 
Descripció: La instal·lació de bucles magnètics portàtils o bucles d’inducció magnètica és un 
sistema de comunicació per a persones amb pèrdua auditiva i usuàries de pròtesis 
auditives. La persona usuària rep el senyal directament a l’orella de manera molt més nítida, 
amb un volum molt més adient i amb una notable millora de la qualitat del so. La instal·lació 
de bucles d’inducció magnètica són ideals per millorar el senyal de so en espais sorollosos 
amb molta afluència de públic o mala acústica. La instal·lació d'aparells de bucle magnètics 
portàtils a espais públics com l'OAC, la Torre d'en Gorgs, Biblioteca, Casal de Cultura i 
Casals de Gent Gran del nostre municipi, seria una solució per a millorar l'accessibilitat. En 
el Teatre Municipal Cooperativa i la sala d'actes es podria instal·lar una zona de bucle 
magnètic fix per a millorar el so a aquest grup de persones, i per tant, garantir l'accessibilitat 
a tots els espais.  
Persones destinatàries: Les persones destinatàries són totes aquella part de la població que 
tingui una discapacitat auditiva, o bé que per l'edat hagi perdut la seva capacitat auditiva, i 
en ambdós casos, portin audífons.  
Pressupost: 24.995,36 €uros 
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5 – Instal·lació d'un Bicibox a l'Estació de Renfe 
 
Proposta presentada per: Iván Vilchez Peña  
 
Justificació: Vist el gran nombre de persones usuàries de l'Estació de Rodalies Renfe i 
vianants que passen per la zona amb bicicleta, i amb l'objectiu de promocionar la mobilitat 
sostenible a la ciutat, creiem necessari la instal·lació d'aparcaments de bicicletes per tal que 
la persona usuària no hagi de deixar la seva bici durant tot el dia lligada i aparcada a 
qualsevol indret que no li proporcioni seguretat. La finalitat d'aquest projecte és millorar la 
mobilitat sostenible dins de la ciutat, reduir la presència de vehicles en l'entorn, 
complementar el servei de transport públic i fer front a un servei de Bicing deficitari.  
Descripció: Creiem que és necessària la instal·lació d'un servei públic d'aparcament per a 
bicicletes privades, ja que el nostre municipi, malgrat estar molt adaptat a la mobilitat en 
bicicleta (carrils bici i carrers amples), cal instal·lar zones on deixar el vehicle de dues rodes 
d'una forma segura. 
Persones destinatàries: Persones usuàries de Rodalies Renfe i ciclistes que necessitin 
deixar la seva bicicleta particular en un lloc segur dins de les proximitats de l'Estació.  
Pressupost: 16.730 €uros 
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6 – Jocs educatius per a infants de 6 a 12 anys 
 
Proposta presentada per: Sonia Sierra Pérez en repr esentació col·lectiu de pares i 
mares de Barberà  
 
Justificació: Al municipi de Barberà del Vallès hi han diferents espais públics destinats als 
jocs infantils. La majoria dels parcs infantils són espais destinats a infants de 0 a 8 anys. Les 
estructures de jocs i els diferents aparells de lleure instal·lats estan pensats per als més 
petits del municipi. La nostra població té un índex elevat d’infants en la franja d’edat de 6 a 
12 anys. Per tant, creiem que hauríem d’ adaptar alguns parcs infantils per tal que aquest 
grup d’edat disposi d'infrastructures que garanteixin un espai de joc. Entenem que els parcs 
infantils són el lloc ideal per gaudir del lleure i del joc, i un dels llocs ideals per a la integració 
social. 
Descripció: Habilitar zones als parcs infantils del nostre municipi, independents a les ja 
creades pels infants, en espais on no es disposin d'altres instal·lacions per a aquest grup 
d'edat. Cal instal·lar jocs didàctics per dur a terme diferents activitats: conta-contes o 
musicals, jocs de memòria o velocitat, entre altres. Persones destinatàries: Les persones 
destinatàries que gaudirien d'aquest tipus de jocs serien tots els infants del municipi. Encara 
que els jocs educatius estarien adreçats a infants de 6 a 12 anys podran ser utilitzats per a 
qualsevol nen o nena de Barberà, donat que l'ús és molt senzill.  
Pressupost: 27.649,71 €uros 
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7 – Ampliació parc infantil del Parc Central 
 
Proposta presentada per: Oscar Heis Arenas  
 
Justificació: Al municipi de Barberà del Vallès disposem de zones lliures que pràcticament 
no s'utilitzen i que podrien tenir un gran valor d'oci per a gaudir d'un dia en família, com és el 
cas del Parc Central. 
Descripció: Aquesta zona és utilitzada per la gent que fa esports a l'aire lliure però hi ha 
pocs elements dedicats al grup d'infants. Per tant creiem que es podria ampliar la zona de 
jocs amb diferents elements com: un gronxador, carrusel o un gronxador adaptat, entre 
altres. També creiem necessari que per ampliar l'espai caldria habilitar el terra amb cautxú 
perquè sigui una zona més segura per als nostres infants.  
Persones destinatàries: Totalitat del municipi.  
Pressupost: 29.724,74 €uros 
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Les propostes, que coincidien en fer de Barberà una ciutat més inclusiva i en millorar la 
mobilitat, foren defensades en aquest acte per la persona que l’havia presentada, per donar-
la a conèixer davant de la ciutadania i exposar els motius que la van animar a presentar el 
projecte. 
 
