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BASES DEL PROCÉS DE PRIORITZACIÓ D’INVERSIÓ
ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 2019
L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Estructura Territorial i del Servei de
Qualitat Democràtica, inicia el procés de priorització d’inversions als Consells
Municipals de Districte amb l’objectiu principal de potenciar la participació de les
entitats del Consell i del territori, i possibilitar la participació individual de qualsevol
persona empadronada a la ciutat de Terrassa.
L’any 2019 se celebren eleccions municipals, i aquest fet té repercussions en les
composicions i el calendari dels Consells Municipals de Districte, fet que queda també
reflectit en les presents bases.
Les presents bases només regulen les fases de difusió i recollida de propostes del
procés, i seran ampliades segon acordin els plenaris nomenats a l’inici de la legislatura
vinent.
1. OBJECTE
Les bases tenen per objecte determinar el procediment que cal seguir per a la
priorització d’inversions que fan els consells territorials a cadascun dels districtes de la
ciutat. Es prioritzen les propostes presentades pels mateixos consellers i conselleres
municipals, per les entitats i per la ciutadania del districte.
2. PROPOSTES D’INVERSIONS
Una inversió és tot allò que l'Ajuntament pot construir o adquirir i que, per tant, passarà
a formar part del patrimoni de la ciutat.
Es considera inversió susceptible de proposar-se una despesa feta sobre béns mobles
i immobles que sigui necessària per al funcionament dels serveis públics locals i que
tingui una vida útil superior a un any. En quedaran excloses les despeses referides a
inversions que comportin contribucions especials i/o que contradiguin els plans
municipals aprovats.
3. QUI POT PARTICIPAR
Poden participar:
 les persones empadronades a Terrassa, majors de 16 anys
 les entitats registrades en el RMEAC (Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de la Ciutat)
Per presentar propostes és necessari estar registrat a la plataforma Participa a
Terrassa.
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4. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS I PROPOSTES
A l’inici del procés, i per garantir el dret a la participació, se n’assegurarà la informació
a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipals i la plataforma de
participació “Participa a Terrassa”, eina fonamental per a la difusió, informació i
seguiment del procés.
Les sessions del Plenari de cada Consell Municipal de Districte seran els espais
d’informació i seguiment del procés de manera presencial als territoris.
5. LA PLATAFORMA
L’eina que articularà la participació d’entrada de propostes serà la plataforma “Participa
a Terrassa” (participa.terrassa.cat), així com també s’utilitzarà com a mitjà d’informació
de tot el procés i les seves fases.
6. ÒRGANS DEL PROCÉS
6.1. Plenari de cada Consell Municipal de Districte
Farà les funcions de Comissió de Seguiment del procés participatiu, segons l’article
39.7 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, i per tant definirà la
metodologia, farà de difusor, vetllarà pel desenvolupament, realitzarà la valoració del
procés i farà el retorn dels resultats, així com debatrà les propostes presentades pels
membres del consell, entitats i per la ciutadania i decidirà les propostes finalistes.
6.2. Comissió Tècnica
La Comissió Tècnica 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.
Aquesta Comissió estarà formada pels tècnics i tècniques coordinadors/es de districte i
pels tècnics i tècniques dels diferents serveis municipals implicats en el procés.
7. REQUISITS DE LES PROPOSTES
Les propostes han de ser inversions a l’espai públic i als equipaments municipals
ubicats en l’àmbit territorial del districte, i han de complir els següents requisits:
-

Han d’estar ubicades a un districte de la ciutat.
Han d'ajustar-se a la legalitat i al pressupost disponible per a cada districte.
Les propostes han de ser competència de l'Ajuntament. Per tant, no seran
vàlides les que ho siguin d'altres administracions o entitats.
Les propostes han de ser tècnicament viables.
No s'admetran propostes que contradiguin els diferents plans municipals
aprovats.
No s'acceptaran les propostes que comportin contribucions especials.
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8. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes s’han de presentar a través de la plataforma “Participa a Terrassa” i és
necessari estar-hi registrat. Cada persona participant podrà presentar com a màxim
dues propostes. Un cop es presentin les dues propostes a la plataforma, ja no es
podran rectificar ni presentar-ne més, encara que una, o totes dues, s’anul·lin a causa
de no complir amb els requisits.
En el moment de crear la proposta, la plataforma verificarà que la persona està
empadronada a Terrassa, en un districte. Només es podran presentar propostes en el
districte on s’està empadronat.
Les entitats podran fer propostes, com a màxim dues, en el districte on tenen la seva
seu. Prèviament s’hauran de registrar com a entitat a la plataforma.
El termini de presentació de propostes serà del 27 de maig a les 12.00 h p.m. al 12 de
juliol a les 12.00 h p.m.
Les propostes hauran de complir els requisits especificats en l’apartat 7 d’aquestes
bases. En el cas de no complir-los, la Comissió Tècnica rebutjarà les propostes
justificant-ne els motius.
Amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones que tenen dificultats d’ús i
accés a les noves tecnologies, s’habilitaran de forma puntual, espais d’informació i
de suport a la presentació de propostes a cada districte.
Així mateix, es programaran sessions obertes a cada districte on tècnics i tècniques
municipals dels diferents serveis municipals implicats explicaran com participar en el
procés i com fer una proposta d’inversions a partir d’exemples.
9. PRIMERA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES PRESENTADES
Un cop finalitzat el termini de presentació de les propostes, la Comissió Tècnica del
procés realitzarà la valoració dels requisits especificats a l’apartat 7 d’aquestes bases.
La Comissió Tècnica farà una aproximació pressupostària de les propostes que
compleixin els requisits i les classificarà en trams econòmics. Els terminis per a
l'execució de les inversions prioritzades estaran, en tot cas, determinats per la
normativa vigent en matèria de contractació pública i en relació als imports a adjudicar.
Les persones proposants rebran informació sobre l’estat de la seva proposta a través
de la plataforma.
La Comissió Tècnica traslladarà als plenaris de cada districte el llistat de propostes
valorades i classificades perquè puguin procedir a la priorització.
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FASES / CALENDARI DEL PROCÉS
Fase 0. Validació de les bases per part del Plenari dels Consells Municipals de
Districte. Març – Abril 2019
Fase I. Informació a la ciutadania . Durant tot el procés
 Inici del procés a la plataforma amb accés als diferents processos de cada
CMD.
 Tramitacions administratives de les bases i creació de la Comissió Tècnica.
 Difusió i comunicació del procés.
Fase II. Presentació de propostes 27 maig / 12 juliol
 Fase de presentació de propostes per part de la ciutadania i entitats a través de
la plataforma “Participa a Terrassa”.
 Sessions obertes de treball del procés d’inversions 2019
 Espais d’informació i de suport a la presentació de propostes i sessions
obertes a cada districte
Fase III. Primera valoració tècnica de les propostes presentades
Octubre 2019

13 juliol / finals

Tal com s'assenyalava a l'inici d'aquest document, l'any 2019 se celebren eleccions
municipals, i això marca la dinàmica dels Consells Municipals de districte. Les presents
bases seran ampliades segons acordin els plenaris que es constitueixin a l'inici de la
legislatura vinent. En tot cas, serà necessari complir amb el que estableix a l'article 39
del Reglament de PC i respectar les fases establertes per a tots els processos
participatius.
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