
Procés participatiu PAM 2019 
Informe de seguiment       juliol 2021 

 

1 

 

 
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 

 
 
2. Calendari del procés 

 
 
 

Actuació Fase Inici Final 

 
Presentació de propostes 
 

3.1 14 gener 2019 30 juny 2020 

 
Recollida de suports 
 

3.3 14 gener 2019 30 juny 2021 

 
Tancament de la fase 
participativa del procés 
 

5 1 de juliol de 2021 

 
 
  



Procés participatiu PAM 2019 
Informe de seguiment       juliol 2021 

 

2 

 

 
3. 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, moment en que es va tancar la fase 
propositiva. 
 
Propostes presentades 109 
Propostes rebutjades (*) 1  
Propostes acceptades 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: 
 

 
 
La mitjana 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. 
 
Finalment s’observa un tercer repunt durant els mesos de maig i juny, amb un total de 14 
presentades. 
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4. 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: 
 

 
 

 
 
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: 
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5. Persones proposants 

 
Les propostes tenen el seu origen en 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. 

 

 
 

Atenent 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 presentat 8 i 6 propostes respectivament, un 13% del total. 
6 propostes han estat presentades per entitats, un 5,56% de total. 
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6. Recollida de suports 

 
La fase de recollida de suports s’ha perllongat fins el 30 de juny de 2021,un cop transcorregut un 
any des de la data de tancament de la fase propositiva. 
 
L’evolució temporal de la recollida de suports al llarg del temps mostra el resultat següent: 
 
Distribució dels suports emesos, per anys naturals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 92 % dels suports emesos es produeixen 
durant el primer any. 
 
 

La fase de recollida de suports presenta una evolució similar al de la fase propositiva. Hi ha un 
primer període, a l’inici del procés, entre abril i juny de 2019, en el que es reben 1167 suports a 
propostes, el que significa un 68 % del total de suports emesos al llarg de tot el procés. 
 
Els trimestres amb mes activitat després del ja citat són el 3er i 4rt trimestre de 2019, amb 217  i 
144 suports respectivament, un 13% i un 8 % del total.  
 
Distribució dels suports emesos, evolució mensual 
 

 
 
La mitjana de suports mensuals es situa en 61,57. El pic de la corba es situa al mes de maig de 
2019, amb un total de 835 suports emesos. 
 
L’activitat torna a incrementar-se lleugerament 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 de 2020, l’activitat és ja molt residual - 8 suports el febrer i cap els mesos de 
març i abril- fins al mes de maig que es produeix un petit repunt en l’emissió de suports (37),que 
es manté els mesos de juny i juliol, amb 12 i 21 suports respectivament. Aquest repunt és 
coincident amb l’augment de propostes presentades durant el mes de maig i juny. Després 
l’activitat torna a caure (1-2 suports al mes) 
 
Durant els 6 mesos de 2021 en que el procés ha estat obert per donar suport a propostes s’han 
rebut 22 suports, gairebé la meitat (10) durant el mes de març. La mitjana mensual en 2021 ha 
estat de 4 suports al mes. 
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7. Distribució dels suports entre les propostes presentades 

Les Bases reguladores del procés participatiu estableixen que transcorregut un any sense que 
les propostes hagin obtingut els suports mínims establerts, es consideraran com a  “rebutjades”. 

Un cop finalitzada la fase de recollida de suports, el resultat ha estat el següent: 
 

106 
Propostes no han assolit el mínim de 500 suports 
durant el període d’un any des de la seva 
presentació. 

 98,15 % 

2 
Propostes han recollit més de 500 suports i han 
passat a ser analitzades tècnicament 

1,85 % 

 
 
Pel que fa als suports obtinguts per les propostes presentades, el gràfic a continuació mostra la 
distribució següent: 
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8. Propostes que han assolit més de 500 suports 

 
 
D’acord amb les bases del procés, les propostes que assoleixen els suports mínims passen a 
valoració tècnica per part dels serveis municipals. Per una millor valoració de les propostes els 
serveis es podran adreçar a les persones proposants i obrir un procés de diàleg que permeti una 
major concreció de cada proposta. 
 