En aquest acte públic, les persones o entitats promotores de les propostes van presentar el 
projectes de manera que van poder defensar-les públicament, així com atendre a preguntes 
i dubtes del públic assistent.  
 
Les propostes presentades es van publicar als mitjans de comunicació locals habituals de 
l’Ajuntament per tal que la ciutadania les pogués conèixer. 
 

 
 
 

Acte de presentació dels projectes finalistes a la sala B del Teatre Municipal Cooperativa 
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Intervenció de Sonia Sierra Pérez, promotora de propostes 
 
 

 
 

Intervenció d’Oscar Heis Arenas, promotor de propostes 
 
 

 
 

Intervenció d’ Iván Vilchez Peña, promotor de propostes 
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Fase 4: Votació de les propostes 

 
Després de la presentació pública de les propostes seleccionades, el dia 16 de setembre i 
durant la segona quinzena de setembre, s’inicià el procés de votació, on tota la ciutadania 
major de 16 anys i empadronada a Barberà del Vallès des del dia 31 de maig de 2016 va 
poder participar del procés. 
 
 
Per tal de convidar a la ciutadania a la votació de propostes es va fer el següent cartell de 
difusió: 

 
 
 
La votació es realitzà mitjançant una butlleta en paper. Cada persona que volia votar, 
disposava de 20 punts que podia repartir en un màxim de quatre propostes. Les votacions, 
que es desenvoluparen de forma presencial, es dipositaren a les zones habilitades de: 
 
Oficina Atenció Ciutadana Ajuntament 
Oficina Atenció Ciutadana Ca n'Amiguet 
Casal de Cultura  
 
La fase de votació es va allargar 15 dies, fins el dia 30 de setembre de 2016. 
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En cadascun dels espais habilitats per a les votacions es va poder trobar informació del 
projecte i de cadascuna de les propostes finalistes amb la seva justificació, descripció, 
persones destinatàries i pressupost.  
 
Un altre element de difusió del procés participatiu dels Pressupostos Participatius 2017 va 
ser la XI Fira del Comerç i Serveix de Barberà Barberà del Vallès, la qual es celebrà el cap 
de setmana del 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre  2016 a la plaça de la Vila. En concret, a la 
carpa municipal es va posar un plafó sobre aquest projecte. 
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                        Carpa municipal a la XI Fira del Comerç 
 
 

Fase 5: Recompte i Valoració. Publicitat de les pro postes guanyadores 

 
Tal i com diuen les bases reguladores d’aquest procés participatiu, a la setmana de finalitzar 
les votacions es va iniciar la fase 5 del projecte, amb la realització d’un acte públic, el dia 6 
d’octubre de 2016 a les 19.30 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès es van donar a conèixer els resultats i els projectes finalment seleccionats per la 
ciutadania votant.  
 
 
 
Resultats de la votació 
 
- Total de persones que van participar i votatr 100 (73 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l' 

Ajuntament, 24 al Casal de Cultura i 3 a Oficina d'Atenció Ciutadana del Centre Cívic de 
Ca n'Amiguet) 

 
- Total de butlletes amb vots vàlids emesos: 98 (71 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l' 

Ajuntament, 24 al Casal de Cultura i 3 a Oficina d'Atenció Ciutadana del Centre Cívic de 
Ca n'Amiguet) 

 
- Total de butlletes amb vots nuls: 2 (2 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l' Ajuntament) 
 
- Vots en blanc: 0  
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Puntuació obtinguda, per ordre de major a menor 
  
Propostes finalistes     Puntuació Cost econòmic 
 
Creació circuit saludable a Rda. Sa Maria  566  13.108,00 € 
Protecció solar en parcs i zones Infantils   355  25.000,00 €  
Parcs infantils adaptats     320  28.259,55 € 
Barberà sense barreres auditives    279  24.995,36 € 
Instal·lació bicibox a l'estació de Renfe   211  16.730,00 € 
Jocs educatius per a infants de 6 a 12 anys  117  27.649,71 € 
Ampliació parc infantil del Parc Central   112  29.724,74 € 
 
 
 
El secretari de l’Ajuntament va aixecar-ne acta i a l’acte hi van presents la comissió 
impulsora i tota la ciutadania que hi va voler participar. 
 
Les propostes finalment seleccionades es van publicar als de comunicació locals habituals 
de l’Ajuntament per tal que la ciutadania les pogués conèixer. 
 

 

 

 

Acte de recompte de vots a la sala de Plens 
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5.7 Fase 6: Avaluació i memòria del procés 
 
Finalitzada la fase 5, de recompte i valoració i publicitat de les propostes guanyadores del 
Pressupostos Participatius 2017, Fem ciutat i tal i com estava previst en les bases dels 
projecte, l’Ajuntament va iniciar la fase d’avaluació i memòria d’aquesta primera experiència 
pilot que deixa constància de l’assoliment dels objectius proposats. 
 
Aquesta fase s’inicià amb la reunió de la comissió impulsora, la qual es va reunir el 10 de 
novembre de 2016 a les 19.30 hores a l’edifici consistorial. Durant la trobada es van recollir 
les opinions de les persones integrants de la comissió impulsora assistents a la reunió. Al 
mateix temps, es van debatre diferents propostes de millora de cara a properes edicions i un 
dels acords destacats va ser l’elaboració d’una enquesta ciutadana per valorar aquesta 
primera experiència. Aquesta enquesta es va fer arribar a les diferents entitats de la ciutat i 
es va publicitar a la web municipal de manera que fou oberta a tota la ciutadania de Barberà 
del Vallès. Aquesta enquesta va estar activa durant 15 dies, es va poder contestar des del 
dia 11 al 25 de novembre de 2016. També, a la reunió es va acordar fer un agraïment a les 
persones promotores de les propostes en aquesta primera edició del projecte, a la vegada 
que se’ls demanà la seva opinió més qualitativa i personal del projecte, així com propostes 
de millora. Un altre dels acords va ser recollir les opinions i propostes de millora dels 
departaments i/o seccions participants en aquesta primera edició del projecte (Alcaldia i 
Comunicació, Serveis Econòmics, Oficina d’Atenció Ciutadana, Informàtica, Serveis 
Territorials i Participació Ciutadana).  
 
