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MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU  
DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2018 

 
 
1.- Antecedents i fonaments 

 

1.- El Reglament de Participació Ciutadana , en el seu article 40, estableix que l’Ajuntament de 
Terrassa obrirà cada any un procés participatiu per elaborar les línies de l’actuació de govern 
anuals, segons els següents criteris: 
 

− La ciutadania podrà plantejar nous objectius, mesures i actuacions concrets tant en 
l’àmbit de ciutat com en el de districtes. 

− S’establiran espais de debat i de discussió sobre l’estratègia operativa i de gestió, així 
com les actuacions concretes a desenvolupar. 

− El procés serà transparent i obert a tota la ciutadania de Terrassa i documentat 
públicament a Internet. 

− S’establirà un mecanisme de seguiment de cadascuna de les propostes ciutadanes que 
permeti saber si les propostes han estat tingudes en compte, modificades o 
desestimades. 

− S’establirà un sistema de priorització de propostes ciutadanes i el govern de la ciutat 
es comprometrà a acceptar les propostes ciutadanes amb més suports, i tindran una 
assignació pressupostària per a la seva execució. 

 
2.- El Pla de Mandat 2015-2019 estableix que l’aprovació dels Plans d’Acció Municipal anirà 
precedida d’un procés obert a la ciutadania que es realitzarà el primer semestre de cada any, i 
que servirà de base per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal que acompanyarà els 
pressupostos de l’any posterior. 
 
3.- El Ple Municipal va aprovar, en data de 22 de desembre de 2015, un acord per a fer el Pla 
d’Acció Municipal ( PAM ) obert, participatiu i transparent. 
 
4.- Per a la realització del procés del PAM 2018, s’han elaborat unes bases específiques, a 
partir de l’experiència de les bases del procés PAM 2017, que s’han aprovat pel decret 
d’alcaldia núm. 4637 de 25 de maig de 2017, en el que es dissenya i fonamenta el 
procediment, els òrgans de participació, de seguiment i coordinació, les fases del procés, 
l’avaluació i validació de les propostes presentades i la priorització de la Junta de Govern de les 
propostes que finalment seran acceptades. 
 
 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 

� 07-07-17 
� 18-07-17 
� 21-07-17 
� 07-09-17 
� 15-09-17 
� 09-10-17 
� 18-10-17 
� 25-10-17 
� 23-11-17 
� 21-02-18 

2.- Òrgans del procés 

 
2.1. Comissió tècnica 
 
La Comissió tècnica del procés, constituïda per resolució  núm. 4671 de 26 de maig de 2017 ,  
té com a missió fonamental impulsar les actuacions necessàries per al desenvolupament del 
procés d’acord amb el que s’estableixi a les bases i al que determini la Comissió Ciutadana de 
Seguiment.  
 
Tot i això, les seves funcions fonamentals són: 

− Executar les accions necessàries per a la realització del procés participatiu del PAM 

− Fer difusió i donar suport en la realització de les propostes 

− Elevar la llista prioritzada de les propostes rebudes durant el període establert a la 
Junta de Govern 

− Emetre informes a petició de la Junta de Govern o de la Comissió de Seguiment per 
facilitar el correcte desenvolupament del procés 

− Elaborar l’avaluació final del procés amb les recomanacions que es creguin oportunes. 
 
La Comissió Tècnica ha estat composada per: 
 

� Director de serveis de Plans i Projectes de ciutat ( Coordinador de la comissió) 
� Director de serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació 
� Cap del servei de Comunicació 
� Cap d’Atenció personalitzada 
� Directora de programa d’Estructura Territorial  i Atenció Ciutadana 
� Directora de Serveis de Ciutadania i Qualitat Democràtica 
� Cap tècnica de Qualitat Democràtica 
� Tècnic de gestió de Qualitat Democràtica 
� Cap de Planificació i Avaluació de Programes 
� Responsable de Continguts de Comunicació 
� Tècnica d’Avaluació de Programes i Coordinació de Plans Integrals 
� Director de Projectes de desenvolupament d’Aplicacions 
� Cap d’Atenció Ciutadana 

 
 
La Comissió Tècnica es va reunir en les següents dates per abordar les tasques de les diferents 
fases del procés: 
 

� 14-02-17 
� 24-02-17 
� 10-03-17 
� 24-04-17 
� 04-05-17 
� 16-05-17 
� 24-05-17 
� 08-06-17 
� 22-06-17 
� 06-07-17 



                                      
                           
                     
 
 
2.2. Comissió Ciutadana de Seguiment 
 
L’article 39.7 de la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i altres formes de 
participació ciutadana, estableix que “Els processos de participació hauran de crear una 

comissió de seguiment que tindrà la funció de definir la metodologia, establir calendaris, 

participar en l’estratègia comunicativa, vetllar pel desenvolupament, realitzar la valoració i fer 

el retorn dels resultats. Diferents agents i col•lectius implicats en el procés hauran de formar 

aquesta comissió que tindrà representació de tots els grups municipals.“ 
 
La disposició addicional segona del Reglament de Participació Ciutadana, estableix que “ 
l’Ajuntament crearà una comissió per impulsar les accions previstes en el present Reglament, 

així com per fer-ne el seguiment i avaluar-ne la implementació. També és competència 

d’aquesta comissió impulsar una auditoria ciutadana amb l’objectiu de realitzar una diagnosi 

de la participació a la nostra ciutat amb la finalitat de detectar-ne les mancances i poder 

actuar en conseqüència amb el desenvolupament d’accions concretes.” 

 
La Comissió Ciutadana de Seguiment té com a missió fonamental la de valorar i avaluar el 
procés de participació, i proposar les modificacions que cregui necessàries per al correcte 
funcionament del procés. 
 
Les seves principals funcions són: 
 

− Definir la metodologia del procés 

− Participar en l’estratègia comunicativa del procés  

− Establir el calendari i la seva correcta aplicació 

− Vetllar per al bon desenvolupament general del procés 

− Fer la valoració final 
 

Mitjançant el decret d’alcaldia núm. 4637 de 25 de maig de 2017, es va resoldre constituir la 
Comissió Ciutadana de Seguiment del procés participatiu del PAM 2018. 
 
La Comissió ciutadana de Seguiment hi van poder formar part segons les bases: 
 

� Regidor de Serveis Generals i Govern Obert 
� Regidor de Qualitat Democràtica 
� Una persona en representació de cada Consell municipal sectorial i de districte o taula 

de participació 
� Un representat de cada Grup municipal 
� El Director de Serveis i Govern Obert 
� 3 persones de la Comissió Tècnica 
� Secretari/a de la Comissió de Seguiment 

 
 
La Comissió Ciutadana de Seguiment s’ha reunit en les següents dates i ha abordat les tasques 
en les diferents fases del procés: 
 
 



                                      
                           
                     
 
 

� 11-05-17 – Constitució de la Comissió de Seguiment del procés 
� 11-07-17 – Inici del procés, entrada de propostes i sessions presencials 
� 12-09-17 – Valoració de propostes 
� 30-10-17 – Recollida de suports i aprovació en Junta de Govern de les propostes que 

s’integraran en el pressupost 
� 22-11-17 – Sessió amb els/les proposants del PAM 2018-03-20 
� 14-03-18 – Informació de les accions realitzades i avaluació del procés 

 
 

 
3.- Plataforma Participa Terrassa 

 
 
El procés participatiu del PAM 2018 ha servit com a pilot per a la implantació inicial de la 

plataforma Decidim Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat). Aquesta  plataforma 

ha permès incrementar de forma qualitativa i quantitativa el desplegament i la gestió de 

procés participatiu millorant la seva qualitat democràtica pel que fa a l’accessibilitat, la 

transparència i la traçabilitat de les propostes presentades i de les diferents fases que el 

configuren. 

