
Amb la col·laboració de:



Centrat a cadascun dels nuclis del municipi, aquest espai
participatiu de proximitat propicia el contacte directe de
l’alcalde i altres representants polítics amb la població de les
Franqueses. Amb aquest model la ciutadania presenta els seus
neguits, dubtes i propostes directament a l’alcalde i altres
regidors/es. Sota aquest fil conductor, els responsables polítics i
tècnics de l’ajuntament escolten i donen resposta a les persones
assistents a la sessió aportant informació sobre la política
municipal o marc normatiu. Alhora, és també un bon espai per
recollir propostes ciutadanes i, fins i tot, buscar solucions
conjuntes a problemàtiques complexes. Tot plegat amb un
caràcter molt pedagògic, empàtic i dialogant.

Audiències Públiques, Informe final de suport tècnic
Diputació de Barcelona
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Informe d’Avaluació Final

El programa d’Audiències Públiques 2021-2022 de les
Franqueses del Vallès ha comptat amb sessions presencials a
tots els nuclis que conformen el municipi. Les sessions s’han
realitzat en les següents dates:

✓ 2 desembre 2020, Audiència Pública a Corró d’Avall (sessió
pilot en format virtual)

✓ 3 novembre 2021, Audiència Pública a Llerona
✓ 19 gener 2022, Audiència Pública a Bellavista
✓ 16 març 2022, Audiència Pública a Corró d’Amunt
✓ 31 maig 2022, Audiència Pública a Marata
✓ 6 juliol 2022, Audiència Pública a Corró d’Avall
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INFORME D’AVALUACIÓ FINAL

En les Audiències Públiques han participat persones escollides a
través d’un sorteig a través del Padró Municipal d’Habitants
realitzat de manera aleatòria entre els habitants del municipi
majors de 18 anys i tenint en compte criteris sociològics. Aquest
fet que ha permès arribar a població que no acostuma a
participar en els canals ja existents i col·lectius que difícilment se
senten interpel·lats per les qüestions públiques.

La participació en cada sessió ha estat de: 

⚫ Llerona: 13 participants 
⚫ Bellavista: 10 participants
⚫ Corró d’Amunt: 14 participants
⚫ Marata: 13 participants (en aquesta ocasió l’Alcalde va 

excusar la seva assistència per malaltia)
⚫ Corró d’Avall: 11 participants
⚫ TOTAL: 61 participants
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Mitjana valoracions segons sessió nuclis

En els següents dies de l’Audiència, s’ha fet arribar als participants
l’acta-relatoria dels temes tractats i comentats durant la sessió,
classificats per temes (urbanisme, mobilitat, espai públic,
convivència, etc.).

Posteriorment, en el termini d’un o dos mesos, s’ha elaborat, enviat
i publicat al web de l’ajuntament, un informe més extens amb
informació ampliada i contrastada per les diferents àrees
municipals sobre cada tema comentat pels participants. Aquesta
informació s’ha anat complementant a mesura que s’han realitzat
accions des de l’administració municipal i aquests avenços s’han
informat a la ciutadania participant en les sessions.

Els documents de retorn de totes les sessions es troben publicats
en el web de l’ajuntament de Franqueses del Vallès:
https://www.lesfranqueses.cat/participacio/audiencies-publiques
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En aquest document s’analitzen com han valorat els i les
participants alguns dels aspectes de les Audiències Públiques
mitjançant l’enquesta de valoració emplenada al final de les
sessions.

L’objectiu és reflexionar i realitzar millores en aquells temes que
han rebut menor valoració per tal de corregir-los de cara a
següents espais de participació que es puguin generar amb un
format similar en el municipi.

En el quadre es pot veure la mitjana de les valoracions rebudes en
cadascuna de les preguntes i en cadascuna de les sessions
celebrades, en una escala de l’1 al 5, on 5 significa que està molt
d’acord i 1 molt en desacord:
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7

LLERONA 

03/11/2021

BELLAVISTA 

19/01/2022

CORRÓ 

D’AMUNT 

16/03/2022

MARATA 

31/05/2022

CORRÓ 

D’AVALL 

6/07/2022

Mitjana

12

respostes

10

respostes

14

respostes

12

respostes

11

respostes

1. Durant la sessió s'ha sentit còmode per

expressar les seves opinions i malestars.

5 4,9 4,1 4,7 4,6 4,7

2. Creu que els seus dubtes i inquietuds 

hanestat escoltats i s'han pres en 

consideració.

4,4 4,3 3,5 3,8 4,3 4,1

3. Li ha semblat interessant intercanviar

opinions i inquietuds amb altres veïnes i

veïns.

4,9 5 4,4 4,8 4,6 4,7

4. Ha sigut capaç de seguir completament 

lasessió.

5 5 4,7 5 4,7 4,9

5.1. L'organització de l'acte ha estat com

esperava en quant a l'horari establert.

4,8 4,4 4,8 4,2 4,5 4,5

5.2. L'organització de l'acte ha estat com 

esperava en quant a la durada de la sessió.

5 4,1 4,5 4,2 4,3 4,4

5.3. L'organització de l'acte ha estat com

esperava en quant al lloc escollit.

5 4,9 4,6 4,7 4,8 4,8

6. Recomanaria a un altre veí o veïna

assistira l'acte.

4,9 4,8 4,1 4,6 4,7 4,6

7. La sessió ha servit per conèixer amb més

profunditat les polítiques municipals

d'intervenció a Llerona / Bellavista / Corró

d’Amunt / Marata / Corró d’Avall

4,9 4 3,7 3,3 4,2 4,0

8. Tornaria a participar en altres sessions 

participatives organitzades per

l'ajuntament

4,9 4,8 4,4 4,7 4,9 4,7

mitjana 4,9 4,6 4,3 4,4 4,6 4,5



Gràfic comparativa per preguntes

8



Valoració final
Com es pot veure, la valoració mitjana de cada sessió així com la
valoració general, ha estat:

⚫ Llerona: 4,9 punts 
⚫ Bellavista: 4,6 punts
⚫ Corró d’Amunt: 4,3 punts
⚫ Marata: 4,4 punts
⚫ Corró d’Avall: 4,6 punts
⚫ Mitjana: 4,5 punts

En termes generals, les puntuacions rebudes en les enquestes són
prou elevades tant per a les preguntes específiques com per a la
valoració general de la sessió. Es considera que la puntuació
superior a 4,0 és satisfactòria i, per tant, la valoració general del
procés amb una nota de 4,5 punts es pot considerar molt
favorable. A més, la majoria de preguntes reben una nota
específica superior a 4,4 punts, el que suposa una valoració
realment positiva dels aspectes sobre el que es demanava
informació. 9



Distinció del programa d’Audiències 
Públiques

El programa d’Audiències Públiques de les Franqueses del Vallès 
ha estat reconegut per la Fundació Pi i Sunyer com a experiència  
al Banc de Bones Pràctiques 
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