
PROCÉS D’INVERSIONS 2018: INFORME DISTRICTE II

A).- Extracte de les propostes de millora aportades per diferents serveis de l’Ajuntament de Terrassa,
en aquestes aportacions han participat tècnics del:

- Servei d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
- Servei de Gestió de l’Espai Públic
- Servei de Patrimoni i manteniment

Es proposa com a millora del procés:

1.- Que totes les propostes, tant de la ciutadania, com d’entitats, arribin pel canal de la plataforma:
“Participa a Terrassa”.

2.- Que no hi hagi restricció d’àmbits a l’hora de fer propostes.

3.- Després de 3 edicions del procés d’inversions, es considera que hi ha certes tipologies de propostes
presentades que poden ser d’interès general, i que no són executables per superació del pressupost
destinat a cada territori ( 83.300 € ), es considera que  seria interessant valorar la possibilitat de
realitzar  el  procés amb calendari  bianual,  i  poder decidir  en funció  de 166.600 € com a mínim
( 83.300 E d’un any + 83.300 E del segon any  ).

4.- També s’ha valorat que caldria replantejar el nombre de propostes a presentar.
Aquesta edició 2018 s’han pogut presentar fins a 2 propostes, però des dels diferents serveis es creu
que es podria limitar a una única per tal d’aconseguir que estigui més justificada.

5.-  També  es  suggereix,   que  es  faci  un  primer  procés  de  selecció  de  les  propostes  que
compleixen  els  requisits  per  part  de  la  comissió,   abans  que  arribin  les  propostes  a  la
priorització del plenari.

6.- Es  proposa que es faci una valoració estimada de 10 propostes, del resultat  de la primera
priorització, que siguin executables ( cost màxim 83.300 € ) fins exhaurir el pressupost.

7.-  Fer  tallers  de  creació  de  propostes  oberts  a  la  ciutadania  i  entitats  i  incorporar,  com  a
exemples, propostes presentades per les entitats veïnals que ja hagin estat valorades, i/o tinguin un
projecte, per tal  que les persones assistents al  taller  puguin fer-se més a l’idea de com presentar
propostes.



B).- Resultat de l’enquesta:”Valoració Procés Priorització d’Inversió als Consells Municipals de Districte
2018” 

Enquesta valorada en funció dels assistents al CMD II el dia 13/12/18.

Relació d’assistents:

Rosa Mª Hervás Martínez
Pilar Palomo Román
Pau Consola Pàrrega
Francisco de Sales Sañé Guix
Luís Marcer Martínez ( acompanyat pel Sr. Rafael Morales)
Juan Trujillo Zamora
Fernando Viedma Moya
Andrés Zamora Zamora ( no va realitzar enquesta per haver de marxar abans )
Jordi Trujillo i Agulló
Antonio Cazorla Roldán
Maria Marcet Prims
No va assistir l’Associació Comerciants però van enviar per correu electrònic el passat 28 de novembre
l’enquesta emplenada.

Total d’enquestes valorades: 11 ( representen el 100% )

Percentatges predominants en cada pregunta:

1.- Com valoreu la difusió i comunicació cap a la ciutadania del procés? El 63,63% la considera poc
satisfactori.

2.-  Com valoreu  el  termini  establert  per  a  la  presentació  de  propostes?  El  45,45  % diu  que ho
considera bastant satisfactori i el 45,45 % poc satisfactori.

3.- Com valoreu la realització de sessions de suport per a la presentació de propostes als equipaments
cívics? El 54,54 % considera que ha estat poc satisfactori.

4.- Com valoreu la realització de sessions de suport per a la presentació de propostes als equipaments
cívics?  El 45,45 € considera que ha estat bastant satisfactori.  Aquesta pregunta es computa en
funció de 10 enquestes, donat que en una enquesta aquesta resposta va quedar buida.

5.- Com valoraríeu la realització de tallers de creació de propostes per a futurs processos ? El 72,72 %
ho valoraria poc satisfactori.