Tal i com estava previst a les bases del procés s'elaboraria aquest document amb la 
memòria del projecte, la qual es va encarregar als serveis tècnics municipals de Participació 
Ciutadana. Aquesta memòria abans de la seva aprovació es remetria a la comissió 
impulsora per consensuar-la i revisar-la.  
 
Al mateix temps les propostes de millora recollides en aquesta fase d'avaluació 
s'incorporarien a un nou document de reglament dels pressupostos participatius. 
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Formulari de l’enquesta publicat a la web municipal 

 
 
 
Els resultats de l’enquesta serveixen d’indicadors per a l’avaluació d’aquest projecte. 
Aquests es detallen a continuació: 
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Les opinions i propostes de millora recollides en aquesta fase d’avaluació del projecte 
s’inclouran en una nova proposta de bases reguladores dels pressupostos Participatius 
2018, la qual serà consensuada i revisada per la comissió impulsora. 
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4.3 Consensus Barberà, eina de participació ciutada na a internet  

El Consensus és una eina de participació a través d’internet, desenvolupada per l’Institut 
Català de Tecnologia, Localret i la Fundació Jaume Bofill i un grup d’ajuntaments de la 
província de Barcelona. Actualment, Localret, consorci local format per les administracions 
locals de Catalunya és l'entitat que gestiona l'allotjament i fa el 
manteniment tècnic de la plataforma, el manteniment de l'espai de la 
plataforma, planifica i executa les millores tecnològiques i metodològiques 
de la plataforma i la formació per als Ajuntaments.  
 
L'Ajuntament posa aquesta eina a disposició de tots els departaments del 
nostre Ajuntament, per tal que s’hi desenvolupin processos d’informació i 
participació.  
 
Consensus Barberà, www.consensus.cat/barbera, funciona com a suport virtual als 
projectes que es posen a debat de la ciutadania, entitats i agents implicats, de forma 
presencial. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la imatge de 

Consensus Barberà 

 
 
 
 
A banda de mantenir actualitzada aquesta plataforma amb les notícies i activitats a l'agenda, 
aquest 2016 es va obrir un espai de debat: "Fase II - Equipament juvenil La Nau", un 
projecte per habilitar la part del darrera de l'esmentat equipament, a partir d'un document 
base es va obrir aquest debat on-line i es van poder recollir aportacions durant tres mesos. 
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5. L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT  ASSOCIATIU 

 

5.1 Seguiment i control dels Ajuts Econòmics a enti tats  sense finalitat de lucre 

que promoguin, en el municipi de Barberà del Vallès  durant l’any 2016, 

programes en l’àmbit de l'equitat de gènere, l’aten ció a la dependència, la 

promoció de la salut, la protecció i el benestar de ls animals, l’atenció a la 

població nouvinguda, l’afavoriment de la cohesió so cial, l’atenció a la gent 

gran, el lleure infantil i l’atenció a la joventut,  la convivència i el civisme i la 

promoció de l’activitat física i l’esport, la promo ció cultural i cívica i la 

promoció al voluntariat. 

 
 
Des de l’Àrea de Serveis Personals, es van elaborar les bases generals per la concessió 
d’ajuts econòmics i d’infraestructures per a entitats sense finalitat de lucre que van ser 
aprovades en data 9 de febrer de 2016 per la Junta de Govern Local juntament amb les 
retencions de crèdit per partides, les quals s’adjunten en els annexos a aquest document.  
 
Es va redactar l’edicte per publicar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, adjuntant les 
bases i els annexos. El termini de presentació de sol·licitud d'ajuts fou fins el 30 de març de 
2016. 
 
En data 17 de febrer de 2016, es va publicar a la "Base de Datos Nacional de 
Subvenciones", la convocatòria d'ajuts econòmics i infraestructurals, on també s'adjuntava 
un arxiu de les bases reguladores d'aquests ajuts, tant en català com en castellà. 
 
En data 29 de febrer de 2016, es va publicar l'extracte de la convocatòria d'ajuts al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la "Base de Datos Nacional de 
Subvenciones". 

 
Tot seguit es va fer difusió de l’obertura del termini per presentar sol.licitud d’ajuts a través 
d’una notícia a la web Municipal, al Portal d’Entitas de Barberà i al Consensus Barberà, 
adjuntant com a recursos les bases i els annexos. 
 
Es va notificar a totes les entitats registrades a l’Ajuntament conforme s'havien aprovat les 
bases i s'obria el període de presentació d'instàncies.   
 
