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1. Objectis de la sessió

- Presentaiió del proiés partiipatu del PAM 2019 i les setes notetats

- Expliiaiió del funiionament de la plataforma Partiipaaterrassaaiat

- Ronda de presentaiions dels i les assistents i les setes mottaiions i interessos

- Construiiió iol·leitta d’una proposta per al PAM

2. Presentació del procés partcipati P P 2 10 i les seves 
novetats.

El Pla d’Aiiió Muniiipal és el reiull de programes, projeites i aiiions de millora de la iiutata
L’ajuntament manté un proiés partiipatu obert per tal que la iiutadania també pugui tehiiular
les setes inquietuds i neiessitats en forma de propostes de millora de barris o equipaments
ionirets o de la iiutat en generala 

Un  iop  feta  l’expliiaiió  i  hatent  tist  el  tídeo  promoiional  del  proiés  del  PAM,  s’entra  a
l’expliiaiió sobre les notetatsa  Es iomenta que el proiés de reiollida de propostes del PAM
2019 ha iantiat lleugerament dels anys anteriors pel fet que s’ha eliminat el període taniat de
presentaiió de propostesa D’aquesta manera es pot presentar propostes durant tot l’any sense
terminisa 

Per tal que s’aprotin les propostes ial que rebin un mínim de 500 suports durant el termini
màxim  d’un  anya  Per  tant,  les  persones  o  iol·leitus  que  presentn  una  proposta  s’hauran
d’eniarregar de fer iampanya per a aionseguir suports abans de 12 mesosa D’aquesta manera,
es parteix de la seguretat que les propostes que han de passar el fltre de la taloraiió tèiniia ja
tenen un mínim de suport iiutadàa 

Una altra de les notetats del proiés 2019 és que pel fet que els terminis de presentaiió de
propostes no estan preestablerts, els projeites que s’aprotin durant l’any tigent es tiniularan
als pressupostos de l’any següenta  És a dir,  iada proposta serà talorada i  se li  assignarà un
pressupost de iara a l’exeriiii següenta Així, es difereniia aquest proiediment del que s’utlitta
en els pressupostos partiipatusa 

S’expliia la diferèniia entre Proposta aiieptada i Proposta aprotada: la primera és a l’iniii quan
la proposta passa per bona el primer fltre de l’ajuntament (que sigui una proposta seriosa)a La
proposta  aprotada  és  aquella  que  ha  passat  el  període  de  reiollida  de  500  suports,  s’ha
iompartt amb les fgures tèiniques sobre la idea i sobre iom plasmar-la, i està llesta per ser
adjudiiada al pressupost de l’any següent i ser portada a termea 

Finalment es iomenta que els projeites implementats o aprotats en anys anteriors es poden
teure, no a la plataforma Deiidim, sinó al Portal de Transparèniia del web de l’ajuntament de
Terrassaa 



3

3. Presentació dels assistents i les seves inqiietids

 Dues representants de l’ PP  Joan XXIIIa Comenten que al barri hi ha força idees per
a plantejar projeites petts, però a més s’està mobilittant bastanta gent per a reilamar
la ubiiaiió d’un gimnàs a la tonaa

  ntonio, jubilat i mediador toluntari a iomunitats de teïnsa Expliia que les iomunitats
de teïns presenten moltes problemàtquesa En ioniret exposa el ias d’una iomunitat
on ell fa de mediador on hi ha ditersos habitatges okupats, i sotint les poques famílies
que són propietàries d’habitatges han de fer-se iàrrei de totes les despeses de la
iomunitata Sotint són pensionistes que no poden fer front a quanttats desorbitadesa
Considera que haurien de fer-se iàrrei les enttats fnanieres, que són les propietàries
de molts dels immobles que no s’han arribat a tendre i que posteriorment han estat
okupatsa 
Lamenta que el  Pla  d’Habitatge Muniiipal  no iontempla  aquesta  qüestó i  que les
famílies propietàries es troben molt indefensesa Comenta que el sertei muniiipal de
Suport a les iomunitats els han ajudat a pagar algunes quotesa Però afrma que ial
anar més enllà i redaitar un projeite que impliqui més a les diferents àrees tiniulades
de l’ajuntament,  que es tisibilitti  més aquesta problemàtia, que no és pas un ias
aïllat, sinó que ionsten moltes iomunitats que pateixen les mateixes problemàtquesa
Pensa  que ialdria  dediiar  més  reiursos  humans a  mediar  entre  teïns,  propietaris,
enttats fnanieres, empreses proteïdores de serteis i subministres a les iomunitats,
etia

