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{ XE "0. PRESENTACIÓ" }0. PRESENTACIÓ 
 

La memòria d’activitats del Programa Municipal de Participació Ciutadana 2017 és el 

document que recull, d’acord amb el Programa Municipal de Participació Ciutadana 2017 

aprovat per Junta de Govern Local del dia  15 de febrer de 2017,  i descriu els projectes i 

actuacions que s’han dut a terme durant l’any, per avaluar les línies d’actuació actuals i 

poder establir-ne de noves. 

 

 

 

1. OBJECTIUS GENERALS 
 

a) Fomentar la participació directa del veïnat en els afers comuns.   

b) Treballar amb pressupostos transparents, coherents i participatius, establint un 

procés de consulta per prioritzar i decidir les inversions municipals, uns veritables 

pressupostos participatius. 

c) Desenvolupar una normativa que reguli com ha de ser la participació ciutadana a 

Barberà del Vallès  

d) Establir un marc general de l'activitat subvencionadora entre l'Ajuntament i les 

entitats sense ànim de lucre amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia i 

eficiència, control i transparència.  

e) Localitzar i analitzar aplicatius informàtics eficients que permetin recollir l'opinió, el 

debat, fer votacions,  fer enquestes per part de la ciutadania, entitats i associacions 

sense ànim de lucre.  

f) Donar suport, formació  i reforçar l'autonomia del teixit associatiu oferint eines per a 

que pugui avançar en el seu projecte.  

g) Promocionar i difondre la labor de les associacions per a que defensin millor els 

interessos de la ciutadania amb projectes com la Mostra d'Entitats i el Portal 

d’Entitats.  

h) Continuar el treball en els fòrums nacionals i internacionals de Participació 

Ciutadana, i la col·laboració amb altres administracions en projectes conjunts de 

foment de la Democràcia Participativa. 

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

i cooperació interinstitucional.  



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 5  

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

a) Crear el Reglament de Participació Ciutadana de Barberà del Vallès, de manera 

consensuada amb càrrecs electes i personal municipal, entitats i moviments socials i 

ciutadania no associada que estableixi com ha de ser la participació ciutadana a 

Barberà del Vallès  

b) Crear un reglament de funcionament del procés participatiu dels Pressupostos 

Participatius 2018, Fem ciutat! que incorpori millores de la primera experiència 

d'aquest projecte duta a terme durant l'any 2016. 

c) Crear una Ordenança General de subvencions a entitats i associacions sense ànim 

de lucre de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 

d) Continuar amb la difusió i dinamització de la eines de participació ciutadana actuals a 

internet: el Portal d'Entitats i el Consensus Barberà 

e) Localitzar diferents aplicatius informàtics d'èxit, d'ús fàcil i intuïtiu que permetin 

participar a la ciutadania en fòrums, debats, votacions, enquestes, etc.  

f) Analitzar i estudiar diferents aplicatius informàtics que permetin la participació 

ciutadana i renovació dels actuals.  

g) Organitzar la XI Mostra d'Entitats de Barberà del Vallès    

h) Facilitar instruments i formació als representants d’entitats de manera que puguin 

millorar  la gestió de les seves entitats. 

i) 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. 

j) Atendre i informar a les entitats en la seva gestió i creació.  

k) Seguir col·laborant i assessorant a les diferents seccions municipals amb la 

incorporació de la participació ciutadana en els seus projectes. 

l) Mantenir les relacions i la coordinació amb diferents institucions que són punt de 

referència en Participació Ciutadana.  

 

3. EQUIP DE TREBALL 
 

Durant l'any 2017 diferents professionals ha col·laborat de forma directa i indirecta en la 

coordinació i l'execució de les accions de Programa Municipal de Participació de 

l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
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El perfil dels professionals ha esta el següent: 

 

Càrrec Funcions Vinculació 

Cap d'Àrea de Drets Civils i 

Ciutadania 

Treball transversal amb d'altres 

programes municipals 

Plantilla municipal de 

l'Ajuntament 

Cap de l'Oficina de Convivència 

i Participació Ciutadana 

Direcció, coordinació i gestió 

tècnica del programa 

Plantilla municipal de 

l'Ajuntament 

Tècnic de Participació Ciutadana Desenvolupament dels 

programes i les activitats 

Plantilla municipal de 

l'Ajuntament 

Administratiu de l'Àrea de Drets 

Civils i Ciutadania 

Suport Administratiu  Plantilla municipal de 

l'Ajuntament 

Assessor Assessorament tècnic en 

metodologia de participació 

Servei contractat a 

empresa 

especialitzada 

 

 

 

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 pretén que aquesta norma incorpori una nova visió de la democràcia 

participativa, integri el marc normatiu existent 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 

coproducció 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 
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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 decisions 

possibles a la deliberació democràtica i participada del conjunt de la ciutadania i 

normativitzar com es volen que siguin les relacions Ajuntament i ciutadania.  

 

Aquest projecte arrancà el novembre de 2015 amb la resolució de 30 de novembre per la 

qual es constitueix 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. 

 

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.  

 

Els objectius d'aquest projecte són:  

 

 Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions amb una normativa en 

l’àmbit participatiu, que pugui recollir les eines que permetin a la ciutadania intervenir 

directament o a través de les seves associacions en els assumptes públics. 

 Incentivar la creació de nous canals que afavoreixin la incorporació de la ciutadania 

en el procés de presa de decisions públiques. 

 Afavorir la implicació i corresponsabilització de tots els agents (grups i partits polítics 

municipal, personal tècnic municipal, entitats i associacions sense ànim de lucre, 

grups d’interès i altres col·lectius, ciutadania no associada i altres agents vinculats a 

la ciutat) en la construcció compartida d’allò públic. 
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A continuació es detalla les accions dutes a terme l'any 2017:  

 

La Comissió d’Estudi es va reunir per primer cop el passat 7 de Juny de 2017 a les 19 hores 

a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, on es va aprovar el següent Pla de 

treball, que seguidament detallem. 

 

PLA DE TREBALL PER A L' ELABORACIÓ D'UNA PROPOSTA DE REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

BARBERÀ DEL VALLÈS. JUNY 2017.  

 
Núm. Accions Secció/Àrea Termini 
1 Modificació del Decret per a l'elaboració i aprovació d'un 

Reglament de Participació Ciutadana amb la constitució de la 
Comissió d'Estudi per dirigir el procés d'elaboració del Reglament.  

Participació 
Ciutadana i 
Direcció d'Àrea, 
Regidora i 
Alcaldessa 

Maig 2017 

2 Constitució de la Comissió d'Estudi i primera reunió: Acordar 
el Pla de Treball i calendari d'execució i presentació de 
l'empresa contractada per a la realització dels treballs. 
Encarregar l'elaboració d'un nou esborrany del Reglament de 
Participació a l'equip tècnic del Programa de Participació on 
es proposa incorporar:  
- directrius polítiques actuals en matèria de participació ciutadana 
- actualització jurídica (iniciativa legislativa popular, lleis de 
diferents àmbits que regulen la participació de la ciutadania en 
l'acció pública...) 
- actualització de programes i serveis (conveni amb el Síndic de 
Greuges...) 
- les TIC 
- nous/ves actors/es: grups d'interès, moviments socials  ... 

Regidors/es del 
Consistori  i 
persones 
tècniques 
nomenades.  
 
 
 
 

Juny 2017 

3 Establiment de la  proposta de pla de treball i calendari d'execució  Comissió tècnico-
política d'estudi  

Juny 2017 

4 Presentació del pla de treball i de la dinamització del procés de 
participació ciutadana per part de l'empresa contractada 

Comissió tècnico-
política d'estudi.  
Empresa 
contractada 

Juny 2017 

5 Difusió als mitjans de comunicació locals i a les entitats i partits 
polítics  de l'inici del procés participatiu 
 

Equip tècnic de 
Participació 
Ciutadana  

Setembre 
2017 

6 
 

Entrevistes i Grups de debat sobre el futur reglament de 
participació ciutadana   
 

Empresa 
contractada i 
equip tècnic de 
Participació 
Ciutadana 

Setembre- 
Octubre 2017 
fins 
Desembre 
2017 
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7 Anàlisi resultats del procés participatiu i elaboració dels documents 
de resultats i proposta del primer esborrany del  reglament de 
participació 

Empresa 
contractada 

Desembre 
2017-Gener 
2018 

8 2ª reunió Comissió Estudi 
Presentació dels resultats del procés participatiu i validació del 
primer esborrany de reglament de participació ciutadana   

Comissió tècnico 
política  

Gener 2018 

9 Fòrum on line per al debat del 1r esborrany de reglament al 
programa Consensus.   

Empresa 
contractada i 
equip tècnic de 
Participació 
Ciutadana 

Febrer 2018 

10 Revisió i inclusió de les aportacions del fòrum al 1r esborrany de 
reglament i elaboració del 2n esborrany. 

Empresa 
contractada i 
equip tècnic de 
Participació 
Ciutadana 

Març 2018 

11 3a Reunió de la Comissió tècnico-política. Debat general sobre el 
2n esborrany de reglament.  
 
Aprovació de la proposta de document  final.  

Comissió tècnico 
política 

Abril 2018 

12 Retorn de la informació del procés i de la proposta final a tota els 
agents que han participat. Publicació pública en el programa 
Consensus.  

Equip de 
Participació 
Ciutadana 

Abril 2018.  

13 LLiurament de l'esborrany de Reglament de Participació 
Ciutadana a l'Ajuntament elaborat per la presidència de la 
Comissió tècnico-política a l'Alcaldia Muncipal   

Comissió tècnico-
política  

Abril  2018 

14 Presentació de l'esborrany de Reglament a l'equip de govern 
municipal  

Regidors/es de 
l'equip de govern 

 
Maig  2018 

15 Revisió jurídica final de l'esborrany de reglament Serveis Jurídics  
 

Maig 2018  

16 Informació del reglament a la Comissió informativa número 4  Comissió 
informativa 
número 4 

Juny 2018 

17 Aprovació al Ple Municipal del Reglament i la creació de la 
Comissió de seguiment.  

Ple Municipal Juny 2018 

18 Publicació als diaris oficials i període de presentació d'alegacions  Diaris oficials  Juliol 2018 
19 Elaboració informes tècnics i jurídics sobre les alegacions 

presentades 
Equip tècnic 
municipal  

Setembre 
2018 

20 Informació de les alegacions i la seva resolució a la Comissió 
informativa número 4  

Comissió 
informativa 
número 4 

Setembre  
2018 

21 Aprovació DEFINITIVA  Ple municipal   Setembre 
2018  

22 Comunicació de l'aprovació a la Generalitat de Catalunya. Alcaldia Muncipal  Octubre 2018 
23 Constitució de la Comissió de Seguiment Presidència de la 

Comissió de 
seguiment 

Novembre 
2018.  
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El procés d'elaboració del Reglament i la dinamització del procés participatiu ha quedat 

adjudicat a l'empresa EDAS, espai d'anàlisi social, especialitzada amb metodologia 

participativa i amb llarga trajectòria en aquest àmbit.  

 

El Procés d’elaboració del futur Reglament de Participació Ciutadana de Barberà del Vallès, 

ha estat organitzat en les següents fases. 

 

Fase 0. Creació de la Comissió d’Estudi i definició del Pla de Treball 

Decret d’Alcaldia amb l’encàrrec de l’elaboració del Reglament i creació de la Comissió 

d’Estudi (30 de novembre 2015) 

Fase 1. Organització i comunicació 

Presentació del Procés i difusió 

Primera reunió de la Comissió d’Estudi (7 de juny de 2017) 

Fase 2. Diagnosi i propostes 

Primera reunió-debat amb personal tècnic municipal, on es va presentar el model de 

Reglament de Participació Ciutadana a càrrec de la Sra. Maria García Brugada, Cap de la 

secció de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. (18 de juliol de 2017) 

Entrevistes individuals i grups de debat amb les associacions, entitats i els diferents agents 

interessats en el procés (des de la segona quinzena de setembre i octubre 2017) 

Qüestionari de diagnosi a les entitats (a partir del 10 d'octubre fins al 31 d'octubre 2017) 

Fase 3. Redacció i validació del reglament 

Taller de validació d’un esborrany de Reglament de Participació Ciutadana (Previst pel març 

de 2018) 

Treball amb la comissió d’estudi per redactar l’articulat del Reglament (Previst per abril de 

2018) 
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Fase 4. Retorn dels resultats 

Sessions de retorn de resultats i presentació de la proposta final d’esborrany a tots els 

agents que han participat (Previst a partir del maig de 2018) 

 

Recull de resultats Fase 2. Diagnosi i Propostes 

Pel que fa a aquesta fase de diagnosi l'Ajuntament va obtenir els següents resultats. 

 

TALLER DE DIAGNOSI AMB PERSONAL TÈCNIC MUNICIPAL 

 

ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

La sessió de treball s’ha desenvolupat el dia 18 de juliol de 2017 a la Torre d'en Gorgs 

(carrer Torre d'en Gorgs, 40) de Barberà del Vallès.  

La sessió ha comptat amb una introducció realitzada per la Sra. Maria Garcia Brugada, Cap 

de la Secció de Participació Ciutadana del  Servei de Convivència, Diversitat i Participació 

Ciutadana de la Diputació de Barcelona, durant la qual ha realitzat una breu presentació del 

nou model de reglament de participació ciutadana elaborat per la mateixa institució i sobre 

l’oportunitat que significa per als municipis la redacció d’un model propi. 

Un cop finalitzada aquesta introducció s’ha generat una dinàmica de debat conduït i dirigit 

per personal tècnic de l’empresa EDAS, SL.  L’objecte de la mateixa ha estat recollir 

posicionaments de les persones que treballen des de la vessant tècnica municipal per tal 

d’incorporar-los a un dibuix inicial del model de participació desitjable per al municipi, a partir 

del qual es definirà posteriorment el redactat normatiu del text que l’ha de reglamentar. 

Per tal d’assolir aquesta finalitat, s’ha demanat al personal tècnic assistent a la sessió que 

fessin aportacions i comentaris al voltant dels següents eixos del debat: 

• Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

• Àmbits: Territorial, temàtics,...(En què s’ha de participar?) 

• Mecanismes (Com s’ha de participar?) 

• Agents (Qui ha de participar?) 

• Organització interna de la participació (en la dinàmica interna municipal) 



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 12  

Les persones participants en el taller han estat les següents: 

• Maria Roig Elias, Tècnica de Joventut 

• Jordi Llonch Soler, Cap de Serveis Territorials 

• Pere Casajuana Miras, Tècnic d’Esports 

• Marisa Puig Ventura, Tècnica del Programa Municipal de Gent Gran 

• Cristina Bernabé Pérez, Cap de la secció d’Educació 1a Infància i Família 

• Marisol Caro Zambudio, Cap de l’Oficina de Polítiques de Gènere 

• Mario Muñoz Serrano, Col·laborador del Programa de Participació Ciutadana 

• Mònica Payà Vàzquez, Tècnica de Salut 

• Lluís Urenda Chaves, Cap de la Oficina d’Atenció Ciutadana 

• José Antonio Martínez Martínez, Secretari 

• Blai Fernández i Calvo, Cap de Secció Benestar Social i Salut 

• Anna Aurès i Pastor, Cap de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana 
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BUIDAMENT DE RESULTATS 

 

Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

 

Transparència 

S’inicia el debat amb una aportació que reflexiona sobre la necessitat que el model 

participatiu ha d’estar caracteritzat per oferir eines de transparència en la gestió i la presa de 

decisions en l’àmbit públic.  

 

 

Informació  

 

Relacionat amb la transparència apareix el concepte de la informació i comunicació. Cal que 

el model participatiu vetlli per oferir els mecanismes necessaris perquè la ciutadania pugui 

tenir al seu abast la informació necessària per a participar, formant-se una opinió pròpia 

envers diferents aspectes de la vida de la ciutat. Es recalca la necessitat que la participació 

estigui acompanyada d’una bona publicitat i comunicació, perquè arribi a tota la ciutadania. 

 

Implicació i coresponsabilitat: generació de ciutadania activa 

 

Un altre dels objectius que es considera que ha de tenir el model de participació del municipi 

és la necessitat de generar una implicació recíproca i compartida tant de la ciutadania com 

de l’Ajuntament en la gestió i construcció del municipi.  