Les bases del procés es van adaptar a les funcionalitats que oferia la plataforma en aquell 

moment però per a la fase de suports, amb l’objectiu de minimitzar la fractura digital i de 

facilitar la participació presencial dels col·lectius amb més dificultats, es va encarregar el 

desenvolupament de la funcionalitat d’usuaris gestionats. Aquesta funcionalitat ha permès 

que la ciutadania donés el seu suport de forma presencial a través de la plataforma sense 

necessitat de correu electrònic i amb suport de personal habilitat. 

Una de les principals fortaleses de la plataforma Decidim és el desenvolupament col·laboratiu 

que es coordina mitjançant una taula intermunicipal  i que permet que qualsevol millora 

reverteixi en la plataforma i per tant en la comunitat usuària de la mateixa. D’aquesta manera,  

la funcionalitat desenvolupada per l’Ajuntament de Terrassa es va esta a les plataformes dels 

diferents ajuntaments de la comunitat. 

La plataforma Decidim està en constant evolució des d’allò públic i per allò públic. El procés del 

PAM 2018  ha servit per aportar coneixement i per fer noves propostes de millora de l’eina que 

ja han estat incorporades en els versions posteriors i que milloraran la gestió i la participació 

en els processos participatius futurs. 

La introducció de sistemes tecnològics en el món de la participació facilita i enriqueix la presa 

de decisió en allò públic, en els afers de la ciutat.  En el procés del PAM la facilitat i 

l’accessibilitat de la plataforma ha animat a participar a persones que no ho feien de forma 

habitual en el marc presencial, aconseguint d’aquesta manera complementar la participació 

tradicional. 

 
 



                                      
                           
                     
 
 
4.- Plantejament de l’estructura del procés 

 
4.1. Fases i calendari: 
 
Segons amb la base 5a de les que regulen el procés, el procés s’estructura amb les següents 
fases que s’ha realitzat amb el següent calendari. 
 
 
 
 

Fase Data Acció 

Fase 1 Del 29/05 al 30/06 Entrada de propostes, sessions 
presencials informatives i espais de 
construcció de propostes 

Fase 2 Del 30/06 al 19/09 Anàlisi de la viabilitat tècnica i validació 
de les propostes 

Fase 3 Del 19/09 al 23 /10 Recollida de suports de les propostes 

Fase 4 Del 24/10 al 31/12 Aprovació per Junta de Govern 
propostes que s’integren als 
pressupostos 2018 

Fase 5 De l’1/01/18 al 31/01/18 Avaluació del procés 

 
 
 
5.- Plantejament general de difusió i comunicació 

 
En el disseny de la comunicació i la seva estratègia s’han tingut en compte els següents valors i 
criteris: 
 
Valors: 
 

� Transparència: La informació relacionada amb el procés s’ha posat a l’abast de la 
ciutadania per a ser consultada lliurement 

� Neutralitat: La comunicació respecte a totes les fases del procés ha estat objectiva, 
independent i equitativa. 

 
Criteris comunicatius: 
 

� Continuïtat: l’acció comunicativa ha acompanyat tot el procés des del seu inici. 
� Accessibilitat: La comunicació s’ha adaptat a la varietat de canals disponibles i a la 

diversitat de perfils existents. 
� Inclusió: l’ús d’imatges i llenguatge ha estat inclusiu 
� Marca corporativa: L’acció comunicativa ha estat subjecte a l’estil comunicatiu i la 

marca corporativa de l’Ajuntament de Terrassa 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
5.1. Objectius i àmbits d’actuació 
 
Els objectius de la comunicació s’han centrat en les següents dimensions: 
 
Àmbit Extern: 
 

− Garantir la participació ciutadana i la transparència durant tot el procés, assegurant 
que la ciutadania tingui tota la informació necessària que li permeti participar. Per 
assolir aquest fet s’ha comptat amb: 

 
� Plataforma Participa Terrassa https://participa.terrassa.cat 
� Web municipal www.terrassa.cat 
� Correu electrònic qualitatdemocràtica@terrassa.cat 
� Xarxes socials 

 

− Fomentar la participació de la ciutadania en el procés. Les fases 1 i 2 s’han centrat 
específicament en donar informació a la ciutadania per conèixer el procés, els requisits 
de participació i establint espais de diàleg per fomentar el coneixement sobre el 
procés i la participació. 

− Fomentar la recollida de suports a les propostes presentades. Especialment a la Fase 5 
s’han centrat els esforços comunicatius per a doner a conèixer les propostes 
presentades i les formes de donar suport. 

 
 
Àmbit intern: 
 

− Fomentar el coneixement del procés dins l’organització municipal. 

− Facilitar al personals que intervé en el procés la informació necessària per al correcte 
desenvolupament de les tasques i funcions assignades. 

 
 
6.- Desenvolupament de les fases del procés participatiu 

 
 
6.1. Fase d’informació, difusió i comunicació 
 
Durant la aquesta fase s’han realitzat accions informatives que es resumeixen a continuació: 
 
Comunicació i difusió 
 

� Actualització de continguts al web municipal i a la plataforma participa Terrassa. 
� Notes de premsa  
� Difusió a través de les xarxes socials de l’Ajuntament 
� Correu electrònic a les entitats del RMEAC 
� Anunci en premsa de l’inici del procés i terminis 
� Cartells i fulletons informatius 



                                      
                           
                     
 
 

� Bustiada general amb la informació del procés, terminis i fases del mateix 
 
 
Sessions  informatives  i espais de construcció de propostes 
 
 

� Sessions informatives: 
 
 
S’han realitzat les següents sessions informatives: 
 
 

01-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Centre Cívic Avel.lí  Estrenjer 

05-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Centre Cívic Alcalde Morera 

07-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Biblioteca Districte 4 BD4 

12-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Centre Cívic  President Macià 

13-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Biblioteca Districte 2 BD2 

14-06-17 Sessió informativa del pressupost i del 
Pla d’Acció Municipal 

Biblioteca Central de Terrassa  

 
 
 

� Espais de construcció de propostes 
 
 
Els espais de construcció de propostes són espais ciutadans on aportar reflexions i noves idees 
que serveixin com a base per a la construcció de propostes d'actuacions o projectes pel PAM 
2018, com a mecanisme que faci possible una administració col·lectiva i més democràtica. 
En cada sessió s’ha creat un relat amb les idees i comentaris debatuts i s’han publicat a la 
plataforma Participa Terrassa. 
 