L'aprovació de les bases va significar un seguit de gestions administratives que detallem a 
continuació:  

 
a. Enviar correu-e a totes les entitats que van signar conveni amb l’Ajuntament l’any 

2015 i a les persones tècniques corresponents, indicant que en breu rebrien la carta 
per correu ordinari. 
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b. Enviar per correu ordinari a totes les entitats que van signar conveni amb 
l’Ajuntament l’any 2015, carta signada pels/per les regidors/es de l’Àrea de Serveis 
Personals, adjuntant còpia de les bases i còpia de la notificació de Secretaria. 

c. Enviar per correu ordinari a la resta d’entitats, carta signada pels/per les regidors/es 
de l’Àrea de Serveis Personals, adjuntant còpia de la notificació de Secretaria. 

 
 
Les entitats havien de presentar la documentació corresponent dins el termini que s’indicava 
a les bases: 

 
1. Model d’instància de sol·licitud d’ajuts econòmics a associacions o entitats 

esportives sense finalitat de lucre durant l’any 2016 (annex 1). 
2. Dades referents a l’associació o entitat esportiva sol·licitant (annex 2). 
3. Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries per als creditors (annex 3). 
4. Certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’associació o entitat esportiva, de 

sol·licitud de la subvenció (annex 4). 
5. Pressupost global de l’associació o entitat esportiva (annex 5). 
6. Model d'instància de sol·licitud de pagament anticipat de la subvenció (annex 6). 
7. Memòria programes per als que es sol·licitada subvenció (annex 8)* 
8. Relació d’equips i volum de persones participants (annex 9)*. 
9. Horaris d’entrenaments (annex 10)*. 
10. Horaris de competició (annex 11)*. 
11. Persones esportistes (annex 12)*. 
12. Nivell de formació de les persones tècniques esportives (annex 13)*. 

 
* només per a entitats esportives 
 
Es van concedir ajuts a les 38 entitats que van presentar sol·licitud per l’any 2016  
 
Les entitats que se’ls va concedir ajut i per sectors d’activitat:  
 
Benestar Social (5 entitats) 
Equitat de gènere (3 entitats) 
Gent Gran (2 entitats) 
Joventut (7 entitats) 
Salut (5 entitats) 
Població nouvinguda (1entitat) 
Esport (13 entitats) 
 
Un cop tancat el termini de presentació d’ajuts, i fetes les gestions administratives 
corrresponents, es va enviar per correu electrònic tota la documentació aportada per cada 
entitat sol·licitant així com, el model d’informe proposta a complimentar als serveis tècnics 
de referència per a cadascuna de les entitats. L’informe proposta recull la valoració de les 
activitats que volen dur a terme les entitats i una proposta econòmica concreta per a 
cadascuna. Aquest informe és signat pels serveis tècnics i el/la política responsable.  
 
En data 29 de juny de 2016, es reuneix l'Òrgan col·legiat per estudiar i avaluar cadascun 
dels programes presentats per les entitats.  
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Seguidament es redacten els convenis i s'adjunten en un correu electrònic notificant a les 
entitats que han sol·licitat ajut que disposen d'un termini de 10 dies per presentar 
al·legacions en cas de desacord amb les subvencions atorgades. 
 
A partir d’aquí, en data 26 de juliol de 2016 es van aprovar per Junta de Govern Local els 
convenis d'ajuts econòmics i infraestructurals a les entitats sol·licitants. Un cop aquests van 
ser signats tant per l’entitat com pel/per la regidor/a corresponent, i si aquesta havia 
sol·licitat un avançament del pagament es procedia al pagament d'una part de la subvenció i 
si nò era així, fins després de la justificació del conveni no es procedia a cap pagament. 
 
El 21 de novembre de 2016 es va enviar una carta a les entitats per a què justifiquéssin les 
subvencions, indicant que la data límit per presentar la documentació era fins el 31 de 
desembre de 2016. Seguidament, es va passar a la persona tècnica corresponent la 
memòria del programa rebut per part de les entitats i el model d’informe tècnic  per a la 
valoració del projecte per part dels serveis tècnics. Finalment, es va revisar i segellar les 
factures presentades per les entitats i es va fer l’informe de justificació de despeses. 
D’aquest informe, es passà una còpia a Tresoreria per al pagament de l’import restant de la 
subvenció, adjuntant fotocòpia de les factures presentades per a la justificació. 
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5.2 Portal d'Entitats 

Continuant amb l’ànim d’oferir a les associacions un espai a internet on poder informar de 
les activitats i comunicar-se amb el públic en general, el Programa Municipal de Participació 
Ciutadana ve treballant des de l’any 2006 en el Portal d’Entitats. 
 
L’ eina del Portal d’Entitats (http://entitats.bdv.cat), forma part del Portal Provincial d’Entitats 
de la província de Barcelona i té el suport de la Diputació de Barcelona.  

 
El Portal d'Entitats funciona amb la plataforma de blocs creada 
amb Wordpress i basada en les web 2.0. Aquest projecte és 
un element més dins de l’estratregia de la dinamització de les 

entitats. 
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5.2.1 Tutories de resolució de dubtes en l'ús del w ordpress 

Les tutories consisteixen en sessions presencials i personalitzades a cadascuna de les 
entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi que tenen blog a través de la 
plataforma wordpress vinculada al Portal d'Entitats de Barberà del Vallès.  
 
Principalment aquest servei està dirigit a les representants d'entitats que ja tenen 
coneixements bàsics del wordpress, però que necessiten un reforç o bé, aclarir dubtes o 
utilitzar funcionalitats de la plataforma que fins ara no les havien utilitzat. 
 
Les tutories s'ofereixen els dimarts de 16 a 17.30 hores, des dels mesos d'octubre fins el 
mes de maig, amb inscripció prèvia. Per donar aquest servei es requereix que siguin dues 
persones de la mateixa entitat que hi assisteixen.  
 