La participació no ha de ser passiva sinó que ha de generar implicació i coresponsabilització 

dels agents locals en la definició de les polítiques públiques. En aquest sentit, s’apunta que 

la presa de decisions suposa haver de prioritzar perquè els recursos són finits, i  que per 

tant es fa necessari conscienciar la ciutadania d’aquesta necessitat de prioritzar a l’hora de 

prendre decisions. 

El model de participació municipal ha d’esdevenir una oportunitat per enfortir la comunitat 

gràcies a generar una ciutadania compromesa i informada orgullosa de pertànyer al seu 

municipi. 
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Foment de l’associacionisme i del teixit associatiu 

 

S’observa que un dels objectius del model participatiu del municipi hauria de ser el foment 

del teixit social de Barberà del Vallès, incorporant eines i projectes que permetin la seva 

dinamització. Crear xarxa, cohesió, de fer ciutat. 

 

Fer un Ajuntament més proper a la ciutadania 

 

Cal una racionalització de la participació i que els Ajuntaments s’obrin a la realitat de la 

ciutadania, que tinguin una actitud proactiva ja que la realitat és molt diversa i complexa i la 

generació d’espais participatius i de compartició permet adaptar-se més àgilment a les 

necessitats i demandes ciutadanes. La participació pot ser un mecanisme que permeti als 

ajuntaments recuperar la credibilitat perduda entre la ciutadania i fer-se més propers. 

 

Àmbits per a la participació (En què s’ha de participar?) 

 

Definició compartida de l’agenda participativa 

  

Es considera que la dinàmica municipal porta a que la definició de l’agenda participativa 

caigui excessivament en els responsables polítics. S’apunta que una manera de fomentar la 

participació de la ciutadania seria generant una agenda participativa compartida, o que com 

a mínim es pogués preguntar la ciutadania en què i en quins àmbits competencials 

municipals té interès de participar. 

 

Evitar la sectorialització de la participació 

  

Es considera que cal tractar els temes a debatre de manera integral i transversal incorporant 

agents de diferents col·lectius, enlloc de tractar-los de manera sectorial. Per això cal 

desenvolupar una perspectiva multidimensional de la pròpia administració pública. Es recull 

una reflexió en el sentit que en la gestió d’un municipi s’hauria de treballar per objectius 

enlloc de per departaments.  En aquest sentit s’apunta que cal esforços tant des de la 

vessant política com des de la tècnica per tenir una mirada molt més ampla, transversal i de 

treballar en xarxa. 
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Evitar la híper-participació 

 

Es reflexiona sobre el perill de voler participar-ho tot. Aquesta tendència pot donar com a 

resultat efectes no volguts, com per exemple el cansament de la població per a participar. 

Una excessiva participació de tot també pot donar lloc a que només participin les mateixes 

persones a tot arreu. 

En relació a aquest aspecte es comenta que cal establir prèviament que es vol participar. Si 

la decisió a prendre és de caràcter exclusivament tècnic cal establir una pauta que indiqui 

fins on ha d’arribar la participació. 

 

 

Mecanismes de participació (Com s’ha de participar?) 

 

Participació enfocada en la ciutadania  

 

S’afegeix que el model de participació del municipi s’ha de focalitzar en la ciutadania i que la 

possibilitat d’intervenció d’altres agents locals en la definició de les polítiques públiques ja 

disposa dels seus propis canals. Per exemple, es considera que en aquest tipus de 

processos els partits polítics no hi han de participar perquè ja tenen els seus propis 

mecanismes.  

 

Participació inclusiva i diversa 

 

Es recull la necessitat que el model participatiu del municipi sigui inclusiu i que fomenti la 

diversitat en la participació, fugint de la concentració de la participació ciutadana en 

determinades persones i tenint cura de la conciliació d’horaris . Cal assegurar la generació 

d’espais participatius oberts i que facilitin la participació de totes les persones, 

independentment del format o metodologia emprada. 

 

Vinculació de les decisions 

 

Es reflexiona al voltant de si les conclusions i decisions obtingudes en espais de participació 

ciutadana han de ser vinculants o no. Es recorda que jurídicament només el ple municipal i 

la junta de govern estan facultats per a la presa de decisions en l’àmbit municipal. Per tant,  
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legalment, les conclusions d’un procés participatiu només poden ser vinculants de l’acció de 

govern si a nivell polític així es decideix.   

Per aquesta raó s’apunta que és necessari que en el moment en el que es planteja un espai 

de participació es decideixi i s’informi sobre quin serà el destí de les conclusions. És 

important que tots els agents tinguin clar quin és el seu paper en cada un dels espais de 

participació.  

 

Establir límits i un marc de participació clar 

 

Es considera necessari que el marc i les regles de participació estiguin clarament 

establertes i que siguin conegudes per tothom. 

 

Pel que fa als espais participatius a desenvolupar es recullen les següents valoracions: 

 

Consultes ciutadanes 

 

Es valora que hi ha una demanda ciutadana creixent per poder participar en les polítiques a 

través de consultes. Així doncs, cal anar més enllà dels processos participatius i fomentar 

la democràcia directa. Així doncs, el reglament de participació ha de servir per donar 

resposta també a una demanda general de participar més en les polítiques. 

 

Taules de treball  

 

Es valora que les taules de caràcter multisectorial per tractar i treballar una temàtica des de 

diferents perspectives és una eina interessant: 

- Permeten la interrelació no només amb persones expertes sinó amb tècnics d’altres 

especialitats, de manera que s’assoleix una participació molt més heterogènia i es 

facilita que es puguin canalitzar les diferents opinions existents envers una 

determinada qüestió.  

- Es valora la seva flexibilitat que permet que la seva constitució i dissolució siguin 

ràpides i poden existir només per a tractar temes específics i de manera limitada en 

el temps.  

- Permeten una millor racionalització i organització de la participació i establir terminis 

temporals adequats a cada tema a tractar.  També permeten establir pautes 



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 17  

organitzatives i horàries de treball el que pot facilitar la participació de persones i 

col·lectius que tenen voluntat de participar però que no poden adaptar-se als horaris 

de la dinàmica productiva. 

- Es considera també, que és una eina que permet integrar de millor manera la lògica 

administrativa i les dinàmiques socials, facilitant la interrelació i l’apropament de 

l’administració a la ciutadania. Per últim poden estar integrades en Consells 

consultius ja institucionalitzats. 

 

Participació i noves tecnologies  

  

Es considera necessari pensar en les possibilitats que ofereix la tecnologia per facilitar la 

participació de la ciutadania.  

Es valora que la participació online ha de ser una forma més de participació, però no la 

única. Les noves tecnologies han de servir per arribar a més gent però que els canals de 

participació no han de ser excloents entre sí sinó més aviat complementaris, perquè els 

espais presencials i transversals de debat permeten la generació de propostes fruit de 

l’intercanvi i les conclusions són més riques. 

Per altra banda, s’apunta que el reglament de participació ha d’incloure les noves 

tecnologies però no en pot parlar específicament perquè es tracta d’una realitat que canvia 

molt ràpid i de la que no es pot predir com canviarà ni evolucionarà en un termini curt de 

temps. 

 

Recolzar espais participatius no institucionals 

 

Per tal de generar un Ajuntament més proper a la ciutadania es valora que cal no caure en 

la dinàmica d’institucionalitzar tots els espais participatius, especialment aquells que ja 

existeixen fora del circuit d’estructures institucionalitzades i formals. Es valora que caldria 

donar recolzament a aquests espais que ja funcionen i acompanyar-los però sense 

controlar-los. 
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Agents de participació  (Qui ha de participar?) 

 

Participació inclusiva, plural i diversa   

 

La participació ha de ser inclusiva, diversa i plural en qualsevol de les seves formes: 

processos, democràcia directa. 

Cal evitar que en tots els espais de participació sempre acaben participant les mateixes 

persones i que per tant, caldria assegurar que els espais estiguin oberts a la ciutadania. 

Es considera que el reglament ha de ser un marc flexible per poder adaptar-se a la realitat 

canviant en la que vivim, cal que defineixi una tipologia d’agents, així com quins estan 

legitimats o no per participar, incorporant sempre el major nombre i tipus  d’agents 

possibles. 

Participació de grups no formals 

 

La diversitat i riquesa social comporta la generació de col·lectius i grups no formals que 

s’organitzen de manera espontània per la defensa dels seus interessos i cal que el model 

participatiu del municipi tingui en compte la seva inclusió en la definició de les polítiques 

que els poden afectar i també en aquelles de caràcter més global.  

En aquest sentit es recull l’aportació del secretari municipal que considera que pot ser 

dificultós, en termes jurídics, definir el concepte col·lectiu. Per tant, és quelcom a definir i 

treballar perquè tothom entengui el mateix. Altres aspectes a treballar i reflexionar sobre els 

grups no formals poden ser determinar les formes de participació d’aquests col·lectius, o 

definir com s’estableix el grau de representativitat de les seves aportacions.  En aquest 

sentit es planteja la possibilitat que el reglament prevegi un cert grau de formalització per 

aquells grups no organitzats per tal de que puguin estar d’alguna manera legitimats a 

participar com a grup. El secretari contempla la possibilitat, per exemple, que poguessin fer 

una carta de compromís signada per un determinat nombre persones interessades atorgant 

representació a una persona o a una comissió, per exemple. 

Per últim, el secretari afegeix que cal tenir en compte que si es posa en marxa l’aprovació 

d’un reglament de participació ciutadana aquest gairebé segur afectarà al ROM (reglament 

orgànic municipal) i que també caldria regular una mica més el registre municipal d’entitats 

ciutadanes. Per tant, s’hauran d’iniciar els tràmits per modificar una part del ROM i també el 

registre d’entitats. 
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Organització interna de la participació en la dinàmica interna municipal 

 

En relació a com organitzar la participació ciutadana en l’estructura municipal es planteja un 

debat respecte dos possibles models: 

-  El primer model permetria la integració i gestió de la participació des de cada una de 

les àrees i serveis amb una coordinació general   

- El segon model es basaria en desenvolupar una àrea de participació que sigui 

l’encarregada de treballar tots els processos i espais participatius de manera 

autònoma. 

 

Per una banda, es planteja que el primer model no és factible en les condicions actuals de 

l’Ajuntament pel que fa referència a la disponibilitat de recursos humans. En les condicions 

actuals el personal té molta feina i no podria gestionar la participació ciutadana en el seu 

àmbit de treball sectorial. 

Per altra banda, el segon  model té el perill que la participació ciutadana no s’integri en la 

lògica de treball de la organització, i que sigui tinguda més aviat com un entrebanc. El debat 

porta a considerar que potser la millor solució seria la del primer model, de manera que la 

participació s’integra en tota l’estructura de l’organització però que existeix un espai de 

coordinació entre departaments i una coordinació general de la mateixa. 

 

TALLER DE DIAGNOSI AMB ENTITATS 

 

ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

La sessió de treball s’ha desenvolupat el dia 26 de setembre de 2017 a les 19:00h., a la 

Torre d'en Gorgs (carrer Torre d'en Gorgs, 40) de Barberà del Vallès. 

 

La convocatòria a la sessió ha estat enviada a totes les entitats del municipi. La participació 

a la sessió ha estat plural pel que fa a la tipologia de les entitats. Han participat un total de 

20 persones representants de 12 entitats del municipi. Les entitats que han pres part a la 

sessió han estat les següents: 
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ENTITAT 

AMPA Escola Can Llobet 

Associació Arte Pura Capoeira 

AMPA Escola Municipal de Música de BdV 

As. por el respeto y cuidado de los animales de BdV (ARCA) 

Associació Aula d'Extensió Universitària de BdV 

Associació Unió d'Equips d'Airsoft 

CAU Sant Jordi     

Barberà amb la sardana     

AECC     

AMPA Escola Can Serra 

Unió Atlètica Barberà 

Barberà Rookies 

 

La dinàmica de treball desenvolupada s’ha basat en un debat conduït i dirigit per personal 

tècnic de l’empresa EDAS, SL.  L’objecte del debat ha estat recollir posicionaments de les 

entitats respecte diferents aspectes relacionats amb el contingut a incloure al futur 

reglament de participació ciutadana, així com valoració del sistema participatiu actual del 

municipi. 

 

Els eixos plantejats per al debat han estat els següents: 

• Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

• Àmbits: Territorial, temàtics,...(En què s’ha de participar?) 
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• Mecanismes (Com s’ha de participar?) 

• Agents (Qui ha de participar?) 

• Organització interna de la participació (en la dinàmica interna municipal) 

 

 

BUIDAMENT DE RESULTATS 

 

Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

 

Implicació i coresponsabilitat: generació de ciutadania activa 

 

Es valora positivament la inclusió de la ciutadania en la definició i gestió dels afers públics 

del municipi. Es valora que caldria fomentar la generació d’idees i projectes des de la base, 

facilitant que hi hagi altres agents promotors, a més de l’Ajuntament. 

 

Foment de l’associacionisme i del teixit associatiu 

 

Durant el debat es fa la reflexió que es pot considerar que les persones poden participar en 

dos nivells: per una banda a nivell municipal, i per l’altra banda també es pot participar en el 

desenvolupament de les tasques pròpies de cada entitat.  

També s’afegeix que un altre nivell seria el que es donaria quan cooperen entre elles dues o 

més entitats. Aquesta darrera qüestió, la col·laboració entre entitats, resulta positiva perquè 

genera i fomenta xarxa associativa. El fet que un municipi tingui una bona xarxa associativa 

pot ajudar a arribar a assolir els objectius que es persegueixen amb la participació. 

 

Fer un Ajuntament més proper a la ciutadania 

 

La participació ciutadana ha de permetre apropar l’Ajuntament a la ciutadania, especialment 

per conèixer les seves necessitats i posar de relleu diferents situacions sobre les que cal 

actuar. Segons això es valora especialment la vessant diagnòstica de la participació. 

També es valora la vessant informativa i de difusió de la participació, especialment per 

donar a conèixer experiències i posar-les en comú. 
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Comunicació i difusió  

 

Les entitats posen de manifest la importància que té la dimensió comunicativa de la 

participació, tant per a la seva promoció entre la ciutadania, com per la necessitat de 

comunicar correctament per tal d’assolir una participació de qualitat. 

 

Difusió i posada en valor de la participació 

 

Es recullen diferents propostes d’actuació per tal de facilitar-les: 

• Es considera que cal fer pedagogia a la ciutadania per participar. La participació ha de 

tenir resultats tangibles i aquests s’han de comunicar. Cal fer veure a la ciutadania que 

participar serveix per alguna cosa. 

• La participació ha d’arribar a tothom. Un bon lloc per fer-ne difusió són esdeveniments 

com ara la Fira d’Entitats.  

• Facilitar l’accés a la informació el màxim possible. Sorgeix la reflexió que actualment les 

persones que tenen interès i volen estar informades doncs ja ho estan, perquè la 

informació és a l’abast i disponible. El que passa és que l’accés a aquesta informació no 

sempre és fàcil i requereix un mínim esforç que no tothom està disposat a fer. Per tant, la 

proposta que es fa al respecte és que s’ha de facilitar al màxim l’accés a aquesta 

informació. 

• Per millorar les convocatòries a actes i sessions participatives, es proposa enviar correus 

electrònics i fer-ne un seguiment telefònic de les persones que han d’assistir.  

 

Valoració de la comunicació municipal 

 

Es recullen valoracions diferents respecte la comunicació municipal: 

 Per una banda, la comunicació mitjançant mitjans escrits (butlletí municipal) es valora 

que sovint és poc utilitzada per la població. Així mateix es recullen testimonis en el sentit 

que hi ha zones on es registren dificultats per rebre’l. 

 També es recull la demanda d’ampliar els horaris d’atenció de l’Ajuntament, ampliant-los 

a les tardes i així fer-los compatibles amb els horaris de la ciutadania. 
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Mecanismes de participació (Com s’ha de participar?) 

 

Capacitat d’iniciativa ciutadana 

 

Es valora que la ciutadania ha de disposar de mecanismes que permetin incloure en 

l’agenda municipal temàtiques i projectes a fi de debatre’ls i cercar solucions de consens. Es 

valora positivament que l’Ajuntament proposi espais de diagnosi per conèixer necessitats 

però també es considera necessari desenvolupar algun mecanisme que faciliti la iniciativa 

ciutadana. 

