VALORACIÓ PROCÉS DE PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS ALS
CONSELLS MUNICIPALS DELS DISTRICTES - 2018
El Pla de Mandat 2015-2019 assenyala com a una de les seves prioritats la de
facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes
en el govern de Terrassa i en renovar l’administració municipal. I com a
compromisos concrets, té el de repensar les polítiques i els mecanismes de
participació ciutadana. Aquesta prioritat obre l’oportunitat a la ciutadania i a les
entitats de participar en la presa de decisions fent propostes i aportant
possibles solucions i, les quals i d’acord amb el que recull el Reglament de
Participació Ciutadana, s’han de treballar en el marc dels Consells de
participació, peces clau per a la corresponsabilitat i col·laboració.
L’article 25.1 del Reglament de Participació Ciutadana, que va entrar en vigor el
9 de setembre de 2016, defineix els Consells Municipals de Districte com a
òrgans representatius de participació, deliberatius i propositius dels districtes en
què es divideix territorialment el municipi de Terrassa. L’objectiu d’aquests, és
el d’impulsar i desenvolupar la participació en els respectius territoris amb la
finalitat d’apropar la gestió municipal a la ciutadania i vetllar per una política
municipal que millori la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del territori.
L’article 26 del Reglament determina que als Consells li corresponen la funció
d’impulsar i dinamitzar la participació en els districtes, i a més els Plenaris dels
Consells, tenen, entre d’altres les competències que marca l’article 30, com la
de proposar les inversions municipals a realitzar als diferents barris del districte,
prioritzar les actuacions de manteniment i les petites obres als barris, impulsar i
fer el seguiment dels processos participatius de proposta d’inversions i
prioritzar actuacions, promoure la màxima participació de les entitats i les
associacions, així com de la ciutadania, en l’activitat dels consells de
participació, i facilitar i promoure mecanismes de participació i de consulta a la
ciutadania del districte.
Després de realitzar la priorització de les propostes del procés d’inversions, es
van enviar qüestionaris de valoració a tots els consellers i conselleres per
correu electrònic, durant el mes de novembre de 2018, als que van respondre
un 34,7% dels membres (59 membres dels 170 que conformen el total dels
consells).
El qüestionari es va dividir en 3 blocs de preguntes referides a la planificació, la
metodologia i els objectius del procés, a més de 3 preguntes obertes per deixar
espai a la reflexió. Un resum dels resultats obtinguts és:
Les dues qüestions millor valorades en general, per la major part dels
membres dels Consells, majoritàriament com a molt satisfactòries són, en
primer lloc l’obertura del procés a la resta d’entitats del districte, i
l’obertura del procés a la ciutadania en segon.
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Els membres del Consell valoren amb un ampli consens, 40 respostes
coincidents del total de 59, com a bastant satisfactori, les dades que es
recullen a la fitxa de presentació de propostes.
Les altres qüestions valorades com a bastant satisfactòries, per ordre de
major a menor coincidència de puntuació són:









Termini de presentació de propostes
Termini de valoració tècnica
Valoració de la plataforma «Participa a Terrassa»
Els òrgans del procés (Comissió Tècnica i Plenari)
Les sessions de suport en la presentació de propostes
El sistema de priorització de les propostes
La claredat de les bases i la delimitació dels àmbits per presentar les
propostes
La possibilitat de fer tallers de creació de propostes

Les valoracions com a poc satisfactòries, per ordre de major a menor
coincidència de puntuació, són les següents qüestions:




La partida destinada al procés de 83.000 € per a cada CMD (28
coincidències de 59)
El sistema de priorització de les propostes per passar a la fase de
valoració tècnica
La limitació a dues propostes per Conseller (amb 20 coincidències de 59
possibles)

Per últim, l’ítem relacionat amb la difusió i comunicació del procés, està
valorat per igual com a bastant i poc satisfactori amb 26 coincidències a
cadascun dels nivells de valoració.
Alguns dels COMENTARIS recollits als qüestionaris han estat:









Fer més pedagogia del procés a la ciutadania
Valorar la possibilitat de realitzar el procés amb calendari bianual (decidir
en funció de 166.600 €)
Fer tallers de creació de propostes oberts a la ciutadania i entitats
Presentar propostes pensant en una actuació de Districte
Si no hi ha diners per a tot, no s’hauria de fer el procés, ja que crea
malestar entre entitats.
La ciutadania hauria de dirigir-se a les entitats veïnals per proposar i no
fer-lo directament
Donar més rellevància als Consellers
Que totes les propostes, tant de la ciutadania, com d’entitats, arribin pel
canal de la plataforma: “Participa a Terrassa”.
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Aclarir l’abast de la proposta, que no es confongui amb obres o
actuacions que pertanyin a àrees de l’Ajuntament que ja estiguin
previstes en els pressupostos.
Millorar el sistema de valoració de les propostes. Fer una valoració més
ajustada a la petició que han fet.
Fer una valoració estimada de les 10 primeres propostes
Cada barri hauria de tenir alguna de les millores que ha presentat, per
exemple dividint l’import total per barris fins a uns 15.000 € - 20.000 €
per cadascú.
Uns barris no haurien de votar si els embla bé o no el que demana un
altre barri
No ajuda al procés que es valorin propostes d’àmbit municipal.

Els PUNTS FORTS valorats del procés de priorització d’inversions són:














La intencionalitat de generar un sistema més participatiu
L’obertura del procés a la ciutadania i a la resta d’entitats del districte.
L’oportunitat que es dóna amb el procés de poder fer propostes.
L’oportunitat de facilitar espais a la ciutadania perquè s’impliqui, tot i que
el procés podria ser més eficient si des dels CMDs es recollissin els
grans problemes de ciutat, es votés, a nivell de ciutat, quin és el més
important, i es fessin propostes de millora des dels CMDs sobre aquest
gran tema de ciutat.
L’import és una ajuda molt important al districte
Feina feta pels tècnics
Que d’alguna manera les entitats tinguin veu en les seves necessitats
La plataforma «Participa a Terrassa»
La delimitació dels àmbits
Ajudar a l’Ajuntament a decidir on invertir part del pressupost
La transversalitat de les propostes i el seu origen, de tots els actors
socials
La priorització de projectes per part del Plenari del Consell

Els PUNTS FEBLES valorats del procés de priorització d’inversions són:









La difusió i la informació a la ciutadania sobre el procés.
La partida d’inversió és molt baixa i per escollir 10 propostes és
insuficient.
Les dates d’execució dels projectes prioritzats (massa lentes).
Les propostes de gran pressupost sempre queden fora.
Major ventall d’àmbits.
Major nombre de propostes.
Consensuar les propostes i treballar-les més, abans de presentar-les.
Buscar un sistema més equitatiu de priorització, que valorés les
necessitats i la importància de cada projecte.
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Mecanisme de votacions
Votacions desiguals, no és el mateix un barri gran amb diferents entitats
que un barri petit.
La manca de presentació de les propostes per part dels membres del
Consell abans de les votacions.
La presa de decisions de les entitats de forma pública i a mà alçada
condiciona el resultat.
Els terminis per fer la valoració de les propostes
El procés ha quedat reduït a molt poques entitats/persones.
S’hauria de tenir en compte els habitants de cada districte per a la
distribució dels recursos.
Temps per debatre el procés per arribar a més consens.
Dirigir l’abast més als barris i no tant al districte.

CONCLUSIONS
Segons les dades recollides, els consellers/es valoren de manera positiva
l’objectiu d’obrir el procés a la ciutadania i a la resta d’entitats del districte, tot i
que en algun districte s’ha valorat com una pèrdua de lideratge de les entitats
veïnals.
Pel que fa a la quantitat de la partida d’inversió destinada a cada districte,
clarament hi ha consens en valorar-la com a poc satisfactòria.
En algun districte s’ha comentat que la majoria d’entitats que no són veïnals
rebutgen participar en el procés, ja que la majoria de propostes tenen a veure
amb els serveis de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.
En general la utilització de la plataforma «Participa a Terrassa» es valora com a
positiva.
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