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Participació
Resultats de participació del procés (3 d’octubre 2016 – 16 d’octubre 2016). 

204 persones han pres part al procés. Del total de butlletes rebudes, 196 han estat

considerades vàlides i complien amb els requisits de participació. 

Número %

Butlletes vàlides 196 96,1%

Butlletes nules 8 3,9%

Número

Butlletes de participació

emeses
204



Participació
Del total de butlletes vàlides, 186 (el 94,9%) han respost la primera part, on han prioritzat les cinc 

propostes plantejades, i 170 (el 86,7%) han aportat una proposta lliure en la segona part. 

Número %

Prioritzacions 186 94,9%

Propostes obertes 170 86,7%



Participació segons edat
Distribució de les butlletes emeses segons grups d’edat

12,4%

38,4%
31,9%

17,3%

16-30a 31-50a 51-65a Més 66a

Grup d’edat %

16 – 30 anys 12,4%

31 – 50 anys 38,4%

51 – 65 anys 31,9%

+ de 66 anys 17,3%



42,2%

57,8%

Presencial Online

Mitjà de participació
Del total de butlletes vàlides, 86 (42,2%) han participat de manera presencial (a les tres 

seus municipals: Ajuntament, Can Cortès i Pavelló d’Esports) i 118 (57,8%) de forma online 

a través del formulari digital. 

Número %

Presencials 86 42,2%

Online 118 57,8%



Resultats prioritzacions
Valoració mitjana segons el nombre de punts (de l’1 al 5) atorgats a cada proposta de 

priorització (ordenat de més a menys puntuació).

Puntuació

mitjana

1
Manteniment de la via pública als barris: arranjament

de voreres i reasfaltats
3,46

2 Manteniment dels recursos destinats a ajuts socials 3,24

3 Continuar oferint Plans d'Ocupació Local 3,06

4 Campanya contra l'incivisme a la via pública 2,72

5
Renovació progressiva de les lluminaries més

antigues per fanals LED
2,51



Resultats propostes obertes
170 persones han aportat propostes obertes. S’han agrupat les propostes per àmbit

temàtic o àrea d’acció. Aquestes propostes seran entregades a les respectives regidories

per a què les tinguin presents de cara a les actuacions a realitzar. 

%

Millora de l’espai públic 27,6%

Complex Esportiu - Piscina 24,7%

Serveis i ajudes socials 11,2%

Neteja de la via pública i entorn natural 9,4%

Millores sistema de recollida de residus urbans 7,1%

Biblioteca municipal 5,3%

Cultura, patrimoni i associacionisme 4,1%

Altres propostes 10,6%



Resultats propostes obertes
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Resultats propostes obertes
Resum de propostes obertes segons àmbit temàtic

Millora de 

l’espai públic

Complex

Esportiu -

Piscina

Serveis i 

ajudes socials

Neteja de la 

via pública i 

entorn natural

Millores

sistema de 

recollida de 

residus

Biblioteca 

municipal

Cultura,

patrimoni i 

associacionis-

me

Altres

propostes

Asfalts carrers

Arranjament

voreres i vies

Pipicans i 

espais per 

gossos

Skatepark

Millores

il·luminació

viaria

Millora ronda 

verda

Accessibilitat

Av. Catalunya

Parcs infantils

Piscina

municipal

Gimnàs

Pistes 

d’esports

Bonificacions

socials

impostos

Habitatge per 

joves

Plans

d’ocupació

Ajudes per 

gent gran

Ajudes famílies

desfavorides

Recursos i 

eines per 

famílies

Millora neteja

via pública

Neteja de 

boscos

Millora neteja

de la llera de la 

riera

Incorporar

contenidors de 

rebuig

Sancions mal 

ús contenidors

Mesures contra 

l’incivisme

Renovació

contenidors

Nova Biblioteca 

Municipal

Dinamització

Centre Cívic

Conservar, 

restaurar i 

difondre el 

patrimoni

cultural i 

natural

Foment lectura

Restaurar 

Comanda 

Templera

Més actes

culturals

Millora

transport públic

entre municipis

Més activitats

per la gent

gran

Reclamar 

millores als

centres 

educatius i de 

salut (IES, 

CAP, etc.)



Gràcies per la vostra participació!