 

Participació i noves tecnologies   

 

Es valora la promoció de la participació a través de les noves tecnologies i es reclamen 

millores en aquest camp. Per altra banda, també es postula que la comunicació i difusió 

d’informació municipal no es pot limitar únicament a l’àmbit digital ja que hi ha moltes 

persones que no volen o no saben accedir a la informació a través d’aquests canals. 

Es proposa l’ús de noves tecnologies com les xarxes socials per poder fer una millor difusió 

de l’actualitat municipal. En concret, es parla sobre la possibilitat de crear un grup al 

Facebook amb representació de totes les entitats per tal de poder anar-hi penjant les 

activitats que es van promovent per part de les entitats. 

També es recull la proposta de desenvolupar aplicacions per al mòbil, una eina que està a 

l’abast de bona part de la societat. Es comenta el cas de l’app de la Festa Major, que permet 

seleccionar els àmbit d’interès per estar informat/da, i es valora com una experiència 

positiva per seguir treballant en aquesta línia. 

 

Participació territorialitzada o sectorialitzada 

 

Les entitats participants a la sessió de treball consideren que l’àmbit territorial de Barberà 

del Vallès és relativament petit, de manera que no consideren necessari promoure espais 

participatius específics dels diferents barris. A nivell territorial es comenta que es pot seguir  

treballant amb les AAVV. 

En canvi, si que consideren positiva la organització de consells o taules de participació 

segons àmbits d’interès o sectors. 
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També valoren la creació d’espais multisectorials per tractar problemàtiques generals del 

municipi. A més es valora que aquest tipus d’espai poden facilitar el coneixement d’entitats i 

persones i facilitar la creació de sinèrgies. 

 

Valoració de processos participatius recents 

 

En relació al recent procés de pressupostos participatius es recullen un parell d’aportacions 

per a la seva millora: 

- Per una banda es valora que caldria que les propostes haurien de poder ser 

defensades per les mateixes entitats o persones que les han elaborat, davant de la 

resta d’entitats i ciutadania. 

- També es valora necessari comptar amb un servei d’assessorament per a presentar 

propostes en edicions futures del pressupost participatiu. 

 

 

Agents de participació  (Qui ha de participar?) 

 

Participació inclusiva, plural i diversa: la participació dels infants 

 

Una de les entitats participants defensa incloure al col·lectiu d’infants en els processos de 

participació i en la definició de la ciutat, doncs és un col·lectiu que habitualment no es té 

gaire en compte. També es valora que el fet de generar participació infantil és una aposta 

de futur doncs es considera que la generació d’un hàbit participatiu en les generacions més 

joves contribueix a que quan aquestes persones siguin adultes també tinguin interès en 

participar. 

 

Valoracions i necessitats de l’associacionisme i el teixit associatiu 

 

La xarxa associativa 

 

Tots els participants presents a la sessió posen de relleu que en l’actualitat la 

xarxa/coneixença entre entitats és escassa. Expressen que acostumen a conèixer dos o 

tres entitats properes però saben molt poc sobre la resta d’entitats al municipi. Així 
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mateix, expressen que els agradaria estar al dia sobre l’actualitat i actes de la resta 

d’entitats del municipi. 

Comenten que a nivell pràctic la Fira d’Entitats no els és útil per conèixer-se entre entitats 

sinó que la principal utilitat de la Fira és donar-se a conèixer a la ciutadania en general. 

En aquest sentit, valoren positivament la proposta que s’ha plantejat recentment de fer un 

pica-pica entre totes les entitats. 

També es reivindica que hi hauria d’haver més suport de les entitats entre sí mateixes. 

 

Espais web de les entitats 

 

Es valora que les pàgines de les entitats al web de l’Ajuntament no acaben de ser del tot 

intuïtives i que de vegades resulten feixugues de fer servir, sobretot per aquelles 

persones que no hi estan acostumades i les visiten puntualment: hi ha molta informació i 

es fa difícil navegar-hi. Algunes de les entitats manifesten no conèixer aquest recurs 

posat al seu abast. 

 

Recolzament institucional 

 

Es recullen algunes demandes per millorar el recolzament municipal a les entitats: 

 Principalment, durant el debat sorgeix la idea que seria positiu per les entitats que existís 

a l’Ajuntament la figura  d’una persona que desenvolupi tasques de dinamització del teixit 

associatiu (dinamitzador/a). Es valora que aquesta persona podria oferir suport a les 

entitats en aspectes com l’ús de recursos municipals disponibles. Es considera que els 

recursos existeixen però sovint manca algú que en faci difusió o que ajudi a les entitats a 

l’hora de fer-los servir. Un exemple d’aquest cas serien les pàgines web que les entitats 

poden tenir dins la web municipal. En el mateix sentit es recull demandes de serveis de 

suport ja existents, com el suport a la presentació de subvencions. Altres qüestions en 

que també els agradaria tenir un acompanyament seria a l’hora d’organitzar 

esdeveniments i fer-ne difusió i a l’hora de millorar la xarxa relacional que permetria la 

creació de sinèrgies entre entitats.  

 També es recull la demanda de minimitzar la burocràcia que existeix per accedir a 

recursos municipals com per exemple ales per realitzar activitats pròpies, doncs es 

considera que els processos administratius sovint són massa estrictes i poc flexibles. 
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 Es recull la demanda d’una entitat (Arte Pura Capoeira) d’espais municipals per poder 

desenvolupar la seva activitat. 

 

RESULTATS DE LES ENTREVISTES INDIVIDUALS 

 

ASPECTES METODOLÒGICS 

 

A més dels tallers de diagnosi amb personal tècnic municipal i entitats, s’han realitzat un 

total de 13 entrevistes individuals a representants del teixit associatiu, a persones 

representants de grups informals que desenvolupen la seva activitat a Barberà del Vallès, 

persones que tenen una especial rellevància en relació a la construcció de comunitat i 

també a representants dels grups polítics de l’oposició amb representació al consistori 

(Recuperem Barberà, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels 

Socialistes de Catalunya).  

Les entrevistes s’han realitzat en base a una guia d’entrevista elaborada prèviament. En tots 

els casos es va realitzar l’entrevista de manera presencial, excepte en dos casos que per 

qüestions d’incompatibilitat d’agenda es va respondre per escrit a un qüestionari basat en la 

guia d’entrevista.  

 

BUIDAMENT DE RESULTATS 

 

En aquest apartat es relaciona una selecció dels principals aspectes recollits amb les 

entrevistes tant en el cas dels representants polítics com de la ciutadania entrevistada. 

 

ENTREVISTES A REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS DEL CONSISTORI 

 

Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

 

En relació a la finalitat de la participació la perspectiva recollida ha estat diferent com a 

reflex de la diversitat de pensament d’uns grups i altres i s’identifiquen posicionaments 

diversos respecte el grau d’incidència que hauria de tenir la participació de la ciutadania en 

la definició de les polítiques públiques: 
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- Participació vinculant:  La  participació ciutadana té sentit en el moment que 

incideix directament en la definició d’aspectes estratègics de ciutat i en les polítiques 

públiques a desenvolupar  i per tant es considera que cal que sigui de caràcter 

vinculant. 

 

- Participació deliberativa: La finalitat de la participació ciutadana és integrar la 

ciutadania en el debat d’aspectes concrets de la política municipal que els sigui 

propers i els afecti directament. La iniciativa de la participació ha de ser de caràcter 

municipal i ha de ser de caràcter deliberatiu i consultiu. La participació ha de servir 

per generar debat i aportació de les idees i diferents punts de vista que després 

serveixin per enriquir la decisió política. La deliberació de la ciutadania ha de servir 

perquè els representants polítics puguin considerar-la quan votin al ple.  

 

Àmbits per a la participació (En què s’ha de participar?) 

 

En relació a les temàtiques en les que participar, com hem vist abans, hi ha posicionaments 

que defensen una participació més centrada en aspectes que afecten al dia a dia de la 

ciutadania. En aquest sentit les temàtiques assenyalades són diverses, però tenen més a 

veure amb aspectes relacionats amb a la gestió de la ciutat (neteja, seguretat, via pública, 

festa major). Des de aquesta perspectiva la participació en aspectes molt generals o 

estratègics del municipi no són propers a la ciutadania i per tant aquesta no està tant 

motivada a participar. La participació s’ha de limitar a aspectes de competència municipal, 

per facilitar la identificació de problemàtiques de la ciutadania i apuntar possibles solucions, i 

amb la finalitat d’enriquir la decisió política final. 

Per  altra banda, s’apunta que la participació de la ciutadania també hauria de promoure’s 

en temes econòmics i pressupostaris per la millora dels barris i de la ciutat, en la intervenció 

en la priorització i/o presa de decisions de les regidories davant de diferents alternatives, i 

també en temes estratègics de ciutat (educació, cultura, mobilitat, urbanisme i altres). 

 

Mecanismes de participació (Com s’ha de participar?) 

 

En relació als mecanismes de participació ciutadana a desenvolupar en el futur es recullen 

les següents propostes: 
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Iniciativa ciutadana 

 

En general no s’han recollit posicionaments específics en relació a aquesta qüestió, i la 

persona que si que ha fet esment a la qüestió defensa que la iniciativa ha d’estar en mans 

de l’Ajuntament. 

 

Consultes ciutadanes 

 

El posicionament respecte el desenvolupament de referèndums i consultes ciutadanes és 

dispar. Mentre que hi ha grups que defensen aquests mecanismes com a element per a 

empoderar la ciutadania i fomentar la seva implicació i vinculació amb el municipi, d’altres 

grups consideren que la participació s’ha de vehicular a través d’altres mecanismes que nos 

siguin de democràcia directa. 

 

Consells sectorials / Consells territorials 

 

Totes els grups entrevistats manifesten que la participació a través de consells consultius de 

caràcter sectorial i/o territorial és un element a mantenir i desenvolupar en el futur sistema 

participatiu municipal. En aquest sentit es detecten diferències en la incidència que aquests 

espais poden tenir en les decisions municipals, de manera que mentre alguns els donen un 

paper informatiu i consultiu, per a d’altres grups cal que les decisions dels consells tinguin 

una major rellevància en la definició de les polítiques públiques, ja sigui en la proposta de 

les mateixes com en l’àmbit decisori. 

En tot cas es recull que caldria una revitalització dels consells actualment existents, dotant-

los d’un major contingut, de manera que les entitats i ciutadania participants renovin el seu 

interès en prendre part. 

En relació a la possibilitat de crear espais participatius territorials, en general es 

manifesta acord en apropar l’Ajuntament a la ciutadania amb aquest format participatiu. En 

algun dels casos entrevistats es valora que el tractament territorial actualment es limita al 

contacte amb les entitats veïnals que no existeixen a tots els barris i que a més són poc o 

gens representatives de la ciutadania dels barris. Es valora que aquest model hauria 

d’evolucionar a reunions o consells de barri en els  quals l’Ajuntament tracti les 

problemàtiques locals directament amb el veïnat. 
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Pel que fa a altres espais participatius presencials es recullen propostes de desenvolupar 

espais no permanents per a tractar temes concrets i sessions informatives. 

En relació a la possibilitat de desenvolupar un Consell de Vila, de manera majoritària es 

considera que no és un espai que sigui necessari desenvolupar. 

 

Participació i noves tecnologies 

   

Tots els grups valoren positivament la potencialitat que suposa el desenvolupament de les 

noves tecnologies de la informació com a espai per fomentar i facilitar la participació de la 

ciutadania. En aquest sentit s’apunta a propostes de desenvolupar aplicacions específiques 

per a l’Ajuntament tant per a la gestió d’aspectes com la presentació d’instàncies, queixes i 

demandes, com per millorar la informació sobre allò que passa al municipi. També es valora 

positivament la possibilitat de millorar l’espai web municipal, permetre la participació a través 

del mateix, la millora del portal d’entitats i la necessitat de reforçar les xarxes socials 

municipals incorporant la figura d’una persona que desenvolupi tasques de dinamització de 

les mateixes  (community manager). 

 

Comunicació, difusió i transparència 

 

La major part dels grups municipals entrevistats consideren que des de l’àmbit municipal no 

s’arriba bé a la ciutadania i que cal implementar accions de millora de la comunicació, la 

difusió i la transparència de la tasca municipal. 

Per altra banda, per tal de fomentar la participació ciutadana, en un dels casos entrevistats, 

es valora que  perquè la ciutadania participi cal anar a buscar-los allà on són: als instituts, 

als col·lectius no formalitzats, als casals de gent gran...i no esperar que responguin a les 

convocatòries genèriques que es puguin realitzar des dels serveis municipals. 

Agents de participació  (Qui ha de participar?) 

 

Foment de l’associacionisme 

 

Alguns dels grups polítics entrevistats han manifestat la seva voluntat que l’Ajuntament 

ofereixi un millor suport a les entitats, tant per a facilitar el desenvolupament de la seva 

tasca com per a la difusió de la mateixa. En aquest sentit s’apunten millores en el portal 
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d’entitats, però també en l’accés a recursos municipals com espais que podrien ser utilitzats 

per les entitats fora dels horaris habituals. 

 

 

ENTREVISTES A REPRESENTANTS DE LA CIUTADANIA 

 

Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

 

En relació a la finalitat de la participació la perspectiva recollida a partir de les entrevistes a 

la ciutadania es centra en aspectes més aviats concrets i que afecten a la millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania, com per exemple la millora de l’accés a la informació 

d’aspectes municipals, o la identificació de problemàtiques que els afecten, a partir de les 

quals caldria configurar part de l’agenda de la política municipal (diagnosi i cerca de solució 

a problemàtiques concretes).  

De manera més minoritària es copsa la voluntat que la ciutadania sigui integrada de manera 

més directa en aspectes relacionats amb la planificació i la gestió municipal, tot i que en 

algun cas es reclama una major capacitat de la població per a intervenir com un actor més, 

doncs es considera que cal ampliar el sistema representatiu i permetre una major incidència 

de la ciutadania en els afers públics. 

 

Àmbits per a la participació (En què s’ha de participar?) 

 

Els àmbits i temàtiques en que es copsa voluntat de participar són per tant també diversos, 

abastant des de qüestions relatives a la via pública i urbanisme, medi ambient, festivitats, 

cultura, estructura administrativa, així com consultes sobre decisions importants a nivell 

municipal. 

 

Agents de participació  (Qui ha de participar?) 

 

Respecte la participació de la ciutadania es considera que cal obrir la participació a tothom 

sense restriccions, no limitant la participació a les entitats.  
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De tota manera es valora majoritàriament que cal educar a la ciutadania en la necessitat 

d’implicar-se en la construcció col·lectiva de la ciutat. En aquest sentit s’identifiquen 

diferents elements que dificulten la generació d’una cultura participativa: 

- Per una banda es denota manca d’hàbit participatiu i de treball comunitari. 

- Per altra banda, també es valora que bona part de la ciutadania de Barberà està poc 

arrelada al municipi, que tenen la seva xarxa laboral i relacional fora del municipi, el 

que dificulta la seva implicació amb el municipi. En aquest sentit es valora que 

caldria treballar per augmentar el sentiment de pertinència. 

- També es valora que la nostra societat actual fomenta l’atomització i augmenta la 

dificultat per treballar de manera col·lectiva.  

 

En relació al foment de l’associacionisme com a possible mecanisme per enfortir la cultura 

participativa del municipi, es valora que Barberà disposa d’un teixit associatiu prou fort, però 

que a l’igual que la població està atomitzat. Les entitats es centren en treballar en el seu 

àmbit d’actuació i interessos, el que dóna com a resultat que la interrelació entre entitats és 

molt baixa o inexistent. 

Per altra banda hi ha persones que valoren que manquen canals de connexió entre les 

entitats i la ciutadania. 

També es copsa una demanda per augmentar el suport institucional a les entitats, 

augmentant els recursos disponibles, com per exemple espais on poder desenvolupar les 

seves activitats, habilitar mecanismes de relació amb l’administració de caràcter virtual (on 

line) o campanyes de difusió de les associacions del municipi 

 

Mecanismes de participació (Com s’ha de participar?) 

 

Abast de la participació 

 

En general, la població entrevistada considera que la participació ciutadana hauria de ser el 

més vinculant possible, per tal d’empoderar la població i que aquesta vegi que té resultats 

concrets. Cal però tenir en compte que hi ha límits legals per tal de desenvolupar aquest 

aspecte. 

