
1

                

Informe de resultats
Abril de 2019



2

1. Objectus de la sessió

- Presentació del procés partcipatt del PAM 2019 i les seves novetats

- Explicació del ftncionament de la plataforma Partcipa.terrassa.cat

- Ronda de presentacions dels i les assistents i les seves motvacions i interessos

- Constrtcció col·lectva ddtna proposta per al PAM

2. Presentació del procés partcipatu PPA 2019 i les seves 
novetats.

El Pla ddAcció Mtnicipal és el rectll de programes, projectes i accions de millora de la cittat.
Ldajtntament manté tn procés partcipatt obert per tal qte la cittadania també ptgti vehictlar
les seves inqtiettds i necessitats en forma de propostes de millora de barris o eqtipaments
concrets o de la cittat en general. 

Un  cop  feta  ldexplicació  i  havent  vist  el  vídeo  promocional  del  procés  del  PAM,  sdentra  a
ldexplicació sobre les novetats. Es comenta qte el procés de recollida de propostes del PAM
2019 ha canviat lletgerament dels anys anteriors pel fet qte sdha eliminat el període tancat de
presentació de propostes. Ddaqtesta manera es pot presentar propostes dtrant tot ldany sense
terminis. 

Per tal qte sdaprovin les propostes cal qte rebin tn mínim de 500 stports dtrant el termini
màxim  ddtn  any.  Per  tant,  les  persones  o  col·lectts  qte  presentn  tna  proposta  sdhatran
ddencarregar  de  mobilitzar  a  la  cittadania  per  a  aconsegtir  stports  abans  de  12  mesos.
Ddaqtesta  manera,  es  parteix  de  la  segtretat  qte  les  propostes  qte  sdhan  de  la  valorar
tècnicament ja tngtin tn mínim de stport cittadà. 

Una altra de les novetats del procés 2019 és qte pel fet qte els terminis de presentació de
propostes no estan preestablerts, els projectes qte sdaprovin dtrant ldany vigent es vinctlaran
als presstpostos de ldany següent. És a dir, cada proposta validada tècnicament se li assignarà tn
presstpost de cara a ldexercici següent. Així, es diferencia aqtest procediment del qte sdttlitza
en els presstpostos partcipatts. 

Sdexplica la diferència entre proposta acceptada i proposta aprovada: la primera és a ldinici qtan
la proposta passa per bona el primer fltre de ldajtntament (qte sigti tna proposta seriosa). La
proposta aprovada és aqtella qte ha passat el període de recollida de 500 stports, la validació
tècnica i està llesta per ser adjtdicada al presstpost de ldany següent i ser portada a terme. 

Finalment es comenta qte els projectes implementats o aprovats en anys anteriors es poden
vetre, no a la plataforma Decidim, sinó al Portal de Transparència del web de ldajtntament de
Terrassa. 
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3. Presentació dels assistents i aportacions

 Representants de ldAVV de Can Palet  de Vista  Alegre pregtnten qtin és  el  termini
ddexectció de la proposta tn cop aqtesta ha rebtt els 500 stports i ha passat el fltre
tècnic i econòmic. Des de ldAjtntament sdexplica qte no hi ha tn termini fxe, sinó qte
en cas qte en el cas qte tna proposta passi el fltre tècnic i econòmic, sdha ddaprovar
per  la  Jtnta  de  Govern  i  després  sdexecttarà  ddacord  amb  la  disponibilitat
presstpostària. És a dir, no hi ha tn termini establert sinó qte depèn de cada proposta
i del presstpost de cada moment.

 Un  dels  assistents  pregtnta  si  el  fet  qte  tna  proposta  obtngti  els  500  stports
garanteix qte aqtesta tri endavant. Es respon qte no està 100% garantt, però des
dels  serveis  tècnics  es  treballarà  jtntament  amb  la  persona,  enttat  i  col·lectt
responsable de la proposta per tal de trobar tna soltció tècnicament i econòmicament
viable per trar-la endavant.

