BASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE
L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA
SAIFA KELLER

1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte determinar el procés participatiu per a la definició del
nou equipament que s’ubicarà al solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller, potenciant la
participació del Consell Municipal del Districte 3 i de les entitats del districte 3.
2. QUI POT PARTICIPAR?
Poden participar:
•
•

Les persones membres del Consell Municipal de Districte 3
Les entitats del Districte 3 que estiguin inscrites a l’RMEAC i que tinguin la seva
seu al Districte 3 o que portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte
3.

3. INFORMACIÓ,
INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS
Aquest procés garantirà la informació i comunicació durant totes les fases a les
persones que participen i a la ciutadania, utilitzant els mitjans de comunicació
municipals i la plataforma de participació “Participa a Terrassa”
(www.participa.terrassa.cat)

ÒRGANS DE PROCÉS
Plenari del Consell Municipal de Districte
Proposarà la creació de grups de treball del procés i farà les funcions de Comissió de
Seguiment del procés participatiu definint la metodologia, establint calendaris,
participant en l’estratègia comunicativa, vetllant pel desenvolupament i realitzant la
valoració i fer el retorn dels resultats, tal com estableix l’article 39.7 i l’article 30.1 del
vigent Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
Comissió Tècnica
La Comissió té com a objectiu principal valorar la viabilitat legal, competencial, tècnica i
econòmica de les propostes presentades, així com fer el seguiment, valorar la seva
execució, i donar qualsevol suport tècnic per al qual sigui requerida durant qualsevol
fase del procés.
La Comissió estarà formada pels tècnics coordinadors/es de districte i pels tècnics i
tècniques dels diferents serveis municipals implicats en el procés.
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5. COM ES POT PARTICIPAR?
A través d’un grup de treball,
treball creat pel Consell Municipal del Districte 3.
Podran formar part del grup de treball els membres del Consell Municipal del Districte
3, representants d’entitats del Districte 3 i la Secretaria del Consell Municipal del
Districte.
Les entitats que no formin part del Consell Municipal del Districte 3 podran sol·licitar-ho
a través de la bústia de la secretaria del Consell Municipal del Districte 3
(secretariaCMD3@terrassa.cat)

El grup de treball escollirà la persona que farà la coordinació i de portaveu,
portaveu que rebrà
assistència i que tindrà el suport tècnic de la secretaria del consell.
Els objectius del grup de treball són:

1. Analitzar les necessitats de les entitats del Districte 3 (mancances al districte,
d’espais, d’usos, de serveis...)
2. Treballar dinàmiques i estratègies orientades a recollir necessitats i aportacions
3. Posar en comú la visió de les entitats sobre la necessitats i usos del nou
equipament
4. Definir propostes per als usos del nou equipament

6. FASES
1. INFORMACIÓ
INFORMACIÓ. A partir de l’aprovació bases.
Creació Grup de Treball
S’informarà sobre el procés a les entitats del Districte 3.
2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. Del 8/09/18 al 16/11/18.
Es convocaran reunions del Grup de Treball per recollir, debatre i consensuar
propostes per a la definició del nou equipament.
3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALL.
TREBALL Del 17/11/18 al 23/11/18
El portaveu del Grup de Treball presentarà les conclusions al Plenari del Consell
Municipal del Districte 3 per a la seva aprovació i elevació a l’òrgan competent.
4. RETORN.
RETORN Del 24/11/18 al 21/12/18
S’informarà a les entitats del Districte 3 del resultat del procés.
5. VALORACIÓ. Del 22/12/18 al 28/02/19
Els òrgans del procés faran un informe d’avaluació del procés per tal de millorar,
reforçar i corregir processos participatius.
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7. CALENDARI
FASES

2018
juliol

INFORMACIÓ CMD3
DEBAT
VALIDACIÓ
RETORN
AVALUACIÓ

agost

setembre

octubre

2019
novembre

desembre

gener/febrer

CMD3
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