 

Comunicació i difusió 
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Un dels aspectes que la població entrevistada considera que és molt important treballar, és 

la vessant informativa i comunicativa, tant de l’activitat municipal en sí mateixa com pel que 

fa a fomentar els valors de la cultura participativa. Tant en un  com en altre sentit, es valora 

que cal desenvolupar mecanismes informatius i participatius que siguin senzills i àgils, i que 

estiguin allunyats d’una excessiva burocratització que sovint caracteritza la relació de 

l’Ajuntament amb la ciutadania.  

En aquest sentit es recullen sobretot demandes de desenvolupar un sistema comunicatiu i 

participatiu aprofitant les noves tecnologies de la informació, doncs la tecnologia és quelcom 

que les persones ja han integrat a la seva vida quotidiana i que permet una interrelació molt 

més àgil. En aquest sentit es recullen propostes per disposar d’aplicacions mòbils que 

permetin interactuar amb l’Ajuntament, o per rebre informació, desenvolupar una pàgina 

web amb una interface més senzilla i intuïtiva , o crear canals de xarxes socials de caràcter 

temàtic per mobilitzar la ciutadania en el tractament de temàtiques concretes del municipi. 

Per altra banda, també es recullen arguments per tal de fomentar la participació de la 

ciutadania apropant-la als llocs on desenvolupa la seva activitat diària (escoles, mercats, 

biblioteques, centres cívics i altres), enlloc d’esperar que responguin a convocatòries 

municipals. 

 

Espais participatius 

 

Algunes de les persones entrevistades consideren que la població ha de disposar de 

mecanismes que permetin una major incidència i presència de la ciutadania en la dinàmica 

municipal, sobretot pel que fa a millorar els mecanismes de control de l’activitat política 

també en promoure la possibilitat d’incidir en la definició de l’agenda política i en obrir 

diferents temes al debat ciutadà mitjançant la iniciativa ciutadana. 

Per altra banda, també s’apunta com a recomanable el tractament de qüestions sectorials 

en consells específics.  En general es considera que cal treballar els projectes en l’àmbit 

més proper i directament afectat. Per aquesta raó es manifesta un elevat acord en treballar 

mitjançant mecanismes territorial, tipus consells de barri, on tractar les temàtiques 

particulars de cada zona del municipi de manera més propera al veïnat. 

També es recullen algunes demandes de fomentar la democràcia directa mitjançant la 

celebració de consultes ciutadanes i referèndums, per apropar la decisió dels afers públics a 

la ciutadania. 
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Participació i noves tecnologies   

 

Com ja s’ha valorat anteriorment, en general es copsa demanda de fomentar la participació 

online, tot i que sense oblidar la importància de la presencial, del contacte directe amb la 

ciutadania, especialment per no desvincular-se de la població que no està acostumada a 

desenvolupar-se mitjançant les noves tecnologies de la informació. 

 

Principals Conclusions Fase de Diagnosi 

 

En aquest apartat presentem un resum dels aspectes identificats pels diferents agents 

respecte les característiques del futur sistema participatiu del municipi, indicant si són 

elements coincidents i que per tant corresponen a una perspectiva compartida, o si per 

contra són aspectes no coincidents: 

 

 

Finalitat i objectius de la participació (Per a què participar?) 

 

En relació a la finalitat de la participació ciutadana els agents consultats coincideixen 

que: 

- Ha de permetre incorporar la perspectiva de la ciutadania en relació a la identificació 

de problemàtiques (diagnosi) i a la proposta de possibles solucions (vessant deliberativa i 

propositiva) per tal d’enriquir la decisió final, tot i que alguns agents també consideren 

que s’ha d’ampliar a la presa de decisions per part de la ciutadania.  

- Per altra banda, principalment els agents consultats vinculats a la ciutadania, consideren 

que la població ha de disposar de mecanismes que permetin una major incidència i 

presència de la ciutadania en la dinàmica municipal, sobretot pel que fa a millorar els 

mecanismes de control de l’activitat política, així com també en promoure la possibilitat 

d’incidir en la definició de l’agenda política i en obrir diferents temes al debat ciutadà 

mitjançant la iniciativa ciutadana.  

- Tots els agents consultats manifesten que és important enfortir la vessant 

comunicativa, de difusió i la transparència de les actuacions municipals, amb la finalitat 

d’ampliar el seu abast (arribar a tota la ciutadania), facilitar la participació a través del 

coneixement i facilitar la rendició de comptes, com a mecanisme de retorn i seguiment. 
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Es valora la necessitat de desenvolupar mecanismes informatius i participatius que siguin 

senzills i àgils, i que estiguin allunyats d’una excessiva burocratització.  

- El foment de l’associacionisme i el seu enfortiment tant en la promoció entre la 

ciutadania, la millora de la interconnexió entre entitats i l’accés a recursos municipals, és 

un aspecte destacat de manera específica en tots els casos. Es valora que l’enfortiment 

de la xarxa associativa incideix de manera directa en l’assoliment dels objectius que es 

persegueixen amb la participació.   

 

Àmbits per a la participació (En què s’ha de participar?) 

 

La proposta de temàtiques en les que participar és diversa. Per una banda, es plantegen 

temàtiques properes a la ciutadania, especialment aquelles que plantegen el tractament de 

qüestions relacionades amb el dia a dia de la gestió de la ciutat (neteja, seguretat, via 

pública, festa major i altres). Per  altra banda, algunes de les persones consultades 

consideren que la participació de la ciutadania també hauria de promoure’s en temes 

econòmics i pressupostaris per la millora dels barris i de la ciutat, en la intervenció en la 

priorització i/o presa de decisions de les regidories davant de diferents alternatives, i també 

en temes estratègics de ciutat (educació, cultura, mobilitat, urbanisme i altres).  

Tècnicament es valora que cal establir alguns criteris previs per tal d’evitar caure en la 

híper-participació, la qual pot comportar que tot s’hagi de participar i que es generi un efecte 

contrari al desitjat, generant rebuig a la participació. 

En tot cas la participació s’ha de limitar a aspectes de competència municipal, per facilitar la 

identificació de problemàtiques de la ciutadania i apuntar possibles solucions, i amb la 

finalitat d’enriquir la decisió política final. 

 

Mecanismes de participació (Com s’ha de participar?) 

 

Abast de la participació: vinculació de les decisions 

 

El posicionament al respecte és variat en funció del perfil consultat: 

 

- En general, els representants de la ciutadania entrevistats consideren que la participació 

ciutadana hauria de ser el més vinculant possible, per tal d’empoderar la població i que 
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aquesta vegi que té resultats concrets. Cal però tenir en compte que hi ha límits legals 

per tal de desenvolupar aquest aspecte. 

- El personal tècnic valoren que tot i que hi ha condicionants legals, les conclusions d’un 

procés participatiu poden ser vinculants de l’acció de govern si a nivell polític així es 

decideix.  Per aquesta raó s’apunta que és necessari que en el moment en el que es 

planteja un espai de participació es decideixi i s’informi sobre quin serà el destí de les 

conclusions.  

- Les persones representants dels grups polítics municipals a l’oposició tenen un 

posicionament divergent. Així, per a unes la participació ha de ser caràcter deliberativa i 

consultiva. La participació ha de servir per generar debat i aportar idees i diferents punts 

de vista que després serveixin per enriquir la decisió política. La deliberació de la 

ciutadania ha de servir perquè els representants polítics puguin considerar-la quan votin 

al ple. En canvi per a altres forces polítiques, la participació ciutadana té sentit en el 

moment que incideix directament en la definició d’aspectes estratègics de ciutat i en les 

polítiques públiques a desenvolupar  i per tant es considera que cal que sigui de caràcter 

vinculant. 

Espais participatius 

 

Les propostes d’espais participatius a desenvolupar està en part condicionada per aquesta 

visió diferenciada de l’abast de la participació, però de tota manera tots els agents 

manifesten que la participació ha de vehicular-se a través d’espais més o menys 

institucionalitzats. Les diferencies es troben especialment en l’abast de la seva implicació, ja 

sigui amb caràcter informatiu/consultiu o més propositiu /decisori.  

En general es considera que cal treballar els projectes en l’àmbit més proper i directament 

afectat.  

Des de l’àmbit tècnic es considera que cal tenir una visió transversal de les problemàtiques i 

per tant es defensa un tractament participatiu també de caràcter transversal. 

En canvi les entitats manifesten que els assumptes que els afecten han de tenir un 

tractament sectorial. 

Per tot plegat es pot considerar que per una banda cal tractar els projectes sectorials en 

taules sectorials,  però que la complexitat de la realitat ha de portar a un tractament més 

general de certs projectes. Això es podria concretar en mecanismes de caràcter territorial, 

tipus consells de barri, on tractar les temàtiques particulars de cada zona del municipi de 
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manera més propera al veïnat. En aquest sentit si que es copsa voluntat de fer més propera 

la participació al veïnat apropant-la a nivell de barri. 

 

Democràcia directa 

 

Des de la vessant del personal tècnic, de part de la ciutadania entrevistada i de part dels 

grups polítics entrevistats es valora que hi ha una demanda ciutadana creixent per poder 

participar en les polítiques a través de consultes ciutadanes i referèndums, per apropar la 

decisió dels afers públics a la ciutadania. 

 

Participació i noves tecnologies   

 

En general es considera necessari pensar en les possibilitats que ofereix la tecnologia per 

facilitar la participació de la ciutadania i sobretot per  informar i fer difusió.  

Es valora que la participació online ha de ser una forma més de participació, però no la 

única.  En aquest sentit es considera que els canals de participació no han de ser excloents 

entre sí, sinó més aviat complementaris, perquè els espais presencials i transversals de 

debat permeten la generació de propostes fruit de l’intercanvi i les conclusions són més 

riques. 

 

Agents de participació  (Qui ha de participar?) 

 

Es recull la necessitat que el model participatiu del municipi sigui inclusiu i que fomenti la 

diversitat en la participació, tenint cura de la conciliació d’horaris. 

El model de participació municipal ha d’esdevenir una oportunitat per enfortir la comunitat 

gràcies a generar una ciutadania compromesa i informada orgullosa de pertànyer al seu 

municipi.  

Respecte la participació de la ciutadania es considera que cal obrir la participació a tothom, i 

que cal incorporar a col·lectius que generalment no es tenen en compte, com per exemple 

els infants.  

Es valora la oportunitat que la participació ciutadania sigui un vector de generació de 

ciutadania i d’impuls del sentiment de pertinència al municipi, i en aquest sentit es 

molt important que les generacions més joves s’impliquin i aprenguin a fer una 
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societat cada cop més informada i participativa. 

 

 

Guia d’entrevista  

FITXA PERSONAL 

 Dades personals de contacte 

FITXA ENTITAT/SERVEI 

 Nombre Socis/Beneficiaris 

 Rol que ocupa  

 Activitat de l’Entitat/Servei a la que pertany 

XARXA RELACIONAL I PARTICIPATIVA 

 Lideratge i promoció d’activitats participatives.  

o Què organitzen o proposen? 

o Com ho organitzen? Amb qui ho fan? Com ho difonen? Quina participació 

obtenen? 

o Participació de la ciutadania en les activitats que l’entitat proposa 

 Pertinença a alguna entitat de 2on nivell (coordinadora, federació, etc.) 

 Participació en accions organitzades per altres. 

 Coordinació/Cooperació (Relació) amb Serveis municipals, Ajuntament i altres 

Entitats 

ANÀLISI DEL SISTEMA/MODEL PARTICIPATIU DEL MUNICIPI  

 Què entén per participació ciutadana? 

 Quina hauria de ser la seva finalitat i objectius? 

 Què es fa en el poble en relació a la participació ciutadana? 

 Tractament en positiu de la realitat de la ciutat (punts forts en relació als canals de 

participació) 

 Aspectes a millorar d’aquests canals 

 En quins àmbits /temes es participa més? Per què? 

 S’hauria de participar en altres coses? 

 En quins àmbits s’hauria de promoure la participació?  

 Tenen alguna proposta de com fomentar la participació a Barberà del Vallès? 

 Identificació de persones que puguin formar part dels grups de treball. 

 

ANÀLISI DELS CANALS DE COMUNICACIÓ DE LA CIUTADANIA AMB L’AJUNTAMENT 
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 Quins són els canals habituals de contacte entre les entitats i l’Ajuntament? (formals: 

consells sectorials, audiències, etc. i informals) 

 Quins són els canals habituals de contacte entre la ciutadania no organitzada i 

l’Ajuntament? (formals: oficina d’atenció al ciutadà, audiències, etc. i informals) 

 Tractament en positiu de la realitat de la ciutat (punts forts en relació als canals de 

comunicació)Aspectes a millorar d’aquests canals 

ELEMENTS I CONTINGUTS DEL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

(QUÈ, COM QUI?) 

 Organització de la participació: Global/de municipi; Territorial; Sectorial 

 La organització de la participació a nivell intern de l’Ajuntament: Com s’hauria 

d’integrar? Coordinació externa o incorporació a les àrees? 

 Escenaris: A què s’hauria de donar major importància als espais representatius, amb 

la participació com quelcom consultiu (escenari 1), o als espais participatius amb 

tasques de coplanificació i cogestió (escenari 2)? 

 Continguts: 

o Què cal prioritzar, la discussió de grans plans (planificació urbanística, 

A21,...) o més aviat la discussió d’aspectes concrets i de detall (urbanització 

d’una plaça, construcció d’un equipament,...? 

o Han d’haver temes exclosos de la participació ciutadana?  

 Escenaris: A què s’hauria de donar major importància als espais representatius, amb 

la participació com quelcom consultiu (escenari 1), o als espais participatius amb 

tasques de coplanificació i cogestió (escenari 2)? 

 Canals: Estables o ad hoc? 

 Actors:  

o Quins són els actors socials que tenen dret a participar: polítics, tècnics, 

entitats, ciutadania no organitzada. Com fomentar la diversitat en la 

participació (immigrants; infants; dones; gent gran; joves; malalts mentals; 

discapacitats;...)? 

o Quin paper ha de jugar l’Ajuntament? és l’actor amb major capacitat per a 

fomentar i dinamitzar la participació? Per aquest motiu ha de ser l’únic amb 

dret a impulsar processos participatius? 

o Tots els actors han de tenir competència per a convocar/promoure processos 

participatius amb recursos públics? De quina manera? 

 Promoció de la participació: (difusió) 
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o Quins mecanismes cal implantar per dinamitzar la vida associativa i ajudar a 

l’enfortiment del teixit associatiu? 

o Elements de partida: Per aconseguir una participació més rica cal fomentar 

un major compromís tots els agents amb la participació i una major 

coresponsabilitat de la ciutadania. Quins mecanismes poden fomentar 

aquests elements necessaris? Quins mecanismes cal implantar per impulsar 

la participació individual? 

 Mecanismes: Quins nous mecanismes es podrien adoptar per garantir els drets dels 

ciutadans a: 

o la informació (cartes de serveis, pàgina web,...) Fins a quin punt es podrien 

utilitzar les noves tecnologies de la informació com a vehicle de participació? 

o dret d’audiència 

o dret de petició 

o dret a la iniciativa ciutadana 

o dret a presentar queixes i reclamacions 

o dret a la participació en la gestió dels assumptes públics 

o defensa dels drets dels ciutadans 

 Supervisió dels processos: Quins mecanismes de control i seguiment dels processos 

caldria implantar? 

 Resultats de la participació: La participació ha d’anar més enllà de la informació i la 

consulta? Com s’ha de fer? (Els processos no han de ser necessàriament vinculants, 

i no ho poden ser legalment, però poden/han d’incorporar una via de retorn on 

s’expliqui perquè s’han pres unes decisions concretes i no unes altres). 
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4.2 Pressupostos Participatius 2018, Fem Ciutat! 
 

Els pressupostos municipals són l'eina que permet a l'Ajuntament, per una banda, fer una 

distribució responsable dels recursos econòmics de la ciutat i per l'altra 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. 

 

Amb els objectius també de fomentar la participació ciutadana a través d’un projecte inclusiu 

que arriba a tota la ciutadania i entitats sense ànim de lucre i conèixer quines són algunes 

de les necessitats de la població i com la ciutadania les prioritza, va nèixer fa dos anys el 

projecte dels Pressupostos participatius. Fem ciutat" 

 

Els Pressupostos Participatius 2018. Fem Ciutat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

disposen d'unes bases reguladores, les quals s'aproven per junta de govern local, en el cas 

d'aquesta segona edició del projecte fou el dia 12 d’abril de 2017. Aquest document conté la 

descripció i desenvolupament de les fases del projecte que s’han dut a terme durant l’any, 

incloent-hi una avaluació del mateix la qual ha de permetre incorporar millores de cara a 

properes edicions. 