 Des  de  ldAVV  de  Les  Martnes  es  considera  qte  hi  ha  molta  gent  qte  no  té  els
coneixements necessaris en la ttlització de les noves tecnologies de la informació per
tal de fer servir la plataforma Decidim. Considera qte aqtest fet difctlta ldobtenció de
stports,  sobretot  en  aqtells  barris  més  envellits  i  amb  poca  població.  Des  de
ldAjtntament  es  respon  qte  hi  ha  disponible,  també,  tna  atenció  presencial  els
divendres de 10 a 14 al Ptnt del Voltntariat, on sdofereix stport per a registrar-se a la
plataforma de partcipació Decidim i explicar-los el ftncionament pas a pas.

 Un representant del PSC pregtnta si seria possible elaborar amb paper algtn tpts de
petta gtia qte inclogti els passos per registrar-se a la plataforma, per presentar tna
proposta i per donar-li stport. Des de ldAjtntament es respon qte acttalment sdestà
treballant amb tn tttorial en format vídeo, però veten possible poder fer tna versió
en paper.

 Antonio, jtbilat i mediador voltntari a comtnitats de veïns explica qte ell va entrar
tna proposta en aqtesta línia i qte és molt difcil arribar als 500 stports. Considera
qte el registre a la plataforma és massa complicat i això fa qte molta gent desisteixi a
tsar-la.

 Un dels assistents considera qte arribar a 500 stports és massa, sobretot si ets tna
persona partctlar qte no forma part de cap associació. En el set cas, per exemple, ha
presentat dtes propostes de millora però no rep stports perqtè ell no en fa diftsió.
Considera  qte  des  de  ldAjtntament  sdhatria  de  fer  més  diftsió  no  només  de  la
plataforma en sí, sinó de les propostes qte sdhi rectllen. En aqtest sentt, considera
qte els 6000 inscrits qte hi ha acttalment  a la plataforma no són prot representatts
de la cittat, i qte caldria ampliar ldabast de ldeina. Des de ldAjtntament es respon qte
es realitzaran  reforços  comtnicatts,  qte acttalment  ja  sdestan fent  servir  tots  els
canals de comtnicació propis de ldAjtntament i qte es treballarà per millorar aqtesta
comtnicació. Igtalment es va enviant tn newsleter a les persones registrades a la
plataforma on sdinforma de nots processos i  noves propostes presentades. Miraran
com poden reforçar aqtest aspecte.
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 Un cittadà pregtnta qtè passa amb aqtelles propostes qte no arriben als 500 stports:
algú les revisa o es descarten attomàtcament? Des de ldAjtntament es respon qte les
propostes  qte  no  arriben  als  500  stports  al  cap  ddtn  any  cadtqten  i  llavors  es
traslladen als serveis corresponents i sdesttdien per vetre si es poden incorporar a les
acttacions mtnicipals.

 Un dels assistents pregtnta si  en cas de qtè tna proposta es desestmi per la seva
inviabilitat, la persona qte ldha proposat rep algtna resposta. Des de ldAjtntament es
respon qte sí, qte en cas qte es rebttgi tna proposta sdenvia la resposta a la persona
interessada, amb tna explicació del perqtè i, si sdescat, tna proposta de com es podria
reformtlar el projecte per fer-lo viable.

 Un dels assistents pregtnta si  abans ddenviar tna proposta seria  possible constltar
amb els serveis de ldAjtntament per tal de saber si ja sdestà portant a terme. Es respon
qte  sí,  qte  sempre  es  pot  trtcar  al  telèfon  ddinformació  i  pregtntar  i  demanar
informació al servei referent de la proposta.

 El representants de ldAjtntament  sdofereix la possibilitat de constrtir i registrar tna
proposta  del  PAM  de  manera  conjtnta.  Les  persones  assistents  manifesten  qte
necessiten  tna  mica  de  temps  per  processar  la  informació  rebtda,  compartr-la  i
treballar la proposta per registrar-la. 