Correspon a la Junta de Govern Local, a la vista dels informes, valorar i acordar la seva 
incorporació al Pla d'Acció Municipal corresponent, així com les condicions en que s'haurà de 
procedir a la seva execució. 
 
Les propostes que durant el procés han assolit els 500 suports mínims i han passat a valoració 
tècnica són les següents: 
 
Proposant:  Nadia  
Proposta:   SET PARCS infantils complets, un per cada districte  
Suports obtinguts:  524    
 
Descripció: 
 
Els nens de Terrassa es mereixen tenir la possibilitat de gaudir de parcs moderns que estimulin 
la imaginació, l’aprenentatge, desenvolupament físic i mental. 
 
Proposem CONSTRUIR SET PARCS INFANTILS GRANS, COMPLETS I DE QUALITAT a 
cadascun dels SET DISTRICTES DE TERRASSA per què els nens de cada districte no s’hagin 
de desplaçar per poder jugar. 
 
Requisits mínims a complir per a cadascun dels set parcs: 
 

• 2 zones de joc diferents i delimitades per a grups d’edat de 0 a 5 i a partir de 6 anys 

• delimitació de seguretat a les zones de joc, il·luminació 

• jocs de grans dimensions que estimulin el joc cooperatiu i instal·lacions adaptades per a 
persones amb capacitats diverses (sorrals grans, gronxadors compartits, jocs d’escalada per 
a totes les edats, tobogans compartits o múltiples, cases temàtiques, jocs d’equilibri, 
carrusels, etc) 

• materials naturals: fusta, escorça, mulch, sorra, grava rodona. 

• mobiliari adequat i suficient 

• espais d’ombra 

• garantia de manteniment 
 
Actuacions realitzades 
 
Proposta derivada al Servei municipal d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana per a la 
seva valoració tècnica i tramitació. 
 

 
Proposant:  Marc Gijón  
Proposta:  Un parc per a tothom! 
Suports obtinguts:  508    
 
Descripció de la proposta 

L'actuació és dissenyar un nou parc inclusiu a l'actual plaça i parc del Dr. Robert (08221). La 
zona de joc actual no contempla totes les capacitats diverses que tenim les persones. Pot 
coincidir amb la remodelació prevista amb la ZUAP. 
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Aniria dirigit a tota la ciutadania atès que ha de fer-se pensant en totes les capacitats, edats i 
usos més diversos possible. El públic seria tots els veïns de l'entorn, així com pels usuaris 
d'escoles, hospitals, residències... Voldríem un espai reservat només per a infants, amb materials 
per construir i supervisió intermitent. 

La idea l'han pensat nens i nenes inspirats per una notícia difosa per l'Info-K i que va ser debatuda 
i aprovada en el si dels Consells de 3r de primària de l'Escola Tecnos. 

Els infants han pensat que caldria instal·lar-hi elements de joc diversos (gronxadors, fonts, 
tirolina, tobogans, circuits, túnels i balancins adaptats) però també espais més relaxats (zona de 
dibuix, taules sensorials, massatge, escacs i llibres). 
 
Actuacions realitzades 
 
Proposta derivada al Servei municipal d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana per a la 
seva valoració tècnica i tramitació. 
 