 

Del total del pressupost municipal per l’any 2017 s’han reservat 150.000 euros per aquest 

projecte, i no només del capítol IV (Inversions reals) - com així, va ser en la primera edició 

del projecte-  si nò també per a capítol II (Despeses corrents).  

D'acord amb l'apartat 6.1, Comissió Impulsora i de gestió del procés, de las bases 

reguladores dels Pressupostos Participatius 2018 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès s'ha 

creat 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. Validar les propostes presentades per la ciutadania, a partir dels criteris definits en les 

presents bases. 

2. Encarregar els informes de viabilitat de les propostes seleccionades 

3. Validar el resultat de la votació ciutadana i aprovar les propostes guanyadores. 
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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. Encarregar la redacció de les bases del procés per a exercicis futurs. 

7. Revisar i valorar les bases del procés per a exercicis futurs. 

 

La composició d'aquesta Comissió Impulsora és: 

 

• Comissió econòmica formada per quatre membres de l'equip de govern, un dels quals 

exercirà les funcions de president/a de la comissió. 

• Regidor/a de l'àmbit competencial i matèries específiques  d'associacionisme i relacions 

amb entitats. 

• 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 drets civils i ciutadania. 

• Persona representant de les AAVV, el nomenament de la qual caldrà fer arribar a 

l’Alcaldia per escrit com a requisit previ per poder integrar-se i participar en aquesta 

comissió 

• 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. 

 

La seva composició, designació i nomenament pel que fa als membres de l’equip de govern 

com al personal tècnic municipal, va ser aprovada per junta de govern local en sessió 

ordinària del dia 12 d’abril de 2017 

 

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. 
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Per  altra  banda i com a novetat d'aquest any 2017, i d'acord amb les bases reguladores del 

projecte es crea una Comissió Tècnica del Procés Participatiu formada per: 

- Personal tècnic de la secció de l’Àrea de Serveis Econòmics 

- Personal tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

- Personal tècnic de la secció de Serveis Jurídics i Contractació 

- Personal tècnic de l’Oficina de Convivència i Participació  Ciutadana 

- Personal tècnic de la secció de Noves Tecnologies 

- Personal tècnic del Gabinet d'Alcaldia i Comunicació 

- Personal tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials 

 

La designació i nomenament de les persones que formen part d'aquesta comissió ha 

correspost al president/a de la comissió impulsora i de gestió del procés dels Pressupostos 

Participatius. 

  

Aquesta comissió es pot ampliar amb personal tècnic sectorial concret, en el cas que hi hagi 

propostes i/o qüestions que ho requereixin. 

  

Aquesta comissió s'encarrega de la implantació i execució dels acords presos per la 

comissió impulsora i de gestió del procés.  

 

Per altra banda, una altra novetat d'aquesta edició del projecte ha estat disposar d'un Pla de 

Comunicació del projecte, dissenyat pel Gabinet d'Alcaldia i Comunicació.  Aquestes 

accions comunicatives dutes a terme per l’Ajuntament en el marc dels Pressupostos 

Participatius 2018. Fem Ciutat venen descrites pel següent Pla de Comunicació. 

 

Durant tot el projecte 

- Apartat a la web municipal amb tota la informació d’aquesta edició dels Pressupostos, la 

qual es va actualitzant a mesura que es va avançant en les fases: 

• Notícies. 

• Guia o procediments de votació. 

• Calendari. 

• Agenda d'actes (sessions informatives, presentacions públiques i presentacions de  

propostes...) 
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• Fases. 

• Propostes presentades. 

• Votacions. 

• Resultats. 

• ... 

 

- Bàner la web municipal. 

- Falques a Ràdio Barberà que es van actualitzant mitjançant a mesura que s'avanci en les 

fases del projecte. 

- Entrevistes a Ràdio Barberà. 

- Apartat al Portal d’Entitats amb tota la informació d’aquesta edició, que s’anirà actualitzant 

mitjançant avancin les fases. 

- Anuncis a El Punt Avui. 

- Mailing informatiu via correu electrònic: 

- Caps d'Àrea  

- Entitats i associacions barberenques. 

 

El Pla de Comunicació per fases: 

 

Accions a la Fase 0 

- Nota de premsa de l’aprovació de les bases i publicació a la web municipal 

- Nota de premsa de les primeres accions que es duran a terme: carpes informatives, inici 

del termini de presentació de propostes 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Confecció de la carpa informativa per a la presentació pública en Sant Jordi a la plaça de 

la Vila. 

- Confecció i bustiada dels tríptics informatius. 

- Falca a Ràdio Barberà. 

- Anunci a El Punt Avui. 

- Notícia de les accions dutes a terme i de l’inici de presentació de propostes a la revista 

municipal núm 359 (finals abril-principis maig. 
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Accions a la Fase 1 

- Diverses notes de premsa animant a la participació i explicant el procés de presentació de 

propostes i publicació a la web municipal. 

- Cartells anunciadors del calendari de presentació de propostes. 

- Imatge anunciadora del calendari de presentació de propostes a la TV IP. 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Mailing a entitats recordant l’inici i procés de presentació de propostes. 

- Falca a Ràdio Barberà. 

- Anunci a El Punt Avui. 

- Notícia de valoració de la participació en el procés i explicació de les properes fases a la 

revista municipal núm 360 (finals maig-principis juny) 

 

Accions a la Fase 2 

- Nota de premsa de valoració de la participació en el procés i explicació de les properes 

fases i publicació a la web municipal. 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Falca a Ràdio Barberà. 

 

Accions a la Fase 3 

- Nota de premsa prèvia a la sessió pública de presentació de les propostes i publicació a la 

web municipal. 

- Cartells anunciadors de la sessió pública de presentació del les propostes. 

- Imatge anunciadora de la sessió pública de presentació del les propostes a les TV IP. 

- Activitat anunciada al Calendari Digital. 

- Activitat anunciada a l’agenda setmanal adreçada als mitjans de comunicació locals i 

comarcals. 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Preparació de l’acte de sessió pública (reserva de sala i material...) 
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- Nota de premsa posterior a la sessió pública de presentació de propostes i publicació a la 

web municipal. 

- Falca a Ràdio Barberà. 

- Anunci a El Punt Avui. 

- Notícia posterior de la sessió pública de presentació de propostes a la revista municipal 

(dependrà de quin dia es programi l’acte) 

 

Accions a la Fase 4 

- Notes de premsa prèvies amb informació de les propostes selecciones i de l’inici de 

votació i publicació a la web municipal. 

- Mailing a entitats recordant les propostes presentades i el període de votació. 

- Cartells anunciadors del calendari de votació. 

- Imatge anunciadora del calendari de votació a les TV IP. 

- Activitat anunciada al Calendari Digital. 

- Activitat anunciada a l’agenda setmanal adreçada als mitjans de comunicació locals i 

comarcals. 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Falca a Ràdio Barberà. 

- Anunci a El Punt Avui. 

 

Accions a la Fase 5 

- Nota de premsa amb informació sobre l’acte de recompte de vots i publicació a la web 

municipal. 

- Cartells anunciadors de la sessió de recompte de vots. 

- Imatge anunciadora de la sessió de recompte de vots a les TV IP. 

- Activitat anunciada al Calendari Digital. 

- Activitat anunciada a l’agenda setmanal adreçada als mitjans de comunicació locals i 

comarcals. 

- Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus Barberà, 

TMC, etc...) 

- Preparació de l’acte de sessió pública (reserva de sala i material...) 
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- Nota de premsa amb el resultat de la votació i publicació a la web municipal. 

- Falca a Ràdio Barberà. 

- Anunci a El Punt Avui. 

- Notícia posterior de la sessió de recompte de vots a la revista municipal (dependrà de quin 

dia es programi l’acte) 

 

Accions a la Fase 6 

- Nota de premsa de valoració del procés i publicació a la web municipal i a la revista 

 

Tot i no figurar en el Pla de Comunicació inicial, i a  proposta de la Comissió Impulsora i de 

gestió del procés es van incorporar les accions comunicatives següent: 

 

- Carpa informativa en diferents espais de la ciutat durant les fases 0 i 1. 

Hores i espais: 

Diumenge, 23 d'abril - Plaça de la Vila - D'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 19h 

Dimarts 25, d'abril - Plaça Constitució (Biblioteca) - De 17 a 19h 

Divendres, 28 d'abril - Mercat Municipal- D'10.30 a 12.30h 

Dimarts, 2 de maig - Plaça República - De 17 a 19h 

Dijous, 4 de maig - Ca n'Amiguet - De 17 a 19h 

Dilluns, 8 de maig - Parc Europa - De 17 a 19h 

Dimecres, 10 de maig - Plaça Unitat - De 17 a 19h 

Divendres, 12 de maig - Parc de Can Serra - De 17 a 19h 
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Tríptic informatiu des Pressupostos Participatius 2018. Fem Ciutat fet arribar a tots els 

habitatges de la ciutat  
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El desenvolupament del procés participatiu dels Presssupostos Participatius 2018. Fem 

Ciutat ha estat organitzat en les següents fases: 

 

• Fase 0: Definició del procés de Presssupostos participatius i pla de comunicació. 

• 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 participatius i pla de 
comunicació 
El primer trimestre de l’any, l’equip de govern va treballar amb la definició del procés 

participatiu dels Pressupostos Participatius 2018, Fem ciutat, amb la voluntat de reeditar 

l’èxit de l’edició anterior mitjançant la utilització d’una eina que aconseguiria permetre, 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 12 d’abril de 2017. 

 

Les bases reguladores esmentades són fruït del debat polític i del procés d'avaluació que va 

patir la primera edició dels Pressupostos Participatius 2017. Fem Ciutat on es van recollir 

millores per part de la ciutadania i entitats i associacions del municipi, a través d'una 

enquesta de satisfacció, la ciutadania i entitats sense ànim de lucre promotores de 

propostes, la Comissió Impulsora i les opinions i propostes de millora dels departaments i/o 

seccions participants en la primera edició del projecte.  

 

Fase 1 
Presentació de propostes 
 

La primera reunió de la Comissió Impulsora es va produir el 20 d’abril a la Sala de Plens, on 

es presentà i s’aprovà un calendari de treball i reunions de la Comissió. A partir del dia 
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següent de la reunió s’obrí la fase de presentació de propostes, la qual durà fins al 31 de 

maig de 2017. 

 

L’objectiu de les propostes havia de ser donar resposta a una necessitat de la ciutat i 

d’interès col·lectiu o comunitari. 

 

Seguint les bases reguladores del procés les propostes havien de complir els següents 

indicadors: 

a. Tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal. 

b. Donar resposta a una necessitat de la ciutat i ser d'interès col·lectiu o comunitari. 

c. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal. 

d. Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el  marc 

jurídic i legal existent. 

e. Tenir principi i final, sense que comprometin pressupostos posteriors, a excepció de la 

despesa corrent per manteniment del projecte. 

f. Han de ser executables durant l'any 2018. 

g. Les propostes no podran tenir un pressupost superior als 30.000 euros, IVA inclòs. 

 

Les propostes podien ser presentades per: 

1. Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barberà del Vallès. Adjuntant 15 

signatures de veïns o veïnes que recolzin la proposta. 

2. Les associacions i entitats que constin inscrites al registre municipal. 

 

Els partits polítics o coalicions electorals no podien presentar propostes, donat que ja 

disposen d’altres espais on poder fer efectiva la seva participació. 

Sobre el format de presentació de les propostes, aquestes s’havien de presentar mitjançant 

el formulari el qual es podia obtenir a la pàgina web municipal o a l'Oficina d'Atenció 

Ciutadana de l'Ajuntament. Al mateix temps s’utilitzava uns correus electrònics per atendre 

tots els dubtes o consultes que poguessin sorgir, pressupostosparticipatius@bdv.cat i 

participacio@bdv.cat 

 

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 

fins el 31 de maig de 2017. 
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Cartell per a la presentació de propostes distribuït a equipaments i espais determinants de  

la via publica. 
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Les propostes rebudes durant aquesta fase foren 29, essent les següents: 

 

1. Entiende tu ciudad con pictogramas. 

2. Millora de la pantalla acústica i visual del tren. 

3. Biblioteca d’experiències. 

4. Escola Barberà - Formació Urbana. 

5. Inclusió de Terapeuta Ocupacional dins dels Centres d’Atenció Primària. 

6. Median T La Danza. 

7. Barberà al costat de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors. 

8. La casa dels pèls. 

9. Barberà Work Out. 

10. Concert de Rock Multitudinari de “Gatillazo” al Parc Central. 

11. Equip de So per l’Equipament “La Nau”. 

12. Rocòdrom Públic. 

13. Pista de Patinatge “Roller”. 

14. Pipi Can Estació. 

15. Sorral a la Plaça Santiago Rusiñol. 

16. Solucionem el problema d’acústica sala polivalent Centre Cívic Ca N’Amiguet. 

17. Tarima/ Glorieta Centre Cívic Ca N’Amiguet. 

18. Proyecto Bicing. 

19. Adqusición de un Piso Social. 

20. Molino Eólico para Concienciación. 

21. Serveis Extraescolars als Instituts. 

22. Farolas Solares en Pasos de Cebra. 

23. Zona de Barbacoas. 

24. Plaza LGTB. 

25. Cine de Verano. 

26. Suport Psicològic Polivalent. 

27. Suport Psicològic a persones vulnerables. 

28. Recuperar el Castell de Barberà. 

29. Barberà Verda i Florida. 
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Fase 2 
Estudi de les propostes 
Formulari de presentació de propostes 
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La segona reunió de la Comissió Impulsora i de gestió del procés fou el dia 5 de juny de 

2017 a les 20.00 hores a l’Ajuntament, en ella es va fer revisió de les propostes rebudes per 

tal de que complissin els requisits establerts, així com que aportessin tota la informació 

sol·licitada. 

 

A partir d'aquesta reunió, es va fer una derivació de les propostes que complien els requisits  

a l’equip tècnic municipal per tal de que elaborés un informe de viabilitat tècnica, jurídica i 

econòmica de les propostes. Amb els informes de viabilitat, el 5 de juliol de 2017 a les 19.00 

hores a l'Ajuntament es va dur a terme la tercera reunió de la comissió impulsora dels 

Pressupostos Participatius 2018, Fem ciutat.. L'objectiu de la reunió era la lectura dels 

informes sobre la viabilitat de les propostes i quines eren les que passaven a la fase de 

votacions. 

 

De les 29 propostes presentades foren 13 les que van passar a la següent fase. 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 desestimada per tal de ser assumida directament 

pel pressupost ordinari de l'Ajuntament. Es tractà de la creació d’una Plaça LGTB. 

Pel que fa a les accions de comunicació dutes a terme durant aquesta fase, foren les 

següents: 

a. Nota de premsa de valoració de la participació en el procés i explicació de les properes 

fases i publicació a la web municipal. 

b. Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus 

Barberà, TMC, etc...) 

c. Falca a Ràdio Barberà. 

 

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 2018, Fem 
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ciutat, l’Ajuntament de Barberà del Vallès convocà una sessió pública on es van donar a 

conèixer tots els projectes acceptats (preseleccionats). 

El dia 20 de juliol de 2017 a les 19 hores, la sala de plens de l’Ajuntament acollí l’acte de 

presentació dels projectes que passaren a la fase final dels Pressupostos Participatius 2018. 

 

Els tretze projectes preseleccionats foren: 

 

1) Entén la teva Ciutat amb Pictogrames 

Proposta presentada per:  

Olga Perea Cabrera. 

 

Justificació: 

Fer de la nostra ciutat un referent de la inclusió social. Amb aquest projecte vull fomentar els 

drets, la igualtat, la participació i la lluita contra l’estigmatització social. Per la plena 

integració i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i amb dificultats 

comunicatives, usuàries d’altres sistemes de comunicació. 