Excepcionalment, aquest any passat i donat que no hi hagut prou inscripcions per a fer el 
curs bàsic de wordpress, s'ha permés participar a les tutories a entitats sense nocions de 
wordpress.  
 
Les entitats que aquest any 2016 han estat ateses per les tutories personalitzades es 
relacionen a continuació: 
 

TUTORIES DE RESOLUCIÓ DE DUBTES EN LA PLATAFORMA WO RDPRESS 
   

Data Entitat Horari 
12/01/2016 Aula Extensió Universitària 16:00 a 17:00 h. 
26/01/2016 Procés Constituent 16:30 a 18:15 h. 
09/02/2016 La Vibria Intercultural 17:00 a 18:15 h. 
11/10/2016 Grup de teatre La LLauna  16:00 a 17:30 h. 
25/10/2016 Aula Extensió Universitària 16:00 a 17:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge del blog de l'entitat  
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Imatge de la portada del Portal d'entitats 
 
 
5.3  Formació a entitats  
 
La formació és una eina per a la millora de les competències dels i les representants de les 
associacions. Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’ofereix anualment un catàleg de 
formació en funció de les necessitats expressades per al teixit associatiu. 
 
El catàleg de formació per a l'any 2016 oferit a les entitats fou: 
 
5.3.1Taller sobre la LLei de Protecció de dades  
5.3.2 Taller sobre la perspectiva de gènere 
5.3.3 Taller bàsic de wordpress 
 
 
5.3.1 Taller sobre la LLei de Protecció de dades  
 
Els continguts principals del taller eren: 

- Introducció al concepte i principis bàsics de protecció de dades 
- Marc legal existent: principals lleis i reglaments 
- El Registre de protecció de dades 
- Tipus de dades existents 
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- La seguretat de les dades 
- La gestió de les dades 
- Üs raonable de la protecció de dades a les entitats 
- Principals elements a  tenir en compte per gestionar la protecció de dades a les entitats 
- L'ús de les clàusules i documents bàsics 
- La inscripció al Registre de protecció de dades 
 

Amb una metodologia participativa es pretenia dur a terme aquest taller. Partint d'una 
exposició dels conceptes claus de la Llei de Protecció de Dades combinat amb un enfoc 
participatiu on hi hagi temps pel debat i la resolució de dubtes i donen pistes d'acció a les 
persones assistents.  
 
Aquesta formació presencial es va oferir en format d'1 sessió de 3 hores de duració  a la 
tarda-vespre o bé, 2 sessions de 1,5 hores cadascuna. 
 
 
5.3.2 Taller sobre la perspectiva de gènere 
 
Els continguts principals del taller eren: 

- Presentació de les entitats: fem xarxa a Barberà del Vallès 
- Què és i què significa la perspectiva de gènere? 
- L'apliquem? Fem la prova invertida 
- Ens posem les ulleres liles? Activitat role-playing 
- Construïm un mural amb equitat 
 
 
Aquesta formació presencial es va oferir en format de 2 sessions de tarda-vespre de 2 hores 
cadascuna. 
 

L'eix central metodològic d'aquest taller era la combinació de tècniques de participació 
ciutadana amb l'exposició de conceptes claus per integrar la perspectiva de gènere. 
 
Des d'aquest Programa i del de Polítiques per a l'Equitat de Gènere s'organitzà aquesta 
formació en gènere dirigida a totes les entitats del municipi. 
 
L'objectiu de la formació era donar eines per incorporar la perspectiva de gènere, tant a 
nivell intern (juntes, organització...) com a nivell extern (activitats, projectes...) i veure les 
avantatges i beneficis que això suposa tant per la pròpia entitat com per la societat.  
 

La sessió formativa es va dur a terme el dissabte, 22 d'octubre de 2016 de 10 a 14 hora a la 
Biblioteca Esteve Paluzie i va anar a càrrec de la Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
especialista en metodologia i recerca aplicada en temes de gènere i directora de la 
Consultoria MIT.  
 
A la sessió van participar 26 representants d'entitats de diferents sectors: cultural, joventut i 
lleure, veïnal i d'equitat de gènere.  
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5.3.3 Taller bàsic de wordpress 
 
Els continguts principals del taller eren: 

- Què és un bloc? 
- Què és el wordpress? 
- Primers passos a wordpress ( entrades, categories ,etiquestes, pàgines, comentaris, 
temes.... 
- Elaboració del bloc de l'entitat 
 
La metodologia del taller constava d'una part inicial teòrica i una part d'exercicis pràctics a 
treballar en grup reduït on cada entitat disposaria d'un d'ordinador propi. Es recomanava 
que les entitats que hi volguéssin assistir hi participéssin amb 2 persones. Amb un 
tractament eminentment pràctic de les sessions, es dedicava força temps a la resolució de 
dubtes.  
 
Aquesta formació presencial es va oferir en format de 3 sessions de 2.5  hores de duració 
de cadascuna en horari de tarda. 
 
No va haver prou demanda per poder dur a terme els tallers sobre la LLei de Protecció de 
Dades Personals i el bàsic de wordpress pel que aquests no es van poder programar.  
 
 
5.4  Servei d'atenció i  assessorament a les entita ts  
 
L’Ajuntament posa a disposició de les entitats un servei d’atenció i informació a les entitats 
amb la finalitat d'oferir un assessorament per tal que aquestes tinguin eines per a la seva 
gestió i puguin resoldre els seus dubtes.  
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El servei dóna assessorament sobre projectes, funcionament general de l’entitat, per a la 
creació de noves entitats, difusió dels recursos existents, principalment.  
 