6.- Com valoreu la plataforma “Participa a Terrassa” en aquest procés? El 54,54 % ho valora bastant
satisfactori.

7.- Com valoreu la claredat i concreció de les bases del procés?  El 45,45 % ho considera bastant
satisfactori i un altre 45,45 % ho considera poc satisfactori.



8.-  Com  valoreu  la  delimitació  dels  àmbits  a  l’hora  de  presentar  les  propostes?  El  54,54  % ho
considera poc satisfactori.

9.- Com valoreu la limitació de 2 propostes per conseller/a? El 36,36 % ho considera poc satisfactori.

10.-  Com valoreu les dades requerides a les fitxes  de les propostes?  El 72,72 % considera que
bastant satisfactori.

11.-  Com valoreu la  rellevància  dels  diferents  òrgans del  procés (  Comissió  Tècnica  i  Plenari  del
Consell ? ) El 72,72 % ho considera bastant satisfactori.

12.- Com valoreu el sistema utilitzat per a la priorització de les propostes presentades per passar a la
fase de valoració tècnica ? El 63,63 % ho considera poc satisfactori.

13.- Com valoreu el sistema utilitzat per a la priorització de les propostes valorades tècnicament? El
63,63 % ho considera poc satisfactori.

14.- En cas que la valoració dels sistemes de priorització sigui poc o gens satisfactòria , quin seria el
sistema que creieu més adient? ( a continuació es recullen de forma literal les diferents aportacions
dels consellers ):

“... Seria interessat que dintre dels pressupost pel districte es fes un repartiment equitatiu amb els barris
que ho composen. Al barri de Ca N’Anglada hi ha una densitat de població molt més amplia i amb més
necessitats que a d’altres dintre del districte”.

“...Fixar  els  criteris  de  puntuació  per  valorar  els  projectes  igual  que  es  fa  en  la  sol·licitud  de
subvencions”.

“...  Creación de una comisión del  Consell  que propusiera las intervenciones. Esta misma comisión
tendría que tener la posibilidad de auditar el resultado y la transparencia de la actuación “.

15.- Com valoreu que la partida d’inversió sigui de 83.300 € per districte? El 45,45% considera que
bastant satisfactori.

16.- Com valoreu l’obertura del procés a la ciutadania? El 45,45 % considera que molt satisfactori.

17.- Com valoreu l’obertura del procés a la resta d’entitats del districte?  El 45,45 % considera que
bastant satisfactori i l’altre 45,45% que molt satisfactori.

18.- Punts forts que valores del procés:

“... Es un proceso democrático y abierto a todas las entidades y personas.”
“... La participación de la ciutadania en el proceso”.
“... Àmplia participació “.
“... L’import és una ajuda molt important al districte”.



“... Només hi ha participació real si hi ha pressupost, per tant que el CMD tingui pressupost és molt
positiu. Cal millorar en el procés la presentació de les propostes”.

19.- Punts febles que milloraries al procés:

“... Las limitaciones al tener que elegir de unas listas cerradas”.
“... Major ventall d’àmbits”.
“... Major nombre de propostes”.
“... El temps a l’hora de realitzar les propostes guanyadores”.
“... Consensuar les propostes i treballar-les més, abans de presentar-les. Millorar el procés per decidir
quines propostes es fan”.

CONCLUSIONS: 

Segons les dades recollides dels qüestionaris la majoria dels enquestats estan d’acord en el següent:

- La no limitació dels àmbits d’aplicació de les propostes d’inversió.
- La no limitació a 2,  la presentació de propostes per conseller/a.

Pel que fa a les preguntes vinculades  a la  metodologia  del procés ( de la 7 a la 14 ) les valoren
majoritàriament de forma poc satisfactòria.

Vers a les preguntes vinculades als objectius del procés ( de la 15 a la 19 ): el grau de satisfacció és
de bastant i/o molt satisfactori.

Terrassa, 4 de desembre de 2018


