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El procés de priorització d’inversions al Consell Municipal del Districte 3 (CMD3) pel 
2018 va ser presentat i aprovatpresentat i aprovatpresentat i aprovatpresentat i aprovat a la reunió del consell del dia 13 de juny de 2018. A la 
mateixa sessió es van decidir els àmbits temàtics de les propostes. El termini per 
presentar les propostes va ser del 20 de juny fins el 10 de juliol. 
 
A la sessió del CMD3 del dia 18 de juliol de 2018  va tenir lloc la presentaciópresentaciópresentaciópresentació al Consell 
de les propostes per part de la ciutadania i el Plenari del Consell ordenar per prioritatordenar per prioritatordenar per prioritatordenar per prioritat la 
totalitat de les propostes del procés d’inversions del districte 2018. Es van presentar un 
total de 31 propostes, de les quals, 15 eren de la ciutadania (un 46.8%) i 17 de les 
entitats que formen part del Consell (un 53.1%). 
 
Del 19 de juliol al 14 d’octubre es va fer la valoració tècnicavaloració tècnicavaloració tècnicavaloració tècnica de les propostes. Es van 
valorar econòmicament les 10 primeres propostes viables, 6 de les quals havien estat 
presentades per la ciutadania (un 60%) i 4 per les entitats del Consell (un 40%). 
 
A la reunió del CMD3 del dia 22 d’octubre de 2018 es va realitzar la priorització priorització priorització priorització 
definitivadefinitivadefinitivadefinitiva de les propostes del procés d’inversions del districte 2018. Es van aprovar 5 
propostes, 4 de les quals havien estat proposades per la ciutadania (un 80%) i una per 
una entitat del Consell (un 20%). 
 
El dia 19 de novembre de 2018 es va enviar el qüestionari de valoracióvaloracióvaloracióvaloració a tots els 
consellers i conselleres del Consell Municipal del Districte 3 per correu electrònic. Han 
respost al qüestionari un 35,7%35,7%35,7%35,7% dels membres del Consell Municipal del Districte 3 (10 
persones, de les 28 que conformaven l’antic CMD3). Veure ANNEX. 
 
Els membres del Consell valoren majoritàriament com a  molt satismolt satismolt satismolt satisfactorifactorifactorifactori: 

• L’obertura del procés a la ciutadania (50%) 
• L’obertura del procés a la resta d’entitats del districte ( 50%) 

 
Els membres del Consell valoren majoritàriament coma a bastant satisfactoribastant satisfactoribastant satisfactoribastant satisfactori: 

• La difusió i comunicació cap a la ciutadania del procés ( 60%) 

• El termini establert per a la presentació de propostes ( 70%) 
• El termini establert per a la valoració tècnica de les propostes (70 %) 
• La realització de sessions de suport per a la presentació de propostes als 

equipaments cívics (50%) 
• La realització de tallers de creació de propostes per a futurs processos (50 %) 
• La delimitació dels àmbits a l’hora de presentar les propostes (70 %) 

• Les dades requerides a les fitxes de les propostes ( 70%) 
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• La rellevància dels diferents òrgans del procés (comissió tècnica i plenari del 
consell) ( 50%) 

 
Els membres del Consell valoren majoritàriament coma a bastantbastantbastantbastant o pocpocpocpoc satisfactori satisfactori satisfactori satisfactori (a  (a  (a  (a 
parts iguals):parts iguals):parts iguals):parts iguals):    
    

• La plataforma «Participa a Terrassa» en aquest procés ( 60%) 

• La claredat i concreció de les bases del procés ( 80%) 

• El sistema utilitzat per a la priorització de les propostes presentades per passar a 
la fase de valoració tècnica ( 100%) 

• El sistema utilitzat per a la priorització de les propostes valorades tècnicament 
(100%) 

 
Els membres del Consell valoren majoritàriament coma a pocpocpocpoc satisfactori satisfactori satisfactori satisfactori: 
 

• Com valoreu la limitació de 2 propostes per conseller/a ( 60%) 

• La partida d’inversió sigui de 83.300 € per districte (70 %) 
 
Pel que fa els comentariscomentariscomentariscomentaris que es van plasmar als qüestionaris: 
 

• Un membre del Consell va comentar el desconeixement dels mecanismes i 
criteris de priorització tècnica 

• A l’hora de valorar la realització en un futur de tallers de creació de propostes 
un membre  del Consell no va respondre perquè no s’especificava com es 
plantejarien 

• A l’hora de valorar la plataforma Participa Terrassa alguns consellers (dos) no 
van respondre perquè no l’han utilitzat o perquè no tenien prou informació per 
valorar-la 