S’han realitzat les següents sessions: 
 

07-06-17 Com podem fer de Terrassa una ciutat 
més participativa i democràtica 

Centre Cívic President Macià 

08-06-17 Com podem fer de Terrassa una ciutat 
més sostenible,amable i accessible 

Centre Cívic Montserrat Roig 

12-06-17 Com podem fer de Terrassa una ciutat 
més activa, dinàmica i amb més 
projecció exterior 

Centre Cívic Alcalde Morera 

14-06-17 Com podem fer de Terrassa una ciutat Centre Cívic Maria Aurèlia 



                                      
                           
                     
 
 

més emprenedora i més oportunitats 
laborals 

Capmany  

20-06-17 Com podem fer de Terrassa una ciutat 
més cohesionada, justa i solidària 

Centre Cívic Avel.lí Estrenjer 

 
 
6.2. Fase de presentació de propostes  
        
S’inicia la fase de presentació de propostes ciutadanes. Les han pogut presentar qualsevol 
ciutadà o ciutadana que resideixi, treballi, estudiï o tingui altres lligams amb la ciutat. L’entrada 
de propostes s’ha realitzat a través de la plataforma https://participa.terrassa.cat/processes , 
o bé de forma presencial emplenant el formulari que s’inclou en el butlletí informatiu sobre el 
procés, que s’han presentat als espais municipals destinats a tal efecte. 
 
Per a facilitar a les persones interessades la creació de propostes i el registre a la plataforma, 
s’ha establert un espai de suport al Raval de Montserrat durant tots els dies que ha estat 
vigent el termini de presentació, on s’han atès a 30 persones. 
 
 6.2.1 Resultat de la participació en la fase de propostes 
 
El procés participatiu del PAM 2018  ha recollit 493 propostes ciutadanes presentades entre el 
29 de maig i el 30 de juny de 2017,  139 propostes més que l’edició anterior, a través de la 
plataforma Participa Terrassa o presencialment als punts de suport destinats a tal efecte. 
 
 
6.3. Fase de validació tècnica de les propostes presentades 
 
Tal i com estableix la base 12 de les Bases del procés de participació PAM 2018, els serveis 
tècnics municipals fan una primera valoració de les propostes seguint els següents requisits: 
 

� Ajustar-se a la legalitat vigent 
� Desenvolupar-se d’acord amb les competències de l’Ajuntament. No seran vàlides les 

que siguin competència d’altres administracions. 
� Poder realitzar-se tècnicament durant un exercici pressupostari. 

 
Un cop fet aquest primer tram de valoració, la Comissió tècnica valora les propostes validades 
pels serveis tècnics mitjançant  un informe que avaluarà la viabilitat de les mateixes seguint els 
següents paràmetres: 
 

� Grau de correspondència o complement amb alguna línia inclosa en el Pla de Mandat 
� Interès general 
� Si té o pot tenir incidència des de la perspectiva de gènere 
� En el cas que la proposta impliqui despesa: 
 

o De quin tipus seria ( corrent, inversions, etc. ) 
o Quin podria ser el seu import aproximat 
o Si és econòmicament realitzable amb recursos propis 



                                      
                           
                     
 
 

o Si esdevé necessària la participació d’altres administracions 
o Si compromet el pressupost municipal més enllà de la seva realització 

 
A mes d’aquests criteris de validació es van rebutjar algunes propostes pels següents motius: 
 
 

− Propostes múltiples: 
 
Aquestes propostes no han estat acceptades durant la fase de viabilitat tècnica i validació, ja 
que contempla múltiples peticions i propostes en diferents àmbits que no han fet possible la 
seva valoració, i la varietat de temàtiques podria generar confusions en la posterior recollida 
de suports.  
 

− Propostes de projectes o accions ja iniciades: 
 
Aquestes propostes no han estat acceptades durant la fase de viabilitat tècnica i validació, ja 
que el projecte de la proposta ja ha estat iniciada per l’Ajuntament, forma part d’alguna 
planificació estratègica , o bé es tracta d’una aplicació de normativa ja vigent. 
 

− Propostes que expressen opinió, queixa o pregunta: 
 
Aquestes propostes no han estat acceptades durant la fase de viabilitat tècnica i validació, ja 
que no es tractaria d’una proposta del tot concreta sinó una opinió, una queixa, una pregunta, 
o bé la seva no concreció fan que sigui impossible la seva valoració i/o la posterior execució.  
 
La Comissió tècnica va traslladar a la Junta de Govern l’informe amb les 208 propostes que 
passen la valoració tècnica,  i valida la llista de les que passen a la fase suports. 
 
6.4. Fase de recollida de suports 
 
 6.4.1. Recollida de suport per la plataforma 
 
Del 19 de setembre al 23 d’octubre , les persones majors de 16 anys i empadronades a 
Terrassa , han pogut donar suport a les 208 propostes que van ser validades en la fase de 
valoració. Es van emetre 7.384  suports ( + 52% respecte l’anterior edició ) a través de la 
plataforma amb un total de participant de 5.895 ciutadanes i ciutadanes ( + 91,52 % respecte 
l’edició anterior). 
 
 6.4.2. Recollida de suports presencial 
 
S’han habilitat set espais de suport repartits en el territori, que han  permès a les persones 
amb dificultats per  registrar-se a la plataforma,  o amb impossibilitat d’accedir a Internet, 
donar suport a les propostes de forma presencial. Aquest espais han estat: 
 

� Can Parellada 
� Plaça Didó 
� Oficina d’atenció ciutadana districte 4 



                                      
                           
                     
 
 

� Oficina d’atenció ciutadana districte 2 
� Oficina d’atenció ciutadana districte 5 
� Oficina d’atenció ciutadana districte 6 
� Can Palet de Vista Alegre 
 
 

El resultat de la participació en aquests espais ha estat: 
 
 

Can Parellada Pl. Didó OAC 2 OAC 4 OAC 5 OAC 6 Can Palet de 
Vista Alegre 

21 14 14 6 19 4 21 

 
 
També es van habilitar punts de suport al Casal Cívic de Gonteres i al Casal Cívic  de les Fonts 
sense que es recollís cap suport. 
 
 
7.- Resultats obtinguts en el procés 

 
En les Bases del procés participatiu del Pam 2018, s’establia que una cop tancat el període de 
presentació de propostes, la Comissió tècnica formada per tècnics i tècniques de diferents 
serveis municipals, elevaria un informe a la Junta de Govern sobre la naturalesa i viabilitat de 
les propostes presentades, valorant el compliment dels requisits. La junta de Govern va 
acordar que 208 propostes passessin a la fase de recollida de suports. 
 