 

Descripció: 

La idea és senyalitzar amb pictogrames els principals 

edificis i serveis de cada lloc, a una alçada accessible 

per una persona en cadira de rodes. (Ajuntament, 

oficines, centres de salut, centres cívics, bars...) Per 

actuar de manera més inclusiva amb aquells col·lectius 

que per diverses raons. Com poden ser, situacions de 

discapacitat, problemes de salut mental, autisme, 

trastorns del llenguatge, immigrants que encara no 

coneixen el nostre idioma, nens en procés 

d’aprenentatge lingüístic, entre altres. I així millorar la seva 

qualitat de vida, tot avançant en la seva integració en la 

nostra societat. 

 

Per la plena integració i la millora de la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat i amb dificultats 

comunicatives, usuàries d’altres sistemes de comunicació. 
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Persones destinatàries: 

 

Totes les persones amb discapacitat, problemes de salut mental, autisme, trastorns del 

llenguatge, immigrants que encara no coneixen el nostre idioma, nens en procés 

d’aprenentatge lingüístic, entre altres. 

 

Pressupost: 

21.000€ 

 

2) Millora de la Pantalla acústica i visual de la via del tren 

Proposta presentada per: 

Gemma Sauvalle en representació de l’Associació de Veïns de Can Gorgs. 

 

Justificació: 

Aquesta proposta vol naturalitzar la tanca de la via del tren per tal de minimitzar l’impacte 

acústic i visual que provoca als veïns de la zona i a l’Escola Elisa Badia. Alhora que millora 

la seguretat d’aquesta infraestructura, impedint el pas de les persones i animals d’un costat 

a l’altre de la via, evitant així atropellaments. 

 

Descripció: 

Millora i adequació de la pantalla acústica de la via de tren pels dos costats de la via (Costat 

A i B). Col·locació d’una barrera natural-vegetal (plantes) al llarg de la via de tren que afecta 

als ciutadans dels barris anomenats anteriorment i als infants de les Escoles Elisa Badia. 

 

En alguns trams, la tanca metàl·lica existent queda més baixa que el propi nivell del tren, pel 

que caldria habilitar uns suplements en alçada de la tanca per tal de que compleixi la seva 

funció acústica, visual i evitar accidents. En un planeta cada vegada més conscienciat amb 

el medi ambient, conscienciat amb els problemes i trastorns que el soroll provoca a la salut 

de les persones, és important poder millorar, activar i ampliar aquesta pantalla acústica i 

visual al llarg de la via de tren. Projecte totalment sostenible ajudarà a la nostra ciutat a 

combatre la contaminació (CO2) provocada per les dues autopistes tan properes a aquest 
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punt i a incrementar el nivell de zones verdes, augmentant així el O2 que beneficia 

enormement la salut als ciutadans. 

 

Persones destinatàries: 

Veïns de diversos barris de Barberà: Ca n’Estaper, Can Gorgs II i Can Gorgs augmentant el 

seu benestar amb aquesta proposta. L’Escola Elisa Badia millorarà en seguretat i 

sostenibilitat amb el medi ambient. També afectarà positivament a la Torre d’en Gorgs. 

 

Pressupost: 

28.843,60€ 

 

Exemple d’implementació a l’AP2 a Sant Joan Despí. 

 

Exemple de la situació actual: Costat A, tram 3 (100m): on proposem la plantació de xiprés 

Leyland o similar. 
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3) Biblioteca d’Experiències 

Proposta presentada per:  

Alejandro Marín Legaz 

 

Justificació: 

Necessitat de conèixer el valor d’una ciutat no a nivell de serveis, estructura comercial o 

producció empresarial sinó a també les vivències d’aquelles persones que hi viuen. 

¿Quines han sigut les experiències o lliçons que han tingut un major impacte en la vida dels 

habitants d’una ciutat determinada? Aquesta és l’autèntica riquesa. 

 

Descripció: 

Podria ser, per exemple, un sector de la biblioteca pública a on es registressin les millors 

experiències dels habitants del poble constituint un fons d’arxiu constituït pels valors de les 

persones que viuen a la comunitat. El registre de l’experiència pot ser sobre qualsevol 

temàtica o gènere literari. Pot incloure música, vídeo o fins i tot ser presencial. 

 

Persones destinatàries: 

Totes les persones que vulguin posar en valor la seva experiència ja que pensen que pot 

ser útil per altres persones. D’aquesta manera s’obté un fons d’arxiu real que serveix de 

coneixement i educació per la comunitat i distingeix el coneixement més destacat del nostre 

poble a nivell d’experiència. 

 

Pressupost: 

15.800€  

 

 

4) Escola Barberà-Formació Urbana 

Proposta presentada per:  

Alejandro Marín Legaz. 

 

Justificació: 

Estaria bé fomentar les relacions entre les diferents persones i cultures que integren el 

nostre poble. 
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Descripció: 

Crear un espai a on tothom pogués lliurement ensenyar o aprendre alguna cosa. Per 

exemple, la jubilada Pepi pugui anar a ensenyar com es fa un cistell o un jersei de llana. 

Després de fer la seva classe. En Pep professor de dibuix pugui compartir els seus 

coneixements amb els seus veïns. Així la Pepi estarà molt contenta perquè vol aprendre a 

pintar. 

 

Persones destinatàries: 

Els destinataris són totes aquelles persones que sentin ganes de conèixer gent, compartir, 

aprendre i integrar-se en la comunitat. Per ensenyar alguna cosa a la Formació Urbana, s’ha 

de voler aprendre una altre i per anar a classe s’ha d’ensenyar. Sense discriminació social 

de cap tipus. 

 

Pressupost: 

18.000€ 

 

 

5) Concert de Rock multitudinari de “Gatillazo” al Parc Central 

Proposta presentada per: 

Estefanía Castillo Morales, en representació de l’Ateneu de Barberà. 

 

Justificació: 

La celebració de concerts en gran format en espais oberts i gratuïts és una mancança a la 

nostra ciutat. Al mateix temps que tenim un parc que necessita de més dinamització 

comunitària i cultural. Aquestes dues variables són les que ens han motivat per participar en 

aquesta segona convocatòria dels Pressupostos Participatius, vehiculant una proposta 

concreta amb un grup musical, Gatillazo, que tenim molt clar que atraurà tant a veïns i 

veïnes de la nostra ciutat com dels voltants. 

 

Descripció: 

La proposta concreta del grup Gatillazo és perquè entenem que calia concretar amb un grup 

musical perquè la iniciativa tingués recorregut en base als criteris establerts en els 

Pressupostos Participatius. 
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Hem de concretar, i entenem que aquest grup musical de renom, crític en les seves lletres, 

respon a una realitat que s’ajusta bé a un estil de música on moltes persones, 

autoorganitzades i no, s’identifiquen, essent una banda que mobilitza a moltes persones 

arreu de l’estat espanyol. 

 

Estem convençudes que tindrà una molt bona acollida a la nostra ciutat. Afegiríem que 

presentem pressupostos clars tant del cost del grup com de tot el necessari per muntar 

aquest concert al Parc Central, treballant amb la idea que, tant si sobra pressupost dels 

30.000€ com si no, el concert el completaríem amb bandes locals. 

 

Al mateix temps, proposaríem destinar la barra a una causa solidaria o reforçar la 

programació de l’equipament municipal La Nau.  

 

Persones destinatàries: 

Veïns i Veïnes de Barberà del Vallès. La proposta que presentem treballa en base a una 

assistència mínima de 5.000 persones. 

 

Pressupost: 

29.342,50€ 

 

 

6) Equip de So per l’equipament “La Nau” 

Proposta presentada per: 

Noelia Pueyo Ramos en representació de l’Ateneu de Barberà. 

 

Justificació: 

Barberà té la sort de comptar amb un ampli i potent teixit associatiu juvenil que entre altres 

objectius, persegueix oferir una alternativa d’oci al jovent de la ciutat. Gràcies a una llarga 

reivindicació, l’any 2011 es va inaugurar l’equipament juvenil “La Nau”, situat al carrer 

Arquímedes número 8. Des d’aleshores aquest equipament ha acollit diferent tipus 

d’activitats, principalment concerts organitzats per entitats juvenils barberenques. 

 

Aquests esdeveniments són un element fonamental en la socialització de molts joves de la 

ciutat, que gràcies a poder gaudir d’una oferta d’oci local, reforcen el seu sentiment de 
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pertinença i compromís comunitari. Són una oportunitat per aquells que tenen més dificultats 

per desplaçar-se. Alhora que són una alternativa a l’ús del cotxe durant la nit. Amb els risc 

associat que suposa. 

 

Descripció: 

El fet que “La Nau” no compti amb un equip de so i llums propi, implica el seu lloguer, cada 

cop que es vol fer una activitat en aquest espai. Tenir-ne un de propi suposaria que la 

programació de “LA Nau” estaria menys condicionada per les limitacions pressupostàries i 

així l’equipament “La Nau” podria ofertar una programació millor adaptada a les demandes 

de les entitats que inverteixen temps i ganes a organitzar activitats per la ciutadania. 

 

Persones destinatàries: 

• La gestora de La Nau: la Gestora, composada per diferents entitats juvenils i 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, és l’encarregada de gestionar i coordinar les 

diferents demandes i necessitats d’ús de l’espai. Comptar amb aquest equip facilitaria 

aquestes gestions i possibilitaria augmentar el nombre d’activitats musicals. 

• Població Jove de Barberà: com a principal usuari de “La Nau”. 

• Altres entitats de Barberà: que, en determinades situacions, podrien comptar amb 

aquest equip sense haver de fer l’esforç econòmic de llogar-lo. 

• El conjunt de la població de Barberà: que gaudeix de les activitats organitzades al carrer, 

pel que, en algunes situacions, es podria fer servir aquest equip de so. 

Pressupost: 

29.538,11€ 

 

 

7) Solucionem el problema d’Acústica de la Sala Polivalent del Centre Cívic Ca 

n’Amiguet. 

Proposta presentada per: 

Isabel Otero Cuesta en representació de l’Associació de Veïns la Romànica. 

 

Justificació: 

La sala "polivalent" del Centre Cívic Ca n'Amiguet pateix un greu problema d'acústica, el 

mateix s'acusa perquè hi ha una part, just a l'àrea on hi ha les portes de sortida al pati (uns 

80 metres quadrats), on el sostre és molt més alt donant lloc a l'esmentat problema. 
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Quan es realitzen diferents actes entre ells cant de Coral s'ha de canviar el sentit "natural" 

d'ubicació de "escenari" per tal de minvar la problemàtica. 

 

Descripció: 

Som conscients des del minut 1 que l'arranjament definitiu comporta una gran despesa per 

això hem presentat en primer lloc un projecte de "tendals" que finalment, si es vota, es 

veuran transformats per "plaques" que ajudin a aconseguir que la sala "polivalent "del 

Centre Cívic de Ca n'Amiguet gaudeixi d'una millor qualitat de so. 

 

Una sala en què s'han realitzat moltes activitats, però que estem convençuts que encara es 

poden realitzar moltes més: cinema, conferències, tallers, debats, balls, cors, inici al teatre 

infantil, etc. Per totes les activitats es necessita so i comunicació ... ajudem “tots” a que això 

sigui possible 

 

Persones destinatàries: 

Els nostres destinataris son tota la població de Barberà, des de ciutadans, entitats i el propi 

Ajuntament. Ja que en una sala d’aquestes característiques es poden o s’han de dur a 

terme activitats diverses: xerrades, cinema, balls, concerts, tallers de teatre, etc. Que no es 

vegin perjudicades o limitades per problemes acústics. 

 

Pressupost: 

2.994,75€ 
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8) Tarima/Glorieta Plaça Centre Cívic Ca n’Amiguet 

Proposta presentada per: 

Isabel Otero Cuesta en representació de l’Associació de Veïns La Romànica. 

 

Justificació: 

La nostra entitat com moltes altres de la ciutat, i el propi Ajuntament, porta a terme, en 

aquest cas a la plaça del Centre Cívic de Ca n’Amiguet, moltes activitats al llarg de l’any que 

impliquen el lloguer de la tarima. 

 

Descripció: 

És per això que proposem la 

construcció d’una tarima / 

glorieta amb ubicació a la zona 

que delimita la plaça del 

Centre Cívic de Ca n’Amiguet i 

el parc infantil (on sempre es 

col·loquen les tarimes).  

 

Persones destinatàries: 

Els destinataris com sempre 

són els ciutadans de Barberà, 

ja que aquesta glorieta ha de 

substituir una tarima que 

sempre es col·loca per 

activitats realitzades per i per 

als veïns. Així mateix, amb 

això creiem que es poden o 

s’han de fomentar més 

activitats: infantils (titelles, teatrals a l’aire lliure, cinema a l’aire lliure, etc), musicals 

(exemple disposem d’una magnífica escola de música municipal, seria fantàstic disposar de 

música en directe i en obert). Concerts de Coral, Gent Gran, sardanes, etc. 
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Sens dubte els diners destinats fins ara a lloguers de tarimes es podrien fer servir per fer 

moltes més activitats de les quals podria gaudir el barri de La Romànica i tota la ciutadania 

de Barberà del Vallès. 

 

Pressupost: 

30.000€ 

 

 

9) Cinema d’estiu 

Proposta presentada per: 

María Carmen Orta 

 

Justificació: 

Volem proporcionar un espai d’oci nocturn a l’estiu, en el qual fomentar la cultura a Barberà 

del Vallès. Un espai on els nostres veïns puguin relacionar-se i gaudir de meravelloses nit 

de cinema. Nits de passió, de tensió, de terror, d’acció, de tristesa, d’amor, de joia, d’alegria, 

de riure, de sorpresa. En definitiva nits de cultura, nits d’emocions.  

 

Descripció: 

A tals efectes, proposem l’adquisició d’un equip de cinema a l’aire lliure: un projector, una 

pantalla i un equip de so. Que podrà ser utilitzat per entitats, associacions veïnals o altres 

agrupacions. Un equip que ens permeti crear un espai on els ciutadans de la nostra ciutat 

puguin interrelacionar-se entre ells i compartir emocions gaudint de la cultura. 

 

Persones destinatàries: 

Totes aquelles persones de Barberà del Vallès que estimen la cultura i el cinema. És a dir 

tota la ciutadania de la nostra magnífica ciutat que a través de les entitats que organitzin 

gratuïtament aquestes sessions, podran gaudir del millor cinema. 

 

Pressupost: 

15.000€ 
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10) Median T La Danza 

Proposta presentada per: 

Sandra Jurado Rey 

 

Justificació: 

Quan parlem de projectes comunitaris cal que ens centrem ens les persones. És important 

que aquestes prenguin el protagonisme. Creiem que l’art, i més concretament els processos 

de creació artística són un vehicle magnífic per poder fer aflorar temes de convivència, 

relació... de forma subtil i poc agressiva. Treballem des del grup i la individualitat. 

 

Descripció: 

Es tracta de fer una creació col·laborativa d’una peça artística basada en el moviment i 

l’expressió corporal i que abordi un tema social d’interès pels participants vinculat amb el 

territori. Per fer-ho es realitzaran unes sessions setmanals de creació on es treballaran els 

rols, l’escolta, l’assertivitat, la pertinença i el contacte entre altres conceptes. La peça es 

presentaria en una mostra final al TMC.  

 

Persones destinatàries: 

Qualsevol persona de Barberà entre 16 anys i 100 anys. Tothom és benvingut! Per la 

creació treballarem amb un màxim de 40 destinataris directes. 

 

Pressupost: 

2.550€ 
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11)  Pipi Can Estació 

Proposta presentada per: 

Inmaculada Solé Martínez 

 

Justificació: 

Els veïns estem cansats que la Plaça Santiago Rusiñol, es faci servir com a Pipi Can quan 

marxa el sol. Cada dia trobem caques a la gespa i veiem gossos per la zona de gronxadors. 

On no poden entrar i no haurien de fer-ho. 

 

Descripció: 

Degut a que volem millorar la convivència entre els gossos, els seus amos i els veïns. 

Proposem fer un Pipi Can a l’estació per a que els amos dels gossos tinguin on lloc on 

poder dur-los passejar i jugar amb ells i alhora els veïns puguem tenir la plaça neta. 

 

Persones destinatàries: 

Tots els amos de gossos de la zona. Així com, tots els veïns de la nostra ciutat que podran 

gaudir d’una plaça més neta. 