 

 
 

Terrassa, 8 de juliol de 2021 
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Annex 1 – relació de propostes i suports rebuts 
 

Núm. Proposant Títol Suports 

44 Nadia SET PARCS infantils complets, un per cada districte        524    

19 Marc Gijón Un parc per a tothom!        508    

31 Robert Moix Construcció d'un circuit d'inèrcies tipus Pumptrack          89    

45 Juanjo Parada Bus Ins Torre del Palau          77    

28 Antonio Identificació i retirada de vehicles abandonats a la vía pública          26    

3 Lola Gispert Morera Humanitzar i Dignificar Galileu i Arquímedes          24    

23 Estefanía Netejar parcs infantils i gossos lligats i amb morrió          24    

24 Jose María WC a la ciutat per gent gran          24    

8 Antonio González Convivència en comunitats veïnals okupades          23    

17 Cristina Parcs infantils lliures de caques de gos          17    

47 África Necesitamos una ciudad saludable y sostenible para todos.          16    

26 Anna Barceló Díaz Fem ús dels solars de Terrassa          15    

9 Lluís Paloma Sánchez Adquisició d'inmobles per a lloguer social i emergències          14    

41 Fofi Roscas Millora voreres del centre          14    

10 Dagonzfer Àrea d'autocaravanes a Terrassa          12    

7 Sandra Processionària del pi          11    

16 David Més pistes públiques de futbol          10    

29 Anna Barceló Díaz Millorem la riera de Palau          10    

39 Oscar Gaonalo Carril bici independent desde Can Roca fins a Vallparadis          10    

2 Miquel Col•locació de barreres acústiques C-16 (Barri del Roc Blanc)            9    

14 David Més skatepark a Terrassa            9    

33 Yesika Actualizar parques c/navia zona la gripia            9    

1 Lluís Egarenc 
Soterrar vies del tren Passeig 22 de juliol entre pont de la 
rambla i pont de Can Boada 

           8    

6 Pol Enllaç-Bici al Carrer Torres García            8    

11 Lluís Paloma Sánchez Construcció de bucs per a grups musicals de cultura popular            8    

21 Omar Oller Canvi parc infantil plaça Francesca Llonch            8    

34 Ros Tanca seguretat parc infantil            8    

60 Jessica WC públic als parcs infantils            8    

37 R.R.B Parcs Infantils del Roc Blanc            7    

61 María Martínez Ajuda a reciclar            7    

62 Elisabet Foz Sanitaris ecològics per la ciutat            7    

108 AAVV Les Martines Propostes de millora pel barri de Les Martines            7    

4 Dani Equipament esportiu a les Fonts            6    

13 JaumeB Millora barri centre            6    

104 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Estudio sobre la delincuencia            6    

40 Oscar Gaonalo Nova ubicació de la biblioteca del districte 5            5    

50 Pere 
Ampliar la Línia 1 d'autobús pels barris de Vilardell, Montserrat, 
Torre-Sana, Grípia, Les Arenes i Can Montllor 

           5    

51 Ricardo López Prohibir aparcar camiones en los barrios            5    

105 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Antiguos juzgados            5    

5 M.Teresa Asfaltat carrer Comerç            4    

15 David Personal gratüit a les biblioteques per el suport de l'estudi pad            4    

32 Carlos Antón Dinamizar les fonts de Terrassa            4    
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42 Keeviin Cayyler Millores per el barri de Can Parellada.            4    

54 Cristóbal Barco Zona libre circulación de perros (Zona AEG)            4    

57 
Maria Carmen Saez 
Lorente 

Mejora del suelo en mercado de los miércoles de Av. Béjar            4    

63 Eduard Sortida "sud" estació Terrassa-Rambla            4    

64 Eduard Reducció sorolls i contaminació            4    

82 Ángela Fernández Pacha Multar a las personas que no saben tener perros            4    

99 Marina Brutícia a Can Palet            4    

20 David V. 
Substitució d’arbrats problemàtics de l’espècie «Hibiscus 
Syriacus» al carrer Transversal 

           3    

22 Clara Ordoño Seguretat viària carrer Pablo Iglesias ROC BLANC            3    

35 Marta Instal·lació pilones fixes a Crta. Matadepera            3    

38 Miguel Arboles malignos en la calle Jocs Olimpics            3    

49 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Verificación de entidades            3    