Les propostes que van obtenir més suport ciutadà són: 
 
 

Id proposta Propostes amb més suports Suports Proposant Àmbit 

408 
Zona poliesportiva a Can Palet de 
Vista Alegre 

800 
AVV Can Palet 
de Vista Alegre 

Can Palet de 
Vista Alegre 

229 
Construcció d’un Pipi Can a Sant 
Llorenç 

696 

AVV de Sant 
Llorenç, Escola 
de Sant Llorenç, 
Taula d’entitats 
de Sant Llorenç 

Sant Llorenç 

81 Passarel.la de la riera de les Arenes 695 Albert Les Arenes 



                                      
                           
                     
 
 

231 
Zona Esportiva i de Lleure a la plaça 
Font de la Pola per a infants i joves 

695 

AVV de Sant 
Llorenç, Escola 
de Sant Llorenç, 
Taula d’Entitats 
de Sant Llorenç 

Sant Llorenç 

230 
Remodelació de la Plaça del 
Mil.lenari 

693 

AVV de Sant 
Llorenç, Escola 
de Sant Llorenç, 
Taula d’Entitats 
de Sant Llorenç 

Sant Llorenç 

457 

Locals per activitats educatives i de 
lleure infantil, juvenil i familiar 
construïts amb contenidors de 
vaixell reciclats 

602 
Centre d’esplai 
Tremola 

Torresana 

393 
Cobertura de la piscina del 
poliesportiu del Bon Aire 

602 
Jordi Martin 
Resina 

Pla del Bon 
Aire 

288 LA Trobada Alei 388 Pau Cónsola Les Arenes 

455 Coberta pista de les Arenes 266 
Carles Ramon 
Vidal 

Les Arenes 

446 

Senyalitzar els itineraris de 
cohabitació de la xarxa principal de 
la bicicleta del Pla de Mobilitat 
Urbana 

236 

BiTer.cat – 
Associació 
BiciTerrassa 
Club 

Ciutat 

239 
Instal.lacions per al 
desenvolupament del Voleibol a 
Terrassa 

138 
Club Voleibol 
Terrassa 

Ciutat 

34 Plaça de Convivència 135 
AMPA Escola el 
Vapor 

Torrent d’en 
Pere Parres 

118 
Millores Plaça Cooperativa, tanca 
zona infantil i equipament esportiu 

98 Kambei 
Torrent d’en 
Pere Parres 



                                      
                           
                     
 
 

216 
Ampliar i millorar la xarxa per a 
bicicletes 

88 OAC 3 Ciutat 

278 
Perill en la Ronda Ponent amb 
Maria Auxiliadora 

79 AMPA Salesians Roc Blanc 

254 
Targeta de transporte gratuito a los 
jubilados 

37 

OAC Can 
Parellada – 
Rafael Heredia 
Romero 

Ciutat 

17 
Servicio público de alquiler de 
bicibletas 

32 David Cituat 

357 Adecuación plaza Inmaculada 31 Av. Ègara Ègara 

331 
Autobuses eléctricos no 
contaminantes 

31 Jordi Ciutat 

264 
Habilitar Descampados no 
urbanizables para cine al aire libre 

30 
Antonio Pardo 
Amores 

Poble nou – 
Zona 
Esportiva 

 
 
D’acord amb aquests resultats l’Equip de govern va decidir demanar informes més detallats de 
les 10 primeres propostes atès que aglutinen més del 75% dels suports emesos. 
 
Tenint en compte que la base 15, estableix que la Junta de Govern decidirà incorporar al 
projecte de Pressupostos Municipals, un determinat nombre de propostes que hagin obtingut 
més suports, decideix, tenint en compte els informes de valoració dels respectius serveis 
municipals, seleccionar les 10 propostes que han obtingut més suport ciutadà. 
 
Aquestes propostes seleccionades es desenvoluparan de la següent forma: 
 
Les propostes seleccionades per realitzar el projecte són: 
 

� Construcció d’un pipi can al barri de Sant Llorenç 
� La reparació i millora de l’accessibilitat de la passarel·la sobre la Riera de les Arenes 
� Senyalitzar itineraris de cohabitació de la xarxa principal de la bicicleta del Pla de 

Mobilitat Urbana 



                                      
                           
                     
 
 
 
Les propostes seleccionades  per elaborar els plecs tècnics i administratius i posterior redacció 
del projecte són: 
 

� Projecte pel cobriment de la piscina del Pla del Bon Aire 
� Projecte de cobriment de la pista del poliesportiu de les Arenes 
� Projecte d’equipament esportiu de  Can Palet de Vista Alegre  

 
Les propostes seleccionades per elaborar informes sobre solucions alternatives són: 
 

� Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb 
contenidors de vaixell reciclats 

� Nova ubicació de la Trobada Alei 
 
 
 
Les propostes que deixen pendents d’assignació pressupostària fins la resolució dels anteriors 
projectes són: 
 

� Zona esportiva i de lleure a la plaça Font de la Poa per a infants i joevs 
� Remodelació de la plaça del Mil·lenari 

 
L’execució de les actuacions previstes queden condicionades a l’aixecament preventiu per part 
de la Intervenció municipal de la retenció a que es troben sotmesos els recursos assignats a la 

partida 2000/93303/62300 d’acord amb les bases d’execució del Pressupost. 
 
  
8.- Valoració del procés: Comissió Ciutadana de Seguiment i Comissió Tècnica 

 
La valoració del procés compte de dos parts, tal i com senyalava en les bases del procés.  Per 
una banda la Comissió Ciutadana de Seguiment i de la Comissió Tècnica, realitzada a partir de 
sessions de treball específiques, i per altra una avaluació externa, en aquest cas realitzada pel 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.  Aqust 
darrer informe s´ha integrat com un annex en aquesta memòria. 
 
Totes les valoracions amb tingut en compte  tots els aspectes procés, seguint els paràmetres 
d’aspectes a millorar i fortaleses dels desenvolupament general del procés participatiu.   
 
 
8.1  Comissió Ciutadana de Seguiment  

 
La Comissió Ciutadana de Seguiment s’ha reunit l’onze de maig, l’onze de juliol, el dotze de 
setembre, el trenta d’octubre i el vint-i-dos de novembre de 2017, i el catorze de març de 
2018. 
 



                                      
                           
                     
 
 
 En aquestes sessions, a més d’informar de l’evolució del procés i el seu desenvolupament, es 
recollia l’avaluació dels membres  de la comissió sobre els punts forts i punts a millorar. 
Aquesta valoració del procés es va tractar en la reunió del 14 de març de 2018 i es va poder 
debatre per la Comissió els diferents punts que es redacten en aquest informe. 
 
 
En la reunió celebrada el dia 14 de març de 2018 van assistir les següents persones: 
 

� Sr. Javier Garcia   Regidor de Qualitat Democràtica 
� Sra. Elisabeth Caro   Representat del grup municipal de PSC 
� Sr. Òscar Monterde   Representant del grup municipal TeC 
� Sr. Marcel Sucarrats   Representant del grup municipal TeC 
� Sr. Marc Gijón     Representant del grup municipal PDeCAT 
� Sr. Daniel Utgés   Representant Consell Municipal de Districte IV  

AVV Can Palet de Vista Alegre 
� Sr. Ildefonso Álvarez   Representant Consell Municipal de Districte V – 

AVV Pla de Bonaire 
� Sr. Josep Oriol Capellas   Representant Taula Capacitats Diverses i 

Accessibilitat 
� Sra. Carmen Pablos   Representant Comissió del 8 de març 
� Sr. Dani Jorquera   Representant Consell Municipal de Benestar 

Social 
� Sra. Albert Planell    Director/a de serveis de plans i projectes  
� Sr. Abel Agelet Nonell   Director de serveis de Tecnologia i Sistemes 

d’Informació 
� Sra. Mercè Soler   Directora de Servei de Qualitat Democràtica 
� Sra. Inma Muñoz    Cap tècnica de Qualitat Democràtica 
� Sr. Lluís Uroz    Secretari de la Comissió i tècnic de Qualitat  

Democràtica 
 
Tal i com s’especifica a les Bases del procés, aprovades per decret núm. 4637 de data 25 de 
maig de 2017, les atribucions d’aquest òrgan són: 
 

� Participar en la metodologia, calendari en l’estratègia comunicativa 
� Vetllar pel bon desenvolupament del procés 
� Avaluar el procés amb les recomanacions que es creguin oportunes i que puguin 

millorar els processos posteriors. 
 