 

Pressupost: 

19.000€ 

 

 

12) Fanals solars en passos de vianants 

Proposta presentada per: 

Antonio Almazán Marchena 

 

Justificació: 

Barberà té algunes zones amb trànsit massiu, ràpid i constant, inclús per la nit. Amb punts 

conflictius degut a la manca de visibilitat del vianant i una senyalització insuficient per alertar 

al conductor. Sent un perill pels vianants  

 

Descripció: 

Per això, una de les possibles solucions a aquest problema. Seria instal·lar fanals solars en 

aquells passos de vianants on no hi ha semàfors. Els fanals, s’il·luminarien contundentment 
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mitjançant un detector de moviment al detectar la presencia d’una persona. Alertant al 

conductor de la presencia d’alguna persona en el pas de vianants. És a dir, mitjançant la 

utilització d’una energia respectuosa amb el medi ambient com és l’energia solar, en un 

territori com el nostre que gaudeix de tants dies de sol a l’any. Volem millorar la seguretat 

dels passos de vianants de Barberà del Vallès 

 

Persones destinatàries: 

Tant conductors com vianants, que circulen i passegen per Barberà del Vallès. En definitiva 

tots els ciutadans de la nostra ciutat. 

 

Pressupost: 

22.000€ 
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13) Barberà al costat de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors 

Proposta presentada per:  

Encarna García Guerrero 

 

Justificació: 

Aquesta proposta el que vol és donar resposta a totes les persones amb Alzheimer i els 

seus cuidadors/es que per diverses circumstàncies han d’estar a casa. 

 

Descripció: 

El que significa l’aparició de l’ Alzheimer, la malaltia més comuna relacionada amb la 

demència. En la persona i en la seva família és una situació de crisi. Que comporta, per una 

banda, per la persona afectada canvis estructurals, funcionals i emocionals. Canvis, que 

condicionen la seva adhesió al tractament, el seu pronòstic i la seva qualitat de vida. Per 

l’altre, ens trobem amb que aquesta situació afecta radicalment la dinàmica del nucli 

familiar. Ja que per tal d’adaptar-se a la nova situació, es produeix un canvi de rols. Portant 

a situacions estressants, que poden portar inclús a enfrontaments familiars. 

Per tant, amb la intenció d’ajudar a fer la vida més fàcil als cuidadors y familiars de les 

persones amb Alzheimer en el seu dia a dia. La idea seria, per una banda, establir un 

protocol d’actuació de manera transversal en el que intervinguin serveis socials, serveis 

sanitaris y el propi Ajuntament. 

 

Per l’altre crear un programa de ciutat que impliqui a tota la ciutadania aprofitant els 

recursos y les instal·lacions de la ciutat. Organitzar tallers dirigits als cuidadors i cuidadores 

en els que es treballin, tècniques de mobilitat: com canvis posturals i transferències, 

tècniques d’alimentació, primers auxilis i altres on es treballin les emocions, l’expressió de 

sentiments i l’intercanvi d’experiències entre els cuidadors. 

 

Persones destinatàries: 

Adreçada als veïns i veïnes afectats per la malaltia de l’Alzheimer i els seus cuidadors. 

 

Pressupost: 

8.900€  
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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 de Plens de l’Ajuntament de Barberà 

del Vallès. 
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Intervenció de Gemma Sauvalle en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Can 

Gorgs, promotora de propostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció d’Antonio Almazán, promotor de propostes. 
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Intervenció d’Encarna García Guerrero, promotora de propostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció d’Alejandro Marín Legaz, promotor de propostes 
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Intervenció de Noelia Pueyo Ramos, en representació de 

 l'Ateneu de Barberà, promotora de propostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenció de Isabel Otero Cuesta, en representació de 

 l'AV La Romànica,  promotora de propostes 
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Intervenció de María Carmen Orta, promotora de propostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les accions de comunicació dutes a terme durant aquesta fase, foren les 

següents: 

 Nota de premsa prèvia a la sessió pública de presentació de les propostes i 

publicació a la web municipal 

 Cartells anunciadors de la sessió pública de presentació del les propostes 

 Imatge anunciadora de la sessió pública de presentació del les propostes a les TV IP 

 Activitat anunciada al Calendari Digital 

 Activitat anunciada a l’agenda setmanal adreçada als mitjans de comunicació locals i 

comarcals 

 Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus 

Barberà, TMC, etc...) 

 Nota de premsa posterior a la sessió pública de presentació de propostes i publicació 

a la web municipal 

 Falca a Ràdio Barberà 
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 Anunci a El Punt Avui 

 Notícia posterior de la sessió pública de presentació de propostes a la revista 

municipal 

 
Fase 4: Votació de les propostes 

 
Després de la presentació pública de les propostes seleccionades el dia 20 de juliol de 2019. 

S’inicià el procés de votació, on tota la ciutadania major de 16 anys i empadronada a 

Barberà del Vallès va poder participar-hi, des del 4 i fins el 29 de setembre de 2017. 

 
La votació es realitzà de forma de presencial emplenant una butlleta. Cada persona que 

volia votar disposava de 20 punts que podia repartir en un màxim de quatre propostes. Les 

votacions es dipositaren a les zones habilitades de: 

 Oficina d'Atenció Ciutadana (Passeig Doctor Moragas, 224) 
 

 Oficina d'Atenció Ciutadana (Ca n'Amiguet, Via sant Oleguer,20) 
 

 Casal de Cultura (Nemesi Valls, 35) 
 
En el corresponent horari d’oficina dels centres. 
 

La fase de votació es va allargar durant 26 dies, fins el 29 de setembre. 
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En cadascun dels espais habilitats per a les votacions es va poder trobar informació, 

mitjançant un dossier amb una fitxa per a cada proposta finalista amb la seva justificació, 

descripció, persones destinatàries i pressupost. 

 

Pel que fa a les accions de comunicació dutes a terme durant aquesta fase, foren les 

següents: 

 Notes de premsa prèvies amb informació de les propostes selecciones i de l’inici de 

votació i publicació a la web municipal 

 Mailing a entitats recordant les propostes presentades i el període de votació 

 Cartells anunciadors del calendari de votació 

 Imatge anunciadora del calendari de votació a les TV IP 

 Activitat anunciada al Calendari Digital 

 Activitat anunciada a l’agenda setmanal adreçada als mitjans de comunicació locals i 

comarcals 

 Promoció de les accions a les xarxes socials existents (Joventut, Gent Gran, Mercat 

Municipal Onze de Setembre, Biblioteca Esteve Paluzie, Comerç, Cultura, Nodus 

Barberà, TMC, etc...) 

 Falca a Ràdio Barberà 

 Anunci a El Punt Avui 

 

Fase 5: Recompte i Valoració. Publicitat de les propostes 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 17 

d’octubre de 2017 a les 18 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es 

va dur a terme l'acte públic de recompte de les votacions i es va donar a conèixer els 

resultats i els projectes finalment seleccionats per la ciutadania votant. 
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Resultats de Votació 

 Total de persones que han participat i votat: 371 (5 al Casal de Cultura, 71 a l'OAC 

Ca n'Amiguet i 295 a l'OAC Ajuntament) 

 Total de butlletes amb vots vàlids emesos: 371 (5 al Casal de Cultura, 71 a l'OAC Ca 

n'Amiguet i 295 a l'OAC Ajuntament) 

 Total de butlletes amb vots nuls: 0 

 Vots en blanc: 0 
 
Puntuació obtinguda, per ordre de major a menor 
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Propostes finalistes Puntuació     Cost econòmic 

Millora de la pantalla acústica i visual de la via 
del tren 

 
3.199 

 
28.843,60 € 

Solucionem el problema d'acústica sala polivalent 
del Centre Cívic Ca N'Amiguet 

 
965 

 
2.994,75 € 

Tarima / glorieta al Centre Cívic Ca N'Amiguet 941 30.000 € 

Barberà al costat de les persones amb alzheimer i 
els seus cuidadors 

 
605 

 
8.900 € 

Farolas solares en pasos de cebra 441 22.000 € 

Equip de so per l'equipament "La Nau" 326 29.538,11 € 

Entiende tu ciudad con pictogramas 298 21.000 € 

Concert de rock multitudinari de "Gatillazo" al Parc 
Central 

195 29.342,50 € 

Cine de verano 163 15.000 € 

Escola Barberà - Formació urbana 117 18.000 € 

Pipi can estació 79 19.000 € 

Biblioteca d'experiències 72 15.800 € 

Median T la danza 19 2.550 € 

 

 

El secretari de l’Ajuntament va aixecar-ne acta i en aquesta sessió  hi van ser presents les 

persones membres de la Comissió Impulsora i de gestió del procés, les persones i entitats 

sense ànim de lucre promotores de les propostes i tota la ciutadania que hi va voler 

participar. 

 

Les propostes finalment seleccionades es van publicar als espais  comunicació locals 

habituals de l’Ajuntament per tal que la ciutadania les pogués conèixer. 
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Fase 6: Avaluació i memòria del procés 

 
Finalitzada la fase 5, de recompte i valoració i publicitat de les propostes guanyadores del 

Pressupostos Participatius 2018, Fem ciutat i tal i com estava previst en les bases del 

projecte, l’Ajuntament inicià la fase d’avaluació i memòria d’aquesta segona experiència que 

deixa constància de l’assoliment els objectius proposats. 

Aquesta fase s’inicià amb la reunió de la Comissió Impulsora, la qual es va reunir el 30 de 

novembre de 2017 a les 19.00 hores a l’edifici consistorial. Durant la trobada es van recollir 

les opinions i propostes de millores de les persones integrants de la Comissió i es va donar 

el vist-i-plau a l'enquesta  de satisfacció sobre els Pressupostos Participatius 2018. Fem 

Ciutat.  

 

L' enquesta es va fer arribar a les diferents entitats de la ciutat i es va publicitar a la web 

municipal i el Portal d'Entitats, al mateix temps que va restar oberta a la ciutadania de 

Barberà del Vallès. L'enquesta  va estar activa, inicialment, durant uns 15 dies, des del 12 al 

31 de desembre de 2017. Donada la poca resposta que es va obtenir, es va decidir ampliar 

el termini de resposta fins el dia 26 de gener de 2018.  

 

També, a la reunió de la Comissió Impulsora i de gestió del procés es va acordar demanar 

l'opinió més qualitativa i personal del projecte, a les persones i entitats sense ànim de lucre 

promotores de projectes. Un altre dels acords de la reunió de la Comissió va ser recollir les 

opinions i propostes de millora dels departaments i/o seccions implicats en aquesta segona 

edició del projecte i a la Comissió tècnica del procés. Al mateix temps que s'encarregà als 

serveis tècnics de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana l'elaboració de la 

memòria anual d'aquest projecte.  

 

Les propostes de millora recollides en aquesta fase d'avaluació s'incorporarien a un nou 
document de bases per a la propera edició dels Pressupostos Participatius. 

L'inici i l'impuls del projecte de Pressupostos Participatius, que ha estat liderat i implementat 

des de l'any 2016 per l'Oficina de Participació Ciutadana, ha consolidat unes primeres 

estructures metodològiques. Els agents implicats, l'Equip de Govern han valorat que, una 

vegada realitzat aquest primer impuls, el projecte de Pressupostos Participatius sigui liderat i 

gestionat de forma íntegra, a partir del proper any, per la direcció de l'Àrea Econòmica de 



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 79  

l'Ajuntament, integrant d'aquesta manera les polítiques de participació ciutadana, de forma 

transversal, en els diferents àrees i departaments municipals. 
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4.3 Consensus Barberà, eina de participació ciutadana 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 
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A banda de mantenir actualitzada aquesta plataforma amb les notícies i activitats a l'agenda, 

aquest 2017 es van obrir dos espais de debat. A partir d'un document base es van obrir 

aquests debats on-line i es van poder recollir aportacions durant els terminis establerts: 

 

 Aportacions a la proposta d'acord de la Comissió de Projecció de la Secundària del 

Consell Municipal d'Educació (del 12 d'abril al 5 de maig). 

 Aportacions a la proposta d'acord de la Comissió d'estudi sobre la Modificació de 

l'Ordenança Reguladora de la Tinença i Protecció dels Animals de Barberà del Vallès 

(del 22 de juny al 5 de juliol). 

 

 

 

5. L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT  ASSOCIATIU 
 

5.1 Ordenança General de Subvencions a entitats i associacions 
sense ànim de lucre de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 

L'Ajuntament de Barberà del Vallès en el marc de les seves competències, destina 

importants recursos a l'activitat de foment, principalment mitjançant la concessió d'ajuts 

econòmics per a la promoció de determinades activitats que es consideren d'interès públic.  

Les subvencions  donen resposta, com a mitjà financer, a demandes socials i econòmiques 

de persones i entitats,  públiques o privades.   

 

El finançament mitjançant subvencions s'ha de regir pels principis de transparència i 

publicitat, afavorint l'eficàcia i l'eficiència en la despesa pública. Els processos d'informació 

pública han de fer complementaria i coherent les actuacions i ajuts de les diferents 

administracions públiques.  

 

La redacció de l'eina administrativa i normativa de l'Ordenança general de subvencions,  ha 

d'afavorir aquests principis de transparència, eficàcia i eficiència, fomentant comportament i 

accions orientades a l'interès públic i afavorint la col·laboració entre l'Administració Local i 

els particulars,  per la gestió d'activitats d'interès general.  
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L'Ordenança General de subvencions ha de tenir  un caire regulatiu general, integrant en 

procediments comuns,  la  diversitat de models de subvencions de diferent naturalesa que 

es concedeixen i,  assegurant d'aquesta manera, un seguiment i control eficaços.  

 

L'Ordenança ha d'entendre per subvenció , qualsevol disposició dinerària atorgada per 

l'Ajuntament de Barberà del Vallès a persones físiques i jurídiques, públiques o privades que 

es realitzi  sense una contraprestació directa de les persones beneficiàries,  que estigui 

subjecte al  compliment d'un determinat objectiu: l'execució d'un projecte, la realització d'una 

activitat, l'adopció d'un comportament singular o la concurrència d'una situació,  i que tingui 

per objecte l'interès social o de promoció de una finalitat pública. 

 

 

A la nostra ciutat existeix un fort teixit associatiu que desenvolupa accions d'interès públic i 

social en àmbits com  l'educació, l'equitat de gènere, l'atenció a la dependència, la promoció 

de la salut, la protecció i el benestar dels animals, l'atenció a la població nouvinguda, 

l'afavoriment de la cohesió social, l'atenció a la gent gran, el lleure infantil i l'atenció a la 

joventut, la convivència i el civisme, la promoció de l'activitat física i l'esport, la promoció 

cultural i cívica, la promoció del voluntariat, la promoció econòmica i laboral, la supressió de 

barreres arquitectòniques, el medi ambient, l'acolliment residencial, etc., i que es pot 

configurar com col·laborador de l'Administració Local  en projectes que persegueixin 

objectius comuns.  

 

La ciutat també disposa, d'un teixit comercial i empresarial, amb el qual. la col·laboració de 

l'Administració Local,   per a  la realització d'accions amb objectius de  promoció econòmica, 

i comercial  local, poden ser canalitzades, en algunes ocasions,  mitjançant la concessió 

d'ajuts econòmics i infrastructurals.   

  

D'igual manera, l'Administració Local finança, mitjançant la concessió d'ajuts i beques a 

particulars,  accions de compensació i promoció de la igualtat,   que asseguren l'accés a 

drets  bàsics garantits en el marc legislatiu, entre els quals i dins d'un ampli ventall de 

possibilitats, podem  incloure les beques per afavorir l'accés a l'educació, al material, 

sortides, llibres i menjadors escolars, a l'habitatge de lloguer, a la remodelació i adequació 

d'habitatges,   a l'adquisició de  productes de farmàcia o per a la salut, a l'alimentació,  a la 

cultura, als subministraments bàsics,   l'activitat física i l'esport, etc.  
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En els darrers anys,   l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha regulat, dins del marc normatiu 

vigent,  els processos de concessió de subvencions a través de l'aprovació de bases 

específiques que establien els procediments d'informació pública, publicitat, convocatòria, 

resolució i justificació  dels ajuts econòmics  assignats.   

  

Igualment, i en aquest sentit, l'Ajuntament es va dotar d'un Pla Estratègic de Subvencions 

per al període 2016-2018, aprovat a la sessió plenària del 27 de març de 2016, que 

contribuïa  decididament a aquesta voluntat de planificació i transparència en aquest àmbit.  