58 
AAVV Les Arenes C 
Montllor i Gripia 

Urbanizar tramo que falta desde av Pintor mir hasta c/ Balaguer.            3    

67 Eduard Sincronització semàfors Av. Vallés            3    

69 Eduard Passos vianants Av. Josep Tarradellas            3    

90 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Residencias de la 3ª edad            3    

98 Marina Seguretat i contaminació al barri de CAN PALET            3    

27 Antonio Modificació de seients i bancs públics perquê tinguin un bon ús            2    

36 R.R.B Regulació Trànsit al c. Carrasco i Formiguera del Roc Blanc            2    

43 Jose Martín Adequar la illeta d'enmig de la riera, al pont de Pablo Iglesias.            2    

46 Xavier Millora del parc infantil del Carrer Canonge Rodó            2    

48 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Programa atencion a madres solteras            2    

53 Cristóbal Barco Plaça Vicens Vives            2    

56 
Associació Terrassa 
Centre 

Punt de llum a la plaça Salvador Espriu            2    

59 
AAVV Les Arenes C 
Montllor i Gripia 

Rampa de accesibilidad en plaça de l´Unitat.            2    

65 Eduard Carretera Matadepera            2    

68 Eduard Asfaltat inici Carrer Severo Ochoa            2    

70 Eduard Aparcament oblic perillós Av. Béjar            2    

71 Anastasia Reducció velocitat Avinguda Bejar            2    

73 David Semàfor amb polsador al carrer Ramón y Cajal             2    

75 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Situacion minusvalidos en silla ruedas            2    

76 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Revisar los planes urbanísticos            2    

83 Anastasia Más vigilancia policial calle puigsacalm            2    

87 María Passarel·la d'unió dels barris Roc Blanc i Maurina            2    

94 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Barracones al lado Ins Can Jofresa            2    

100 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Terreno encima del Carrefour Can Parelllada            2    

101 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Biblioteca distrito 7            2    

102 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Parque periurbano serra de galliners            2    
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12 Norkelis Nous espais comercials a Terrassa            1    

18 Raul Jiménez Rodríguez El futur del barri de can palet de vista alegre            1    

30 Anna Barceló Díaz Millorem la Carratera de Martorell.            1    

52 
AAVV Casc Antic de Can 
Boada 

Acera anti deslizante            1    

55 
Associació Terrassa 
Centre 

Bancs a la Plaça Vella            1    

66 Eduard Enllumenat públic (Interruptors crepusculars)            1    

72 David Reducció de velocitat al carrer Felip II            1    

74 David Tancament pipi-can La Maurina            1    

77 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Portal de los museos de Terrassa            1    

78 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Reurbanización polígono Les Fonts-Can Jofresa            1    

80 Ángela Fernández Pacha Invertir en Aceras            1    

84 Anastasia Ampliar ruta Bus de Nit            1    

86 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Antiguo campo de fútbol Les fonts            1    

88 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Pasarela Can Parellada            1    

89 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Masias de Terrassa            1    

91 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Zona deportiva distrito 7            1    

92 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Imán teléfonos para nevera            1    

93 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Punto de información turística            1    

95 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Edificio extinto banco de terrassa            1    

96 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Zona pintar grafittis Can Parellada            1    

97 Xavi Bueno Recductors de velocitat al carrer Pardo Bazán            1    

103 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Consulta en los colegios            1    

107 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Recuperar eventos de la ciudad            1    

79 Raul Martínez Galera Millorar la seguretat amb dispositius passivitzats           -      

81 Ángela Fernández Pacha Los autobuses no siempre cumplen normativas           -      

85 Anastasia Revisar el cumplimiento del horario del autobus Línea H           -      

106 
Jose María Flores 
Villaseñor 

Colegio de vilardell           -      

109 Hermelinda Gimenez Educacion y social           -      

 
 
 
 