En virtut de les seves atribucions, la Comissió Ciutadana de Seguiment realitza l’avaluació del 
procés tenint en compte cadascuna de les fases que l’integren, fent èmfasi en els punts febles i 
els punt de millora en cada apartat avaluable. 
 
 
Aspectes a valorar: 
 
Punts forts del procés: 
 



                                      
                           
                     
 
 
Sessions Informatives: 
 

- És un punt clau per donar informació al ciutadà de l’acció de govern 
- Són sessions molt interessants per temes de transparència 

 
Espais de construcció de propostes: 
 

- Interactuar amb la ciutadania i recollir idees 
 
Comunicació: 
 

- Fer un esforç per engrescar als ciutadans a les sessions informatives i als espais de 
construcció de propostes 

- Difondre el procés a la gent jove i als nens amb programes de difusió específics. 
 
Plataforma Participa Terrassa: 
 

- És una eina fàcil i intuïtiva  
- Permet traçabilitat i transparència del procés 
- Es pot utilitzar per a tots els processos participatius que s’organitzin a l’Ajuntament 
- Prova pilot de la plataforma per aquest procés 

 
 
Punts de propostes presencials:  
 

- Suport als ciutadans a entrar propostes 
 
Fase de suports: 
 

- La visualització de l’estat de suport ha donat transparència al procés però incentiva la 
competitivitat. 

 
Punt de suports presencials: 
 

- Facilitar l’accés a la plataforma a les persones amb dificultat de connexió a Internet. 
 
Calendari del procés 
 

- Temps suficient per executar cada fase del procés amb normalitat, millor que l’any 
passat 

 
Punts del procés que cal millorar: 
 
Sessions informatives: 
 

- Poca afluència de públic 
- S’ha d’estudiar l’horari de les sessions 



                                      
                           
                     
 
 

- Exposar en les sessions en què treballa cada regidoria 
 
Espais de construcció de propostes: 
 

- Poca afluència de públic 
- Aprofitar les AVV i entitats de l’entorn per tal que es puguin fer conjuntament 
- Cal pensar-se millor el seu format 
- Cal fer-les més efectives i amb acompanyament de les entitats de l’entorn 
 

Comunicació: 
 

- Millorar la bustiada general perque arribi a tothom de forma efectiva 
- Millorar el màrqueting. La gent no entén el que vol dir PAM 
- Treballar amb les entitats i els seus espais de comunicació per difondre millor 
- Cal explicar què és aquest procés, com el portem a terme i què pretenem. 

 
Plataforma Participa Terrassa: 
 

- Estudiar la forma d’entrar a la plataforma a través del mòbil 
- Ajudar a les persones a millorar la proposta 
- Posar més informació del procés 
- Estudiar la possibilitat d’utilitzar Facebook per registrar-se a la plataforma 
- En la coordinació amb altres ajuntaments cal anar perfeccionant l'eina per 
- millorar i incrementar el volum de ciutadans que hi participen.  
- Cal avançar en noves funcionalitats. 

 
Fase de Propostes: 
 

- Cal aconseguir menys propostes però amb més qualitat 
- Publicar exemples de propostes ben treballades 
- Utilitzar petits vídeos que mostrin  com fer una proposta 
- Si la fase de sessions informatives queda millor resolta, les propostes poden 

tenir una major qualitat i una visió més global de ciutat. 
- La majoria de propostes eren de dues línies, més aviat opinions que propostes 

 
Punts de propostes presencials: 
 

- Cal establir un sistema per atendre tota la ciutadania en el seu conjunt. Aquests 
punts han d'incloure un servei d'assessorament per a la formulació de les 
propostes. 

 
Fase de suports: 
 

- Caldria una fase de suports que inclogui una eina online per recolzar propostes 
amb totes les garanties.  

- També cal estudiar jurídicament la recollida de suports col·lectiva amb l'objectiu 
d'aclarir les «normes de joc». 



                                      
                           
                     
 
 

- El fet que es requereixi de correu electrònic sí o sí és una fricció pels veïns que volen 
votar i no en tenen, ja que s’han de crear un per força. 

- Donar suport amb el DNI o la data de naixement hauria de ser suficient 
 
Punts de suports presencials 
 

- Mentre no sigui possible donar suport “online” caldria incrementar aquests punts, 
els calendari i els horaris. 

- Més cobertura a les urbanitzacions 
-  

 
Calendari del procés 
 

- Seria important iniciar el procés abans; al febrer o març com a molt tard. 
- En la fase final, el calendari no s’ha pogut acomplir com estava previst pel context i els 

canvis polítics. 
- El procés s'ha d'iniciar a principis d'any i ha de disposar de més temps. Això 

també ajudarà als serveis tècnics a valorar les propostes. 
- El procés ha de finalitzar amb prou antelació abans de la tramitació de l'aprovació dels 

pressupostos, i que aquests ja incorporin les propostes aprovades. 
 
 
Altres comentaris: 
 

- Seria bona idea explicar exemples de propostes que es poden aconseguir amb el PAM, 
que no siguin d’inversió. Si no, els habitants tendim a demanar allò que és palpable i 
tangible, i descuidem allò intangible que també pot fer millorar la ciutat. 

 
 
Tal i com s’assenyala a les atribucions de la Comissió Ciutadana de Seguiment, aquesta 
valoració del procés servirà per introduir canvis metodològics i d’execució necessaris per a la 
millora dels propers processos participatius. 
 
La comunicació, els espais de debats amb els ciutadanes i ciutadanes i l’eina digital seran els 
aspectes als que es prestarà més atenció atès les conclusions que s’extreuen d’aquesta 
valoració. 
 
 
8.2 Valoració del procés: Comissió Tècnica  
 

 
A la Sala de presidència de l’Ajuntament de Terrassa, el dia 21 de febrer  de 2018, es reuneix la 
Comissió tècnica, en sessió ordinària, per realitzar l’informe d’avaluació del procés participatiu 
del PAM 2018. 
 
A la reunió hi assisteixen: 
 



                                      
                           
                     
 
 

� Albert Planell, director de serveis de Plans i Projectes de ciutat ( Coordinador de la 
Comissió ) 

� Lluís Ycart,  responsable d’Equipament Cívics 
� Abel Agelet, director de serveis de Tecnologia i Sistemes d’informació 
� Mercè Soler, directora de serveis de Qualitat Democràtica 
� Jordi Feiner, cap de Planificació i Avaluació de Programes 
� Joan Serrano, responsable de continguts de Comunicació 
� Inma Muñoz, cap tècnica de Qualitat Democràtica 
� Jesús Romero, cap de sistemes informació territorial 
� Encarna Gomez, cap de secció d’Atenció personalitzada 
� Lluís Uroz, tècnica de Qualitat Democràtica 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 4637 de 25 de maig de 2017, s’aproven les Bases del procés de 
participació per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2018. La base 4 estableix que els 
òrgans que participen en el procés, cadascú des del seu àmbit, participaran en la valoració final 
i recolliran els aspectes que cal millorar. 
 