 Lliís i Dolors. Vénen del Casal de la Gent Gran  nna Piriàa  Des del Casal estaten
interessats en ionèixer el proiés, i afegeixen que passaran la informaiió a l’assoiiaiió
per tal de es plantegi alguna proposta de iara el PAM 2019a 

 Josefina i Pontse, treballadora en el suport a la ioordinadora dels Distriites 2 i 3, i
dels Distriites 4 i 7, respeittamenta Han tingut a informar-se del proiés i les notetats
per tal de poder fer difusió a les seus dels distriites on treballena 

 David, iiutadà de Terrassa que ha partiipat altres anys en el proiés partiipatu del
PAM i que està interessat en ionèixer el proiés i la plataforma digitala 

 Victòria,  teïna  de  Terrassa  que ha  rebut  el  mail  amb la  iontoiatòriaa  Té  diterses
propostes: 

- Estruiturar geogràfiament el sistema d’ateniió sanitària, ja que aitualment no
té massa ioherèniiaa 
-  Projeite  de  sensibilittaiió  per  a  etitar  que  la  gent  robi  les  bosses  per  als
exirements de gos que hi ha a les papereres, i també per etitar que la gent tri
els exirements a les mateixes papereres i a l’estu fan molt mala olora 

Es iomenta que hi ha una mania de iitisme i de ionsiièniia de tiure en iomunitat, més
respeitea  En  aquest  sentt  es  iomenta  que  potser  es  podria  simplement  modifiar
l’ordenança de iitisme i iontitèniia i sensibilittar a la iiutadaniaa D’aquesta manera no
faria  falta  massa  pressupost  per  aquesta  propostaa  Des  de  fgures  tèiniques  de
l’ajuntament eniarregades del proiés del PAM, es iomenta que probablement serà més
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fàiil que tri endatant una proposta que no neiessit una adjudiiaiió de pressupost que
una que impliqui busiar partdes dins els pressupostos muniiipalsa

 Parianoa  Representant  de  la  Federació  de  Casals  de  la  Gent  Gran  del  Vallès
Occidental  i  de l’ ssociació de Defensa de la Gent Grana  Comenta que aitualment
aquestes dues assoiiaiions tehiiulen les queixes i  neiessitats de la Gent Gran dels
diferents Casalsa I està interessat en ionèixer el proiés i la plataforma Deiidim ja que
iomenta que és un molt bon iomplement per a la seta tasia, que d’alguna manera
substtueix el proiediment de la instàniia i és fns i tot més efeitua 

 Fernandoa Conseller del PSC del Districte 3. Estata interessat en informar-se sobre el
proiés del PAMa 

 Pilara Veïna de Terrassa que té moltes idees per a fer propostes per al PAM:
-  Neteja  de  les  façanes  de  les  pintades,  per  exemple  que  l’ajuntament
subteniioni líquids de netejaa 

- Projeite de iomuniiaiió de iiutat, seguint la idea del Visquem Terrassa, tpus
newsleter sobre aittitats de tot tpus a Terrassaa Comenta que manquen fonts
de difusióa

- Tornar els paris a les persones ja que aitualment són dels gossosa No es pot
asseure a la gespa, ja que tot el pari és un “pipiian”a 

 Ivan, representant de l’ PP  La Rodaa Vol intentar posar-se en iontaite amb totes les
enttats del barri per mirar de fer una proposta iol·leitta de millora del barria Afegeix
que  poden  fer  una  enquesta  a  nitell  de  les  famílies  de  l’AMPA  per  tal  de  teure
inquietuds o mottaiionsa 

4. Elaboració i presentació d’ina proposta per al P P

Es talora de forma ionjunta la possibilitat d’entrar una proposta de manera públiia, i es deiideix
que la que està en un proiés més atançat de maduraiió és la proposta de mediaiió en les
iomunitats teïnals amb habitatges okupatsa 

Antonio entra amb el seu usuari a la plataforma Partiipaaterrassaaiat i penja la seta idea de
projeite  de  millora  de  la  iontitèniia:  Convivència  en  comunitats  veïnals  okupadesa  I  en
iompletar el proiés la resta d’assistents poden teure el proiés i  resoldre dubtes tèiniis per
després poder-ho fer sols o amb les setes enttatsa 


