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PARTICIPATIU

Més informació a:

participa.terrassa.cat (plataforma digital)

www.terrassa.cat/pam (web municipal)

Telèfon 93 739 70 00 (ext 7859)
De dilluns a divendres de 9h a 14h 

Oficina del Voluntariat
Raval de Montserrat, 14. Divendres de 9h  a 14h

I tu?
Com milloraries Terrassa?

Presenta les teves propostes!

Com 
milloraries 
Terrassa?

I tu?

PROPOSA!

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
TERRASSA



A partir d’ara, la presentació de propostes per a la millora de la ciutat deixa de tenir un termini concret.
Les persones i entitats que ho desitgin podran presentar-les en qualsevol moment a través de la plataforma 
participa.terrassa.cat i l’Ajuntament de Terrassa les rebrà i incorporarà les que siguin acceptades als plans 
d’acció municipal.

Qui hi pot participar?

Totes les persones que estiguin registrades a la plataforma de participació podran presentar propostes.
També ho podran fer les associacions i col·lectius de la ciutat.

Les propostes s’han de registrar a la plataforma digital 
participa.terrassa.cat.

Les propostes s’agrupen en eixos d’activitat: 
- Economia, empresa i ocupació
- Medi ambient i sostenibilitat ambiental
- Els serveis a les persones: igualtat d’oportunitats
- Convivència ciutadana, via pública i gestió de l’espai públic
- Transparència, participació, qualitat i Govern Obert
- Educació, cultura, esports i promoció de la ciutat

Es consideraran no vàlides les propostes amb un contingut 
que no s’ajusti a la legalitat vigent, que vulneri algun dret bàsic, o 
pugui considerar-se ofensiu, o aquelles propostes incomplertes 
que no tinguin la informació requerida. 

Com presentar propostes
Informació que s’ha d’incloure

1.  Títol de la proposta
2.  Descripció de l’actuació; objectiu, 
necessitat, problema o situació que 
es vol resoldre o millorar amb la 
proposta; a qui va dirigida: població 
en general /sector específic, etc.
3.  Categoria d'activitat en la que 
s'emmarca
4.  Informació complementària 
(opcional)

Com puc saber si la meva proposta és admesa o rebutjada?
La comunicació que una proposta ha estat rebutjada es farà directament a la Plataforma Participa a 
Terrassa mitjançant un comentari on s’especificaran els motius. Les persones proposants però, tenen 
l’oportunitat de reformular-la i presentar novament la seva proposta. 

Quin serà el procediment un cop la proposta es considera vàlida?

Després de ser acceptades, les propostes passen a la fase de recollida de suports. Cada persona pot donar 
suport a totes les propostes que vulgui, però només una vegada.

Perquè una proposta sigui valorada tècnicament caldrà comptar amb un mínim de 500 suports, que s'hauran 
d'assolir en un termini màxim d'un any després de ser acceptada. Un cop assolits els suports mínims,  la 
proposta passarà als serveis tècnics municipals, que es podran adreçar a les persones proposants i obrir un 
procés de diàleg que permeti una major concreció de cada proposta. Un cop elaborat l'informe (es disposa d'un 
màxim de 3 mesos), es comunicarà a les persones proposants, que disposaran de 15 dies naturals per 
manifestar el seu acord o discrepància amb el contingut.

Tot seguit s'iniciarà el procés de tramitació formal. Correspondrà 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.