Per tot això, s’acorda presentar el següent informe que recull els punts forts i els punts que cal 
millorar que s’han recollit durant tot el procés en el marc de les reunions ordinàries que ha 
realitzat la Comissió tècnica. 
 
Aspectes a valorar: 
 
Punts forts del procés: 
 
Sessions Informatives: 
 

- És un exercici de transparència que permet a la ciutadania adquirir coneixement sobre 
el funcionament de l’Ajuntament i del funcionament del pressupost municipal 

 
Espais de construcció de propostes: 
 

- Interactuar amb la ciutadania i recollir idees 
- Són espais de deliberació i creació d’idees per a fer propostes 
- El públic assistent està molt motivat  
- Es va elaborar una metodologia de treball que pot ser utilitzada per altres processos 

 
Comunicació: 
 

- Es va reforçar la comunicació en cada fase del procés 
- Els terminis de procés ha ajudat a fer una comunicació més planificada 
- Els missatges han arribat millor a la ciutadania per la combinació de diferents suports 

de difusió 
 
Plataforma Participa Terrassa: 
 

- És una eina fàcil i intuïtiva en relació a la de l’any passat 



                                      
                           
                     
 
 

- L’eina permet adequar-se a les nostres necessitats 
- Permet traçabilitat i transparència del procés 
- Permet moltes més prestacions de forma fàcil per l’usuari 
- Es pot utilitzar per a tots els processos participatius que s’organitzin a l’Ajuntament 

 
Fase de propostes: 
 

- Positiu fer recollida de propostes presencials en diferents punts: OAC’s i Punt 
d’informació al Raval. 

- Possibilitat de difondre una proposta i fomentar la participació via xarxes socials 
 
Punts de propostes presencials:  
 

- La descentralització permet que la ciutadania dels territoris puguin fer propostes 
- No va haver cap incidència en la recollida gràcies a la col·laboració de consergeria 

 
Fase de suports: 
 

- La funcionalitat de “gestió d’usuaris” de la plataforma, desenvolupada expressament 
per aquest procés, va permetre que persones no registrades poguessin donar suport 
amb l’ajut de personal municipal. 

- La visualització de l’estat de suport ha donat transparència al procés però incentiva la 
competitivitat. 

 
Punt de suports presencials: 
 

- La contractació de personal extern ha facilitat la recollida de suports i no ha afectat el 
dia a dia de l’atenció ciutadana. 

- Facilitar l’accés a la plataforma a les persones amb dificultat de connexió a Internet. 
 
Fase de valoració tècnica: 
 

- Treball coordinat entre els diferents serveis municipals. 
 
Funcionament de la comissió tècnica: 
 

- Treball transversal i coordinació en equip 
- Experiència adquirida pel seu membres després de la segona edició 
- L’assignació del paper de secretaria tècnica de la comissió del procés 

 
Calendari del procés 
 

- Temps suficient per executar cada fase del procés amb normalitat 
- Millor estructuració del calendari i ràpida reacció de la comissió tècnica per adequar el 

calendari per raons de context i canvis polítics. 
 
Altres comentaris del procés: 



                                      
                           
                     
 
 
 

- Important fer retorn dels projectes que s’inclouran als pressupostos el més aviat 
possible. 

- Donar continuïtat entre el procés d’un any al altre 
- En general ha estat un procés positiu i cal valorar especialment l’augment de la 

participació. 
- Seria convenient poder aplicar una formula metodològica estandarditzada per tal qeu 

cada any no calgui fer grans canvis en el format i mètode. 
 
 
Punts del procés que cal millorar: 
 
Sessions informatives: 
 

- Poca afluència de públic 
- Caldria estudiar la possibilitat de reduir el nombre de sessions 

 
Espais de construcció de propostes: 
 

- Poca afluència de públic 
- Cal implicar més als Serveis perquè els equips que treballen projectes de dinamització 

comunitària siguin difusors d’aquests espais. 
- Cal pensar-se millor el seu format i organitzar un o dos espais que siguin genèrics 

enlloc de temàtics. 
 
Comunicació: 
 

- Estratègia de comunicació massa estandarditzada 
- Cal buscar canals de difusió més informals 
- Cal implicar als Serveis en la difusió i comunicació del procés amb els seus propis 

canals de difusió. 
- Manca de pressupost per arribar a més tipus de públic. 
- Descompensació entre les accions comunicatives de les diverses fases del procés 
- La fase d’aprovació de propostes no ha tingut una difusió tan potent com les altres 

fases 
 
Plataforma Participa Terrassa: 
 

- Manté alguna de les limitacions tècniques de la plataforma anterior 
- El disseny es millorable, mes amigable. 
- Falta un espai de preproducció de la plataforma per evitar errors 
- Les funcionalitats dels processos de la plataforma estaven encara en un fase inicial i 

s’han trobat a faltar opcions en la presentació de propostes, en la valoració de 
propostes 

- No havia possibilitats de comunicar de forma privada entre el proponent i els Serveis 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
Fase de Propostes: 
 

- Cal difondre el ventall de propostes que s’inclou en un pla d’acció i allunyar-nos de 
propostes només en l’àmbit d’inversions 

- Poca informació sobre la p`proposta que dificulta la seva posterior valoració 
- Moltes propostes eren queixes 
- Moltes propostes repetides 
- Gran volum de propostes que no acomplien els requeriments. 

 
Punt de propostes presencials: 
 

- El punt d’informació del Raval va tenir poques visites, malgrat la seva ubicació 
estratègica. 

- Algunes butlletes que es recollien en les OAC’s estaven incompletes. 
 
 
Fase de suports: 
 

- L’esquerda digital dificulta la participació d’un sector de la població que no ha estat 
prou motivada a desplaçar-se 

- No s’han fet ús dels 3 suports/persona 
- Les propostes repetides similars com no s’unifiquen perden la possibilitat de sumar 

suports. 
- La manca d’espai de preproducció a la plataforma va provocar errors en la recollida de 

suports. 
 
Punts de suport presencial 
 

- La formació del personal contractat per la recollida de suports va ser bàsica i no van 
tenir accés a un entorn de prova prèvia 

- A les tardes no tenien cap persona de referència per a dubtes o incidències 
- Mobilització veïnal aprofitant els punt de suport com a reclam 
- Per jno crear desigualtat, cal anar en compte alhora d’escollir les ubicacions. 

 
Fase de valoració tècnica: 
 

- Les persones que havien de validar les propostes tenien poc coneixement de la 
globalitat del projecte. 

- Manca de criteris unificats per la pròpia realitat de les àrees. 
- Poc temps per validar les últimes propostes entrades 
- Manca d’eines per fer la valoració en la plataforma 
- Cal plantejar-se el criteri de realització del projecte en un any 

 
Funcionament de la comissió tècnica: 
 

- No recollir els acords presos en les reunions anteriors 



                                      
                           
                     
 
 

- Falta de participació dels responsables de serveis que poden decidir sobre la valoració 
de les propostes. 