 
Com a ppppunts forts del procésunts forts del procésunts forts del procésunts forts del procés es valoren: 
 

• L’obertura, el més àmplia possible, a la ciutadania 

• Feina feta pels tècnics 
 
Com a ppppunts febles dunts febles dunts febles dunts febles del procésel procésel procésel procés es plantegen els següents comentaris: 
 

• Al ser vàries entitats les que opten per la partida caldria buscar un sistema més 
equitatiu, que valorés les necessitats i la importància de cada projecte 

• Votacions desiguals, no és el mateix un barri gran amb diferents entitats que un 
barri petit 

• La manca de lectura de les propostes per part dels membres del Consell abans 
de les votacions 

• Mecanisme de votacions 
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A la reunió del Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3 del dia 20 de novembre de 2018 es va 
incloure el següent punt a l’ordre del dia: Valoració del procés de priorització 

d’inversions al Consell Municipal del Districte 3.  
 

A part dels qüestionaris, cap membre del Consell va fer aportacions.  
 
CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS 
 

• Segons les dades dels qüestionaris, els membres del Consell valoren de manera 
molt positiva la planificacióplanificacióplanificacióplanificació del procés així com l’objectiuobjectiuobjectiuobjectiu d’obrir el procés a la 
ciutadania i a la resta d’entitats del districte. 

 

• Pel que fa la quantitatquantitatquantitatquantitat de la partida d’inversió destinada a cada districte, 
clarament hi ha consens en valorar-la com a poc satisfactòria. 

 

• Respecte la metodologiametodologiametodologiametodologia emprada en aquest procés hi ha divisió a l’hora de 
valorar aspectes com la Plataforma Participa Terrassa, la claredat de les bases o 
els sistemes de priorització de les propostes. Valoren de manera positiva les 
dades de les fitxes, la rellevància dels òrgans i la delimitació dels àmbits però no 
així la limitació de dues propostes per conseller. 
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ANNEXANNEXANNEXANNEX    
Resultats qüestionari: 

  Número respostes 10 
Número Pregunta Resposta Districte 3 
        

Molt Satisfactori 1 
Bastant satisfactori 6 
Poc Satisfactori 3 

1 Termini difusió comunicació 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 3 
Bastant satisfactori 7 
Poc Satisfactori   

2 
Termini presentació 
propostes 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 2 
Bastant satisfactori 7 
Poc Satisfactori 1 

3 Termini valoració tècnica 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 3 
Bastant satisfactori 5 
Poc Satisfactori 2 

4 
Valoració sessions de suport 
presentació propostes 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 1 
Bastant satisfactori 5 
Poc Satisfactori 3 

5 
Valoració realització tallers 
creació propostes 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 1 
Bastant satisfactori 3 
Poc Satisfactori 3 

6 
Valoració «Participa 
Terrassa» 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 2 
Bastant satisfactori 4 
Poc Satisfactori 4 

7 
Valoració claredat i concreció 
bases del procés 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 2 
Bastant satisfactori 7 
Poc Satisfactori 1 

8 
Valoració delimitació àmbits a 
l’hora de presentar les 
propostes 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 2 
Bastant satisfactori 2 
Poc Satisfactori 6 

9 
Valoració limitació dues 
propostes per Conseller 

Gens Satisfactori   
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Molt Satisfactori 10% 
Bastant satisfactori 70% 
Poc Satisfactori 20% 

10 
Valoració dades requerides a 
les fitxes de les propostes 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 20% 
Bastant satisfactori 5% 
Poc Satisfactori 3% 

11 
Valoració rellevància òrgans 
del procés(Comissió Tècnica 
I Plenari del Consell 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori   
Bastant satisfactori 5% 
Poc Satisfactori 5% 

12 
Valoració sistema priorització 
propostes per passar a la 
fase de valoració tècnica 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori   
Bastant satisfactori 5% 
Poc Satisfactori 5% 

13 
Valoració sistema priorització 
propostes valorades 
tècnicament 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori   
Bastant satisfactori 2% 
Poc Satisfactori 7% 

14 
Valoració partida inversions 
(83,000 euros) 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 5% 
Bastant satisfactori   
Poc Satisfactori 4% 

15 
Valoració obertura procés a 
la ciutadania 

Gens Satisfactori   
        

Molt Satisfactori 5% 
Bastant satisfactori 2% 
Poc Satisfactori 2% 

16 
Valoració obertura procés 
resta d’entitats del Districte 

Gens Satisfactori   
 