Aquest any 2016 s’han atès a 3 representants d'entitats que tenien dubtes en la gestió de 
l'entitat i 4 persones que volien constituir una entitat.  
 

 
 

5.5  X Mostra d'Entitats  
 

El nou equip de govern municipal va voler que el projecte bianual de la Mostra d'Entitats fos 
compartit, a partir del treball conjunt amb les entitats i associacions sense ànim de lucre 
amb la voluntat que aquestes tinguéssin un paper més rellevant en el disseny i la formulació 
de les polítiques locals i que puguéssin ser més protagonistes, junt amb les institucions i la 
ciutadania en general, en la construcció d'una Barberà més participativa i més cohesionada. 
 
Les dates de constitució del nou consistori, juliiol 2015, no van facilitar que la Mostra es 
pogués dur a terme en les dates habituals, el mes de setembre. Així, doncs, el dia 15 
d'octubre de 2015 es va fer una presentació de la iniciativa a les entitats ciutadanes, es va 
plantejar la possibilitat de "Repensar el projecte de la Mostra d'Entitats" es van presentar 
diferents dades de les darreres edicions de la Mostra, entre elles, les dades econòmiques, 
per tal de conèixer si el cost que suposava la celebració d'aquest acte era proporocional als 
beneficis que aportava tant a les enttiats coj a al ciutat. Al mateix temps es van presentar 
dades d'altres Mostres d'Enttiats de les ciutats veïnes, com Sant Quirze, Montcada i Reix, 
Ripollet, Badia DEl Vallès i Cerdanyola) i es van analitzar les diferències respecte a la 
Mostra que se celebra al nostre municipi. 
 
la reunió va despertat molt inte`res perpart de les ass, fent un t orn de preguntes molt partiic 
i un debat entre totes les persones presents. En la reunió es va acordar crear un grup de 
treball per anar avançant en aquest canvi de model de la Mosttra i definir les línies del que 
seria la nova Mostra d'Entitats. Des de Participació s'obri un fòrum a l'eina de participació 
Consensus Barberà per recollir propiestes entre el teixit associatiu. 
Finalment, es van fer tres reunions més, els dies 12 de gener de 2016, el 12 de febrer i l'11 
d'abril on es va acabar confenccionant una proposta de projecte per l'any 2016. Aquesta 
proposta de prolectes es va fer p´ñublica del 29 de febrer i fins el 15 de març a través de 
l'espai Consensus Barberà, per tal de recollir propostes de millora per part del teixit 
associatiu i de la ciutadania. 
 
La  Mostra d’Entitats de Barberà del Vallès és un espai on les entitats fan difusió de les 
seves activitats, per tal que la ciutadania conegui totes les opcions associatives que 
existeixen a la seva població.  
 
Aquest projecte també potencia les relacions i la comunicació entre entitats, amb l’objectiu 
de crear un espai comú de diàleg i participació. 
 
Aquesta activitat es realitza de forma bianual. La darrera edició de la Mostra es va celebrar 
els dies 28 i 29 de setembre de 2013. L'any 2016 es celebrà la X edició de la Mostra i les 
dates foren els dies 28 i 29 de maig de 2016 a la Plaça de la Vila. 
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Els objectius de la Mostra 2016 foren: 
 
 

• Fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana. 
 
• Donar a conèixer al Punt de Voluntariat, com a punt de trobada entre les entitats que 

fan projectes de voluntariat o en volen fer i les persones que s'ofereixen per fer-ne.  
 

• Consolidar la Mostra com un espai obert a la relació i comunicació entre entitats. 
 

• Potenciar que la població conegui les diferents associacions existents, pugui 
informar-se de primera mà i disfrutar de les seves activitats. 

 
• Fomentar la participació de les entitats, per tal de crear i executar entre tothom el 

programa d’activitats i la distribució d’espais de la Mostra.  
 

• Centrar l’atenció de la Mostra en la presentació de projectes i programes d’actuació.  
 

• Incrementar el coneixement mutu entre les persones que integren les entitats. 
 

• Replantejar i valorar el funcionament de la Mostra creant un espai de treball entre les 
entitats del municipi i l'Ajuntament per millorar el projecte.  

 
• Reduir les infraestructures afavorint la sostenibilitat del projecte. 

 
 
La X Mostra d’Entitats constava de diferents espais: 
 

1. Espai de carpes  on les diferents entitats, de manera individual o compartida amb 
altres entitats exposaran informació de la seva entitat i atendran al públic visitant. 
Aquest espai estava ubicat a la mateixa Plaça de la Vila. 

 
2. Espai de xerrades: En aquest espai, les entitats programaran les conferències, els 

passis de documentals, les taules rodones, les lectures de poesies... que serviran 
per donar a conèixer les activitats que organitzen. 

 
Aquest espai s’ubicà a l’Av. Generalitat entre la rotonda del Pg. Dr. Moragas i el c/ 
Enric Granados. Cada entitat disposarà d’un màxim de 50 minuts per a la realització 
de la seva activitat. 

 
3. Espai polivalent: Durant els horaris d’obertura de la Mostra s’habilitarà un espai 

obert, amb el perímetre limitat per tanques de plàstics, que les entitats podran 
utilitzar per a petites mostres esportives, jocs, tallers... Aquest espai s’ubicarà al 
carrer Verge de l’Assumpció cantonada Av. Generalitat. 
 