- De vegades ens hem encallat en alguns punts concrets i ha anat en detriment d’una 
major agilitat de les reunions. 

 
Calendari del procés 
 

- Seria important iniciar el procés abans; al febrer o març com a molt tard. 
- En la fase final, el calendari no s’ha pogut acomplir com estava previst pel context i els 

canvis polítics. 
 
 
Terrassa, 21 de febrer de 2018 
 
 
  
9.- Annex:  Informe Diputació 

 

Informe d’avaluació del procés participatiu del PAM de Terrassa  
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Informe d’avaluació del procés participatiu del PAM de Terrassa  
 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Terrassa va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un 
recurs tècnic consistent en la participació i avaluació del procés participatiu del 
PAM per a l’any 2018 en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019.  
 
És voluntat de l'Ajuntament de Terrassa, fruit del què s'assenyala al seu Pla de 
mandat 2015-2019, que els Plans d'Actuació Municipal anuals que es realitzin a 



                                      
                           
                     
 
 

partir del de l'any 2016 comptin amb una metodologia establerta en unes Bases a 
disposició de la ciutadania per al seu desenvolupament, així com que es facin servir 
eines tecnològiques que afavoreixin la participació dels ciutadans i ciutadanes de 
Terrassa, la realització de propostes, la seva deliberació i la seva priorització.  
 
La Regidoria de Qualitat Democràtica de l’Ajuntament de Terrassa ha realitzat, per 
segon any consecutiu, un procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació 
Municipal per a l’any 2018, sol·licitant, per a la seva avaluació, la participació del 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona .  
 
També per segon any consecutiu s’ha emprat una plataforma tecnològica per a la 
recollida, priorització i votació de les propostes, però amb notables millores 
respecte a la utilitzada l’any passat gràcies al desenvolupament aconseguit per 
l’eina Decidim, en part impulsat pel propi Ajuntament de Terrassa.  
 
En tant que es tracta del segon any de funcionament del procés participatiu, s’han 
incorporat modificacions metodològiques i instrumentals en el seu 
desenvolupament respecte de l’exercici participatiu del 2017 que han tingut com a 
objectiu facilitar la participació d’un major nombre de ciutadans, tot facilitant la 
seva incorporació al procés.  
 
És en aquest marc que la Diputació de Barcelona ha fet d'observadora del procés, 
sent el present informe un breu recull de les qüestions detectades i algunes 
recomanacions.  

 
Objectiu del suport tècnic  
 
L’objectiu del present suport ha estat fer un seguiment, acompanyament i 
avaluació del procés participatiu del PAM realitzat per l’Ajuntament de Terrassa 
per a l’any 2018, participant en les diferents comissions emetent el present 
informe sobre els aspectes positius i qüestions a millorar del propi procés, de 
manera semblant a com es va realitzar l’any 2017. 
 

Informe d’avaluació del procés participatiu del PAM de Terrassa  
 

 
Plantejament i metodologia  

 
La implantació definitiva de l’eina Decidim al procés participatiu del PAM, com a 
evolució de l’eina preliminar emprada l’any passat ha permet homogeneïtzar 
procediments i, en certa manera, homologar els mecanismes de participació a 
través de l’eina a aquells emprats per molts altres municipis de característiques 
similars i per a processos fonamentalment idèntics, aprofitant totes aquelles 



                                      
                           
                     
 
 

millores que el programari ha incorporat durant l’últim any gràcies als 
desenvolupaments realitzats.  
 
L’Ajuntament de Terrassa també ha participat directament en la millora de l’eina 
contribuint al desenvolupament de la funcionalitat d’”usuaris gestionats” que 
permet la participació online de persones que no disposen de correu electrònic, el 
què ha facilitat la participació en el procés de persones que d’una altra manera no 
ho haguessin pogut fer, a l’hora que ha permès millorar la coordinació entre els 
mecanismes de participació online y participació off-line.  
 
El procés, de manera similar a l’any passat, ha comptant amb una fase d'informació 
pública, una fase de sessions presencials de caràcter informatiu i una fase de 
recollida de propostes a través de l'eina digital i de manera presencial, una fase de 
valoració i finalment una fase d'aprovació lligada al pressupost municipal per al 
2018.  
 
El coneixement previ de la metodologia, ja testada, ha permès treballar amb espais 
temporals més amplis que no pas els utilitzats l’any passat, el què ha facilitat el 
desenvolupament de cadascuna de les fases del procés. D’aquesta manera, 
especialment pel què fa al període de recollida de propostes ciutadanes, s’ha 
disposat de més temps per tal que la ciutadania pogués fer les seves aportacions al 
procés.  
Aquest fet també ha permès clarificar alguns dels aspectes de les bases del procés 
participatiu que l’any anterior van generar alguns dubtes tant per part dels 
participants com per part de l’administració.  
 
D’acord amb el Reglament aprovat, podien donar suport a les propostes 
presentades totes les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat de 
Terrassa. Cada persona podia donar suport a un màxim de tres propostes, i aquest 
suport es podia formalitzar a través de l’eina web o bé de manera presencial a 
través dels centres cívics i a l’OAC de la plaça Didó de la mateixa població.  
 
De nou d’acord amb el reglament s’establien uns llindars determinats de suports 
per tal que les propostes poguessin passar a la fase de valoració de projectes, al 
marge d’haver de complir determinats criteris tècnics bàsics. Concretament:  
 

� Legalitat  
� Competència municipal  
� Viabilitat tècnica i econòmica: les propostes havien de ser tècnicament 

viables durant l'any 2017 i havien de poder ser finançades amb recursos 
propis  

� Que la proposta sigui d'interès general i no respongui a interessos 
particulars  

 



                                      
                           
                     
 
 

Igualment, es van crear diversos òrgans d’impuls i seguiment del procés, entre els 
què comptem:  
 
• Comissió Política de Qualitat Democràtica, de caire polític.  

• Comissió tècnica, on quedaven inclosos els referents tècnics de les diferents 
àrees implicades.  

• Comissió Ciutadana de Seguiment, formada pels membres de la Comissió Política 
de Qualitat Democràtica, un membre de cada Consell Municipal de Districte, un 
membre de la cada Consell Municipal sectorial i un membre de cada Taula 
participativa.  
 
 

Propostes realitzades i valoració dels projectes  

 
Un dels aspectes més significatius del procés 2017 de participació del PAM ha estat 
l’augment en el nombre de propostes realitzades per la ciutadania. Si l’any 2016 es 
van recollir 354 propostes, l’any 2017 s’ha arribat a la xifra de 493, el què demostra 
que han tingut un impacte quantitatiu remarcable les mesures posades a disposició 
de la ciutadania per a realitzar propostes a la plataforma, així com el fet que el 
període per a la seva realització s’ha vist ampliat respecte a l’any anterior.  
 
Un altre dels elements significatius a destacar és que actualment consten inscrites 
a la plataforma un total de 5.923 persones que han participat en el procés, front a 
les 3.078 persones de l’any anterior. Per les característiques de l’eina Decidim 
continua no sent possible obtenir dades agregades, però significatives, dels detalls 
demogràfics dels participants (edat, gènere, lloc de naixement, etc... ).  
 
