Procés participatiu PAM 2019

Informe de seguiment

FASE 1 Presentació de propostes
1. Antecedents
El procés participatiu PAM 2019 està regulat per les Bases del procés que van ser aprovades
per Resolució de la Regidoria delegada de Transparència número 9965, de 30 de novembre de
2018.
La Base 7ena de les bases reguladores estableixen que el procés es desenvoluparà d’acord amb
les següents fases:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fase 1. Inici i constitució dels òrgans del procés
Fase 2. Comunicació i informació.
Fase 3. Participació ciutadana
Fase 3.1. Presentació de propostes
Fase 3.2. Validació de continguts i compliment de requisits
Fase 3.3. Recollida de suports
Fase 4. Tractament de les propostes
Fase 4.1. Informe tècnic
Fase 4.2. Tramitació
Fase 5. Avaluació i seguiment

Durant el període comprés entre el 14 de gener de 2019 i el 30 de juny de 2020, la ciutadania
ha pogut presentar propostes en aquest procés. La recollida de suports a les propostes
ciutadanes es manté oberta.
A continuació es detallen els indicadors de seguiment de la fase 3.1 del procés, de presentació
de propostes ciutadanes.
2. Propostes presentades
A continuació es mostren els indicadors estadístics d’activitat del procés en la fase de presentació
de propostes des del seu inici i fins el 30 de juny de 2020.
Propostes presentades
Propostes rebutjades (*)
Propostes acceptades

109
1
108
(*) La proposta rebutjada ho va ser per falta de concreció.

L’evolució temporal en la presentació de propostes al llarg del període d’aquest informe és la
següent:
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La mitjana de propostes es situa en 6 propostes al mes i la màxima activitat es produeix en el
període comprés entre el febrer i el juliol de 2019 en el que es presenten 58 propostes-, un 53,7%
de total, amb una mitjana de gairebé 10 propostes al mes.
S’observa un segon període d’activitat, entre els mesos d’octubre i desembre de 2019, amb un
total de 27 propostes, un 25 % del total, i una mitjana de 9 propostes al mes.
Finalment s’observa un tercer repunt durant els mesos de maig i juny, amb un total de 14
presentades, 7 mensuals de mitjana.
3. Persones proposants
Hi ha un total de 59 proposants, 4 entitats (3 associacions veïnals i 1 associació de comerciants)
i la resta -55- són persones que han presentat propostes a títol individual.

Si ens fixen en el nombre de propostes presentades per cada proposant, la distribució és la
següent:

Una única persona ha presentat 24 propostes, el 22,22 € del total.
2 persones han 8 i 6 propostes respectivament, un 13% del total.
Les entitats han presentat 6 propostes, un 5,56% de total.
4. Recollida de suports
En la fase de recollida de suports, a 1 de juliol, el resultat ha estat el següent:
54
2
52

Propostes caducades (*)
Propostes en avaluació
Propostes en recollida de suports

50,00 %
1,85 %
48,15 %

(*) Per no haver assolit el mínim de suports durant el període d’un any.
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L’evolució temporal de la recollida de suports al llarg del temps mostra el resultat següent:

Pel que fa al segon tipus de participació, l’evolució és similar. Hi ha un primer període, entre
febrer i juliol de 2019, en el que es produeixen 1387 suports a propostes, el que significa un 83 %
del total de suports emesos al llarg de tot el procés. La mitjana de suports mensuals es situa en
98. El pic de la corba es situa al mes de maig, amb un total de 835 suports emesos.
L’activitat torna a incrementar-se entre novembre de 2019 i gener de 2020, amb un total de 174
suports emesos, un 10,4% del total, amb una mitjana de suports de 58 al mes.
A partir de febrer, l’activitat és ja pràcticament inexistent- 8 suports el febrer i cap els mesos de
març i abril- fins al mes de maig que es produeix un repunt en l’emissió de suports (37), tot i que
el mes de juny torna a caure fins als 10 suports mensuals. Aquest repunt és coincident amb
l’augment de propostes presentades durant el mes de maig i juny.
Pel que fa a les propostes caducades, -la meitat de les presentades-, la distribució dels suports
obtinguts per cada proposta dins del termini d’un any fixat a les bases mostra la distribució
següent:

3

Procés participatiu PAM 2019

Informe de seguiment

5. Tipologia de les propostes presentades

Atenent el tipus de proposta presentada, les bases del procés van establir una categorització de
les mateixes. A continuació es mostra la distribució de les propostes presentades per categories:
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Respecte de la categoria de convivència ciutadana, via pública i gestió de l’espai públic, que és
la categoria majoritària amb gairebé el 60% de les propostes, es poden classificar en
subcategories d’acord amb la distribució següent:

Terrassa, 15 de juliol de 2020
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