Cada entitat disposarà d’un màxim de 50 minuts per a la realització de la seva 
activitat. 
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4. Espai Escenari :  Espai per a la realització d'espectacles de dansa, cant, teatre ... 
L’espai escenari es situarà a la Plaça de la Vila cantonada amb el c/ Consell de Cent 
on es podran dur a terme diferents activitats la tarda del dissabte.  

 
5. Carpa Municipal: L’Ajuntament disposarà d’una carpa 3 x 9 m, en la qual exposarà 

determinats projectes, a la vegada que donarà a conèixer el Punt de Voluntariat, 
recentment creat a la ciutat. Aquesta carpa estarà assistida pel personal del 
departament de Comunicació i per una persona del Punt de Voluntariat. 

 
 
La programació de la Mostra es nodreix de les activitats regulars que duen a terme les 
associacions (conferències, taules rodones, concerts, teatre, demostracions esportives...), 
les quals es duran a terme  als espais assenyalats anteriorment. 
  
Les activitats programades  es duran a terme de forma simultànea en els diferents espais.  
 
 

 
 
 
 

A la X Mostra d’Entitats hi van participar 35 entitats: 33 ho van fer amb carpa, 28 amb carpa 
i activitat i 2 ho van fer només amb activitat. 
 
A la X Mostra d’Entitats hi van participar 36 entitats: 16 ho van fer només amb carpa, 18 
amb carpa i activitat i 2 ho van fer només amb activitat. 
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36 entitats participants a la X Mostra d'Entitats

2

1618

Participants només amb
activitat

Participants només amb
carpa

Participants amb carpa i
activitat

 
 
 
La Mostra ha estat organitzada en diferents espais : 
 

1. Espai de carpes on les diferents entitats, de manera individual o compartida 
amb altres entitats exposen les seves millors fotos, els seus trofejos, etc. Es 
situa a la Plaça de la Vila. 

 
2. Espai xerrades, juntament amb les carpes, són els espais més emblemàtics 

de la Mostra i de més afluència de visitants. En aquest espai, les entitats 
programen les conferències, fan passis de documentals, programen taules 
rodones, lectures de poesies, etc. Aquest espai s’ha ubicat a                 
l’Av. Generalitat, entre Passeig Dr. Moragas i carr er Enric Granados. 

 
3. Espai polivalent, aquest espai és utilitzat bàsicament per les entitats per 

organitzar partidets,… així com tallers per els més petits, etc. És un espai 
obert i a l’aire lliure situat al carrer Verge de l ’Assumpció cantonada Av. 
Generalitat. 

 
4. Espai escenari, és on es celebren els concerts,... Aquest espai es va situar a 

la Plaça de la Vila cantonada amb el carrer Consell de Cent i les diferents 
activitats es van concentrar a la tarda de dissabte a partir de les 19 hores. 

 
 
La programació de la Mostra es nodreix de les activitats regulars que duen a terme les 
associacions i no es fa cap contractació externa per activitats. 
 
Enguany, les. La majoria d’activitats programades s’han dut a terme amb tota normalitat, 
alguna i de forma molt puntual, es va haver de suspendre, per motius aliens a l’organització.  
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RELACIÓ D'ENTITATS PARTICIPANTS 
 

Nº Carpa Entitats participants amb carpa 
21 Agrupació recreativa cultural de Barberà del Vallès 

5 Agrupació social de jubilats i pensionistes de Can Gorgs 

15 ANC Barberà per la Independència 

8 Andi Down Sabadell 

17 Asociación Española Contra el Cáncer - Junta Local de Barberà 

18 Associació Acord 

24 Associació Aula d'extensió universitària de Barberà del Vallès 

22 Associació de Dones Braç a Braç 

13 Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Barberà - Fibrobarberà 

16 Associació Unió d'Equips d'Airsoft 

10 Associació per a la igualtat Dones.com 

25 Ateneu Abril - Casal Popular Tangram 

12 Barberà ciutat del patinatge 

23 Barberà Comerç Urbà 

4 Barberà Rookies CFA 

20 Centre d'Esplai L'Esquirol 

27 Club d'Escacs Barberà 

19 Colla de Diables de Barberà del Vallès 

9 Comunitat Baha'i de Barberà del Vallès 

7 Creu Roja 

2 i 3 
Federació AV Barberà (AV Eixample-Can Llobet, AV i Botiguers del Casc Antic, AV La 
Romànica, AV Can Gorgs, AV Parc Europa, AV Parc Central i AVV Ca'n Gorcs II) 

11 Grup d'Agitació Cultural L'Ateneu Barberenc 

14 La Vibria Intercultural 

6 Minyons escoltes i guies Sant Jordi de Catalunya 

1 Penya Barça Barberà del Vallès 

26 Associació Artística Imaginart 

  

 Entitats participants només amb activitat 
 Associació d'Intercanvi Sociocultural El Baobab 
 Casa de Granada Cultural Andaluza del Vallés Occidental 
 

 

Els àmbits d’associacions de veïns i veïnes han estat representats en la seva totalitat, amb 
un 100% de participació. 
 
Les entitats han participat amb molta motivació i han estat molt actives durant tota la 
preparació i posada en marxa de la X Mostra. 
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Com part de l’avaluació quantitativa s’ha passat a totes les entitats participants un 
qüestionari, el qual s’adjunta en annex. 
 
Les reunions de preparació de la Mostra d’Entitats s’han continuat fent amb les entitats 
participants i qualsevol canvi que s’ha establert en aquesta edició s’ha portat, prèviament, a 
plenari de la reunió pel seu consens. 
 