Igualment, es va establir un sistema d’agrupació i ordenació de propostes, de 
manera que aquelles que tinguessin semblances entre elles o que poguessin ser 
incloses en altres més genèriques o de contingut més ampli, s’agrupessin en una 
de sola, tot sumant, això sí, els suports recollits per ambdues.  
 
També es va establir que aquelles propostes que, tot i tenir els suports mínims 
determinats i un informe tècnic positiu, no fossin incloses al PAM 2018, serien 
incorporades de forma directa i sense necessitat de tornar a ser debatudes o 
votades, al PAM 2019, de la mateixa manera que s’havia fet l’exercici anterior. 
 
 

Conclusions  

 
De la mateixa manera que en l’exercici participatiu anterior indicàvem que el fet 
que s’hagués plantejat com una oportunitat de testeig de l’eina i de la metodologia 
havia significat àrees de millora rellevants, en el procés participatiu desenvolupat 
al 2017 podem indicar que el procés participatiu del PAM a Terrassa comença a 



                                      
                           
                     
 
 

configurar una metodologia prou estable, amb instruments testats i homologables 
i un establiment normatiu que ja contempla eventualitats que no havien pogut ser 
tingudes en compte anteriorment.  
 
Les sessions informatives plantejades es configuren clarament com un element 
fonamental del procés en tant que permeten a la ciutadania conèixer les 
característiques del procés i aclarir els dubtes o qüestions que inevitablement 
sorgeixen, a l’hora que representen un exercici de transparència del govern 
municipal que va ser valorat de manera positiva per la Comissió Ciutadana de 
Seguiment del procés participatiu del PAM.  
 
1. Participació de la ciutadania als instruments online i off-line.  

Un dels elements més remarcats tant per la Comissió Ciutadana de seguiment del 
Procés, com per la Comissió Tècnica, és la poca participació de públic en les 
sessions informatives i presencials de construcció de propostes. No obstant, 
detectem un augment significatiu de persones participants a través dels 
instruments digitals. Sense que puguem menystenir la importància de les sessions 
presencials, convé, però, valorar molt positivament la incorporació d’un major 
nombre de ciutadania a la participació asíncrona i no presencial que representen 
eines com el Decidim.  

 

És aquest un debat generalitzat i no resolt, que es produeix a molts municipis de la 
demarcació de Barcelona respecte a la oportunitat i l’encaix de la programació de 
sessions i espais presencials amb la participació online de la ciutadania, que 
considerem que anirà millorant a mesura que, d’una banda, les eines permetin una 
major i millor coordinació dels espais i les sessions presencials trobin un millor 
encaix i impacte en els processos desenvolupats a través d’eines tecnològiques.  

 

2. Eina digital 
 
 L’assentament definitiu del Decidim com a eina participativa a l’Ajuntament de 
Terrassa permet que tant els equips tècnics municipals com la pròpia ciutadania 
avancin en la utilització d’una eina cada vegada més sòlida i coneguda. D’aquesta 
manera, la capacitació necessària per a la seva utilització esdevé cada vegada més 
senzilla i requereix de menys inversió de mitjans per part de l’administració.  
 
No obstant, de la mateixa manera que dèiem l’any passat, aquesta capacitació es 
podria realitzar mitjançant sessions presencials, però  també mitjançant la 
generació de contingut formatiu (blogs tutorials, vídeos explicatius, breus guies o 
manuals en pdf, etc.). Així mateix, creiem important que la pròpia utilització de 
l’eina compti amb la seva pròpia estratègia comunicativa, més enllà de la 
planificació general de la comunicació del procés, o com una part específica de la 
mateixa.  



                                      
                           
                     
 
 

 
La utilització de l’eina, val a dir, també comporta la previsió de recursos humans 
específics per a la seva gestió i dinamització, i aquest continua sent un aspecte a 
millorar en els processos portats a terme a l’Ajuntament de Terrassa. La interacció 
amb la ciutadania a través de l’eina genera un volum de propostes i comentaris 
que requereixen el seu anàlisi, estudi, resposta, agrupació, classificació, etc.  
 
Que no es pot realitzar de manera adequada si no és amb la disposició dels 
recursos humans necessaris i expressament posats a disposició. Altrament, els 
equips tècnics municipals, sovint no poden atendre amb la qualitat desitjada els 
processos posats en marxa.  
 

 
3. Funcionament dels òrgans de gestió/coordinació  
 
Es valora molt positivament la creació i el funcionament dels òrgans de seguiment i 
control del procés, que l’any passat ja van mostrar la seva utilitat en el 
desenvolupament del mateix. La creació de la nova Comissió de Seguiment i Impuls 
del Reglament de Participació de l’Ajuntament de Terrassa, recentment creada, pot 
esdevenir un òrgan de coordinació i impuls de l’estratègia de seguiment del PAM 
que caldrà avaluar, en tant pot acabar substituint o transformant alguns dels 
elements actuals de seguiment i impuls del procés participatiu del PAM.  
 
A tall de conclusió creiem que l’exercici participatiu de PAM 2018 realitzat per 
l’Ajuntament de Terrassa ha significat una millora quantitativa i qualitativa 
respecte del realitzat l’any 2017.  
 
L’augment significatiu del nombre de participants i del nombre de propostes i la 
millora de funcionalitats ja existents a la plataforma, així com la posada a disposició 
de noves funcionalitats de manera constant comporten millores molt positivament 
valorables en les diferents parts del procés participatiu, que van des de la 
transparència en els mecanismes de comunicació fins al rendiment de comptes del 
procés, passant per una millora dels mecanismes de recollida de propostes, 
valoració i execució de les mateixes.  
 
La millora del calendari d’execució i la previsió de terminis més amplis per a la 
realització del procés han influït molt positivament en el desenvolupament del 
procés i han revertit en una millora de la qualitat del mateix, afavorint la implicació 
d’un major nombre de persones en el mateix. 
 

 
 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
 
 
 
10.- Annex: imatges i material editat 

 
 
Butlletí PAM del mes de Maig 
 



                                      
                           
                     
 
 

 
 
Butlletí PAM del mes de setembre 
 



                                      
                           
                     
 
 

 
 
Butlletí PAM del mes de setembre 
 



                                      
                           
                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cartell genèric del PAM 
 



                                      
                           
                     
 
 

 
 
 

Flyer de difusió per donar suport a les propostes 



                                      
                           
                     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
Segon Flyer de difusió per donar suport a les propostes 
 

 



                                      
                           
                     
 
 
Fullet general del PAM 
 

 
 
 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
Fullet de sessions informatives i espais de construcció de propostes 
 

 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
Anunci al diari de Terrassa 
 

 
 

 
  
Anunci al diari d’espais de construcció de propostes 
 

 
 



                                      
                           
                     
 
 
Anunci PAM Malarrasa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 
Baner de presentació del PAM 
 

 
 

Baner fase de propostes 
 

 
 
 
Butlleta per presentar propostes 
 

 
 



                                      
                           
                     
 
 
Butlletí PAM 
 

 
 
 
 



                                      
                           
                     
 
 

 
 

 
 
  
 
 