El Pla estratègic aprovat  afavoria una connexió entre els  objectius i els costos previsibles i 

les fons de finançament, amb l'objectiu d'adequar les necessitats públiques del municipi,  

que es podien cobrir amb les fórmules de   subvencions,  amb les previsions de recursos 

disponibles, amb caràcter previ i amb una previsió plurianual.  

 

Així doncs, l'Ajuntament va encarregar a l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana 

l'implementació d'una nova Ordenança General de Subvencions elaborada amb un ampli 

procés participatiu de tots els àmbits ciutadans.   

 

En aquest sentit, l'últim quatrimestre de l'any hem estat recollint informació i documentació 

per tal d'elaborar un esborrany de treball i dissenyant el procés participatiu oportú. Es va 

realitzar una primera proposta d'esborrany a partir de models orientatius de la Diputació de 

Barcelona que es va haver de reformular degut a un canvi de documentació dels models. 

 

Seguidament es va realitzar, ja al desembre, una segona proposta d'esborrany actualitzada i 

comentada i es va concretar la documentació necessària per a iniciar el procés d'aprovació: 

proposta de Decret d'alcaldia, proposta de composició de la Comissió d'Estudi i dels àmbits 

de participació, així com la proposta d'un calendari d'aprovació. 
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5.2 Seguiment i control dels Ajuts Econòmics a entitats  sense 
finalitat de lucre que promoguin, en el municipi de Barberà del 
Vallès durant l’any 2017, programes en l’àmbit de l'equitat de 
gènere, l’atenció a la dependència, la promoció de la salut, la 
protecció i el benestar dels animals, l’atenció a la població 
nouvinguda, l’afavoriment de la cohesió social, 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 promoció 
cultural i cívica i la promoció al voluntariat. 
 
Des de l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania, es van elaborar les bases generals per la 

concessió d’ajuts econòmics i d'infrastructures per a entitats sense finalitat de lucre que van 

ser aprovades en data 22 de febrer de 2017 pel Ple. 

 

En data 15 de març de 2017, es va aprovar per Junta de Govern Local la convocatòria per la 

concessió d’ajuts econòmics i d'infrastructures per a entitats sense finalitat de lucre. 

 

Es va redactar l’edicte per publicar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini de 

presentació de sol·licitud d'ajuts fou fins el 27 d'abril de 2017. 

 

En data 28 de març de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la 

convocatòria d'ajuts econòmics i infrastructurals, a través de la "Base de Datos Nacional de 

Subvenciones",on també s'adjuntava un arxiu de les bases reguladores d'aquests ajuts, tant 

en català com en castellà. 

 

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 i al Portal d'Entitats de 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.   

Es van concedir ajuts a les 38 entitats que van presentar sol·licitud per l’any 2017 . 

 

Les entitats que se’ls va concedir ajut i per sectors d’activitat:  



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 86  

 

 Serveis Socials (6 entitats) 

 Equitat de gènere (2 entitats) 

 Gent Gran (2 entitats) 

 Joventut (7 entitats) 

 Salut (4 entitats) 

 Població nouvinguda (1entitat) 

 Esports (13 entitats) 

 Cultura (18 entitats) 

 

Un cop tancat el termini de presentació d’ajuts, i fetes les gestions administratives 

corresponents, 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.  

 

Seguidament, es reuneix l'Òrgan col·legiat per estudiar i avaluar cadascun dels programes 

presentats per les entitats.  

 

A continuació 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, es van aprovar per Junta de Govern Local els convenis d'ajuts econòmics i 

infrastructurals 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 no era així, fins després 

de la justificació del conveni no es procedia a cap pagament. 
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El 22 de novembre de 2017 es va enviar una carta a les entitats per a què justifiquessin les 

subvencions, indicant que la data límit per presentar la documentació era com màxim un 

mes posterior a la finalització de la vigència del conveni. 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. 

 

 

5.3 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. 
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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'estratègia de la 

dinamització de les entitats. 

 

5.3.1 Tutories de resolució de dubtes en l'ús del wordpress 

Les tutories consisteixen en sessions presencials i personalitzades a cadascuna de les 

entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi que tenen bloc 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.  

 

Les entitats que aquest any 2017 han estat ateses per les tutories personalitzades es 

relacionen a continuació: 

 

TUTORIES DE RESOLUCIÓ DE DUBTES EN LA PLATAFORMA WORDPRESS 

   

Data Entitat Horari 

16/05/2017 Associació Igualtat Dones.com 16:00 a 18:00 h. 

17/10/2017 Associació Arte Pura Capoeira 16:00 a 18:00 h. 
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Imatge de la portada del Portal d'entitats 

 

5.4 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 2017 oferta a les entitats fou: 

 

5.4.1 Formació en perspectiva de gènere. 

L’objectiu de la formació era, en primer lloc, 

sensibilitzar sobre les discriminacions de gènere 

que encara existeixen i com es tradueixen 

actualment en tots els àmbits, i, en segon lloc, 

donar eines a les entitats per incorporar la 

perspectiva de gènere, tant a nivell intern com 

extern i veure els avantatges i beneficis que això 

suposa tant per a la pròpia entitat com per a la 

societat. 
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Partint d’aquesta formació, a demanda de les entitats, es va veure necessari l’organització 

d’una segona sessió per tal de treballar com aplicar de forma pràctica aquesta perspectiva 

dins de cada entitat en concret, tenint en compte la realitat i necessitats de cadascuna.  La 

formació, que va tenir lloc el dissabte 28 de gener a la Biblioteca Esteve Paluzie, va anar a 

càrrec de la Blanca Moreno Triguero, sociòloga, experta en metodologia i recerca aplicada 

en temes de gènere i directora de la Consultoria MIT.  

Van participar un total de 17 persones, 14 dones i 3 homes, de les següents entitats: 

Associació per a la Igualtat Dones.com, Kol·lectiu de Dones de Barberà (KDB), Assemblea 

Nacional Catalana de Barberà del Vallès i Associació pel canvi social, pacífic i democràtic. 

Les entitats van valorar de forma molt positiva la formació i s’estan convertint en motor 

impulsor i referent de bones pràctiques en temes d’equitat de gènere.  

 

5.4.2 Formació Wordpress 

 

La  proposta va consistir en un curs de Wordpress, que és el programa amb el qual 

s'elaboren els blocs del Portal d'entitats. Amb aquesta formació preteníem que les entitats 

adquirissin l'habilitat per a poder fer el propi bloc associatiu, en cas que encara no el 

tinguessin o modificar i actualitzar el que ja tenien amb continguts més dinàmics i nous. El 

curs consistia en 4 sessions de 2 hores, els divendres a la tarda.  
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5.4.3 Formació bàsica de xarxes socials 

 

La formació pretenia donar eines a les entitats per tal que definissin i descobreixin els 

usuaris potencials, generessin continguts de valor afegit i milloressin la difusió a la xarxa, 

mitjançant blocs, facebook, twitter i altres xarxes socials. Consistia en 6 sessions d'hora i 

mitja. 

 

Malauradament es va haber d'anular per manca de participants. 

 

5.5 Servei d'atenció i  assessorament a les entitats  
 

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.  

 

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 2017 s’han atès a 5 representants d'entitats que tenien dubtes en la gestió de 

l'entitat i 1 persones que volien constituir una entitat.  
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5.6 XI Mostra d'Entitats 
 
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. Excepcionalment, la darrera edició 

de la Mostra es va celebrar els dies 28 i 29 

de maig de 2016. Aquest any, fruit de la 

valoració de les entitats, es va planificar 

tornar a celebrar a finals de setembre la XI 

edició de la Mostra, concretament el 30 de 

setembre i 1 d'octubre.  

Els objectius de la Mostra 2017 eren: 

 

• Fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana. 

• 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. 

• Adequar les infrastructures afavorint la sostenibilitat del projecte. 
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La XI Mostra d’Entitats s'havia de realitzar a la Plaça de la Vila, on s’ubicarien les carpes de 

les entitats, la carpa municipal, l’escenari, l’espai polivalent i l’espai xerrades. 

 

1. Espai de carpes on les diferents entitats, de manera individual o compartida amb 

altres entitats exposarien informació de la seva entitat i atendran al públic visitant. 

 

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

passis de documentals, les taules rodones, les lectures de poesies... que servirien 

per donar a conèixer les activitats que organitzen. 

 

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

obert, amb el perímetre limitat per tanques de plàstics, que les entitats podrien 

utilitzar per a petites mostres esportives, jocs, tallers... Aquest espai s’ubicaria al 

carrer Verge de l’Assumpció cantonada Av. Generalitat. 

 

4. Espai Escenari :  Espai per a la realització d'espectacles de dansa, cant, teatre ... 

L’espai escenari es situaria al Pg. Dr. Moragas  on es podria dur a terme diferents 

activitats la tarda del dissabte.  

 

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

determinats projectes i propostes municipals. 

 

La programació de la Mostra s'havia de nodrir de les activitats regulars que duen a terme les 

associacions (conferències, taules rodones, concerts, teatre, demostracions esportives...), 

les quals es durien a terme  als espais assenyalats anteriorment. 

Les activitats programades  es durien a terme de forma simultània en els diferents espais.  

 

El 7 de setembre es va celebrar una reunió amb totes les entitats per a presentar la 

proposta y recollir els suggeriments dels participants. 
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Atesa la situació política i social derivada de la convocatòria del referèndum convocat per la 

Generalitat de Catalunya pel dia 1 d'octubre i atesa la demanda explicitada per diverses 

entitats, es va convocar a les entitats el dimecres, 26 de setembre a les 18 hores a la sala 

de Plens de l'Ajuntament per  avalorar si es celebrava la Mostra d'Entitats, tal i com estava 

prevista. 

 

En la reunió van participar 23 entitats de les 33 entitats convocades a la XI Mostra d 'Entitats 

i van decidir de forma consensuada amb la Regidoria de Participació Ciutadana , 

l'ajornament d 'aquesta activitat amb la idea de celebrar -la en un altre cap de setmana on l 

'atenció estés focalitzada en aquesta festa de les entitats . 

 

 

Posteriorment, es va tornar a convocar a lens entitats el dijous 5 d'octubre per a fixar la nova 

data, a la qual van assistir 16 entitats i 4 van disculpar la seva assistència. En aquesta 

reunió es va decidir l'anul·lació de l'edició d'enguany de la Mostra.  

 

Els motius al·legats per les entitats presents per prendre aquesta decisió cal destacar la 

incertesa política i social que estem vivint en aquest moments, la proximitat d'altres 



 

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

                               Web: www.bdv.cat 

 95  

celebracions, la finalització de l'any natural i la poca representativitat associativa dins la 

Mostra que suposaria fer-la dins les dates proposades per l'empresa adjudicaria. 

 

Per altra banda, i fruit de les demandes de les entitats, no es descartà la realització de la 

Mostra per l'any vinent. 

 

6. SUPORT A LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

6.1 Assessorament al Pla Local de Joventut de Barberà 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. 
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6.2 Assessorament en el marc del conveni de col.laboració entre la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Màster d'Arquitectura i 
l'Ajuntament 
 

La junta de govern local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió del 15 de març de 

2017 aprovà la signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de 

Catalunya, Màster d'Arquitectura  per a la realització d'un estudi arquitectònic i urbanístic de 

diverses àrees de la ciutat. 

 

Des dels serveis tècnics de l'Oficina de Convivència i Participació s'ha participat en diferents 

reunions amb els serveis tècnics i polítics de l'Àrea de Serveis Territorials i professorat de la 

UPC per analitzar de quina manera les entitats sense ànim de lucre i la ciutadania de 

Barberà del Vallès podien participar en el projecte, com es podia fer la difusió del conveni, 

com era el teixit associatiu de la ciutat, com fer el mailing i pla de comunicació.  

 

 

6.3 Assessorament per a l'elaboració del Pla Local d'Infància i 
adolescència de Barberà del Vallès (PLIA) 
 
El PLIA és una eina estratègica que permet diagnosticar, reflexionar i dissenyar unes línies 

d'actuació conjuntes en l'àmbit de la infància i adolescència.  

 

El PLIA proposa: 

 Conèixer la situació actual d'aquest col·lectiu al municipi, a través d'una mirada 

integral que tingui en compte tant les dades estadístiques com les visions de les 

persones agents implicades.  

 Definir unes estratègies conjuntes per abordar les polítiques d'infància i adolescència 

pels propers anys. 

 Recollir propostes d'actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència 

expressades per les persones agents socials del territori sobre aquests col·lectius. 
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Des dels serveis tècnics de l'Oficina de Convivència i Participació s'ha participat en la reunió 

debat del personal tècnic del dia 22 de febrer de 2017 a les 11.30 h al Casal de Cultura per 

a l'elaboració de la diagnosi i recollida de propostes. 

 

Durant el mes de setembre es va participar en la revisió de l'esborrany del PLIA. 

 

 

6.4 Assessorament per a l'elaboració del Pla Local de Salut 
 

La junta de govern local del 19 de juliol de 2017 inicià l'expedient per a l'elaboració del Pla 

Local de Salut 2018-2021i es creà una comissió político-tècnica amb l'encàrrec d'elaborar 

les diferents propostes de documents que integren el Pla Local esmentat.  

 

Els serveis tècnics de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana són membres 

d'aquesta comissió.   

 

El dia 11 de desembre de 2017 es va dur a terme la primera reunió de la Comissió político-

tècnica per a l'elaboració del Pla. En un primer moment es constituí la Comissió i llavors, es 

presentà a l'empresa adjudicatària de l'elaboració d'aquests treballs, a la vegada que es 

presentà el procés metodològic a segui amb el seu calendari de treball. Des dels serveis 

tècnics d'aquesta Oficina s'apuntaren diferents eines que permetrien ampliar la participació 

ciutadana tant de forma presencial com on line del projecte. 

 

En la reunió es va definir el grup motor del projecte, així com la participació dels serveis 

tècnics d'aquesta Oficina en aquest.  

 

 

6.5 Assessorament per a la modificació de l'Ordenança de Tinença i 
protecció d'Animals 
 

El decret d'Alcaldia del dia 1 de juny de 2017 inicià l'expedient per a la revisió i estudi de la 

proposta de modificació de l'articulat de l'Ordenança reguladora de Tinença i protecció 

d'Animals i la creació d'una comissió político-tècnica amb l'encàrrec d'elaborar un nou 

redactat sobre l'articulat actual d'aquesta ordenança.  
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Els serveis tècnics de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana són membres 

d'aquesta comissió.   

 

El dia 20 de juny de 2017 es va dur a terme la primera reunió de la Comissió político-tècnica 

per a l'elaboració del Pla. En un primer moment es constituí la Comissió i llavors, es 

presentà el pla i calendari de treball del projecte. Durant la reunió es lliurà un esborrany de 

nou articulat per debatre'l.  Des dels serveis tècnics d'aquesta Oficina s'assessora per a la 

incorporació de metodologies participatives al projecte.  

 

Els dies 11 de juliol i 19 de juliol de 2017 es celebrren la segona i terecera reunió de la 

Comissió amb l'estudi de les propostes arribades per a la revisió de l'articulat.  

 

 

6.6 Assessorament per a la creació del Consell Municipal de 
l'activitat física i l'esport 
 

Entre els mesos de gener i febrer de 2017 es van dur a terme reunions d'assessorament 

metodològic per a la creació d'aquest òrgan amb els serveis tècnics de la secció d'Esports.  

 

Per decret de l'Alcaldia s'inicià l'expedient per a la creació de l' òrgan del Consell Municipal 

de l'activitat física i l'esport, així com es creà una comissió d'estudi polític-tècnica amb 

l'encàrrec de liderar aquest projecte i encarregar a la secció d'Esports d'executar els acords 

d'aquesta Comissió. La creació de la comissió d'estudi es va fer el dia 26 de maig de 2017 a 

les 13 hores a les oficines de la secció d'Esports, així com s'aprovà el pla de treball amb el 

seu calendari. 

 

L'elaboració del procés participatiu del reglament d'aquest consell i la redacció del mateix 

reglament fou encarregada a una empresa especialitzada en metodologies participatives.  
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7. COOPERACIÓ INSTITUCIONAL 
 
 
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{ XE "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 2017 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 autonòmics 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. 
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8. RECULL DE PREMSA  
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