Destaquem també que la Mostra d'Entitats té un nou logotip. L'alumne de disseny, Alba 
González García, de segon de Batxillerat Artístic de l'Institut Can Planas va guanyar el 
concurs de logotips per a la Mostra d'Entitats de Barberà del Vallès.  El canvi de logo fou 
sol.licitat per a les entitats en les diferents reunions dutes a terme per millorar aquest 
projecte.  
 

                                               
  
Com mesura d’avaluació, es dur a terme una reunió de valoració amb  les entitats 
participants i la regidoria de Participació Ciutadana, el dia 15 de juny de 2016 i a la vegada 
s’envià a totes les entitats participants un qüestionari d’avaluació, el qual s’adjunta en 
l’annex, així com els principals resultats del mateix. 
 

A la reunió de valoració vàren assistir 8 entitats i 9 van fer arribar el qüestionari d'avaluació 
emplenat a l'Ajuntament. A continuació es detallen els resultats dels qüestionaris d'avaluació 
de la Mostra.  
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6. SUPORT A LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE PARTICIP ACIÓ 
CIUTADANA 
 
Seguidament, es relacionen els diferents programes en els quals es presta suport, des de 
l’òptica de l’assessorament metodològic i la transversalitat. 
 
A banda, també hi ha exemples de processos participatius liderats per l’Ajuntament, que es 
duen a terme des d’altres seccions i programes, com el projecte “La Nit de l’Esport”, “El Pla 
Educatiu d’Entorn”, “Consell Municipal d'Educació”, entre d’altres. 
 
 
6.1 Assessorament al Pla Local de Joventut de Barbe rà del Vallès 
 
 
Per decret de l'Alcaldia del dia 7 de gener de 2016 s'inicià l'expedient per a l'elaboració del 
Pla Local de Joventut 2016-2020 i es creà una comissió político-tècnica amb l'encàrrec 
d'elaborar les diferents propostes de documents que integren el Pla Local esmentat. 
 
El dia 12 de gener es va dur a terme la primera reunió preparatòria de planificació dels 
treballs i de la participació ciutadana entre les persones electes i tècniques d'aquests 
programes. 
 
El dia 4 de febrer es va fer la reunió de constitució de la Comissió político-tècnica per 
l'elaboració del Pla Local de Joventut i també la primera reunió de treball en la que s'aprovà 
el pla a seguir i el calendari d'execució.  
 
El dia 19 d'octubre es va organitzar un grup de debat del personal tècnic per validar el 
diagnòstic de la realitat juvenil presentat fruït d'un procés participatiu al jovent, col.lectius i 
entitats i a la vegada, es van fer propostes de futur a incloure en el Pla Local de Joventut. 
 
El dia 16 de novembre es va fer la segona reunió de la Comissió político-tècnica per 
l'elaboració del Pla, en la qual es va presentar la diagnosi de la realitat juvenil, l'informe de 
situació i el primer esborrany del disseny del Pla. Així mateix, el dia 24 de gener de 2017 es 
va fer la darrera reunió de la Comissió on es va aprovar el document del Pla Local de 
Joventut, el qual posteriorment es va fer arribar a l'Alcaldia, a la resta de grups polítics 
municipals i finalment aquest s'aprovà per Ple Municipal del dia  22 de febrer de 2017. 
 
 
6.2 Assessorament al model urbanístic de Barberà de l Vallès  
 
El dia 26 de febrer de 2016 es va fer una reunió amb l'Àrea de Serveis Territorials per a la 
definició del model urbanístic de la ciutat, en la qual es va fer un primer assessorament  i 
recomanacions de la conveniència de que fos un òrgan de govern el que formulés l'encàrrec 
esmentat, la creació d'una comissió político-tècnica i fer un debat tècnic transversal dins 
l'Ajuntament i amb persones tècniques d'altres administracions i diferents agents. 
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7. COOPERACIÓ INTERINSTITUCIONAL 
 
 
7.1 Relacions amb la Generalitat de Catalunya   
 
S’ha participat en les diferents accions formatives, jornades i reunions organitzades des de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació Democràtica. 
 
 
7.2 Relacions amb la Diputació de Barcelona 
 
S’ha participat en les diferents accions formatives, jornades i reunions organitzades des de la 
Diputació de Barcelona, Participació Ciutadana. 
 
El Programa Municipal de Participació Ciutadana de 2016 ha tingut el suport econòmic i 
tècnic de la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
 
7.3 Relacions amb la Fundació Pi i Sunyer d’estudis  autonomics i locals     
 
El Panel de Polítiques Públiques Locals és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
que té com a principal objectiu la millora de la qualitat en el govern i la gestió dels assumptes 
locals. L’estudi, que es repeteix periòdicament, està adreçat als tècnics i/o responsables dels 
ajuntaments de més de 10.000 habitants de Catalunya, que aporten informació rellevant i 
actualitzada sobre les actuacions de determinades polítiques públiques i un dels ambient en 
que es realitza és en el de la Participació ciutadana.  
 
S’ha participat en les diferents reunions de presentació i seguiment d’aquest projecte que 
estableix l’esmentada Fundació. S’han mantingut reunions individuals amb el tècnic de la 
Fundació per tal de cumplimentar els qüestionaris corresponents. 
 
7.4 Relacions amb la Federació de Municipis de Cata lunya  

 
S’ha participat en les diferents accions formatives, jornades i reunions organitzades des de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació Democràtica. 
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8. RECULL DE PREMSA 
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