
VALORACIÓ PROCÉS DE PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS AL
CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 1 - 2018

El  procés  de  priorització  d’inversions  al  Consell  Municipal  del  Districte  1
(CMD1) pel 2018 va ser presentat i aprovat a la reunió del consell del dia 14
de juny de 2018. A la mateixa sessió es van decidir els àmbits temàtics de les
propostes,  Mobilitat,  Neteja  i  recollida  de  residus  i  Manteniment  de  l’Espai
Públic. El termini per presentar les propostes va ser del 20 de juny fins al 10 de
juliol.

A la sessió del CMD1 del dia 23 de juliol de 2018  va tenir lloc la presentació
de les propostes realitzades per part de la ciutadania i entitats, i el Plenari del
Consell  va  ordenar  per  prioritat la  totalitat  de  les  propostes  del  procés
d’inversions del districte 1. En total es van presentar un total de 27 propostes,
de les quals, 18 eren de la ciutadania (un 66,6%) i 9 de les entitats que formen
part del Consell (un 33,3%).

Del 19 de juliol al 14 d’octubre es va fer la valoració tècnica de les propostes.
Es van  valorar  econòmicament  les 10 primeres propostes viables,  7  de  les
entitats del Consell (un 70%), i 3 presentades per la ciutadania (un 30%).

A  la  sessió  del  CMD1  del  dia  16  d’octubre  de  2018  es  va  realitzar  la
priorització definitiva de les propostes del procés d’inversions del districte per
al 2018. Es van aprovar 5 propostes, totes elles proposades per les entitats del
Consell.

El dia 19 de novembre de 2018 es va enviar el qüestionari de valoració a tots
els  consellers  i  conselleres  del  CMD1  per  correu  electrònic,  al  que  van
respondre un 31,8 % dels membres del CMD1 (7 membres del Consell, de les
22 persones que conformen el CMD1). 

El qüestionari es va dividir en 3 blocs de preguntes referides a la planificació, la
metodologia i els objectius del procés, a més de 3 preguntes obertes per deixar
espai a la reflexió. Un resum dels resultats obtinguts és:

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a  molt satisfactori:
 L’obertura del procés a la resta d’entitats del districte

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a  bastant satisfactori:
 El sistema de priorització de les propostes valorades tècnicament

La resta dels ítems del qüestionari reben una valoració variada per part dels
membres del Consell.
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Pel  que  fa  els  comentaris que  es  van  plasmar  als  qüestionaris,  podem
destacar el següent:

 Un membre del Consell va comentar que cal fer més pedagogia sobre
aquest procés perquè la ciutadania no en té coneixement.

 Un membre apunta que cal aclarir el terme de la proposta, que no es
confongui amb obres o actuacions que pertanyin a àrees de l’Ajuntament
que ja estiguin previstes en els pressupostos.

 Un membre  comenta  que  cal  millorar  el  sistema de  valoració  de les
propostes. Si la proposta és d’una entitat, tenir una conversa prèvia amb
ells per fer una valoració ajustada a la petició que han fet.

Com a punts forts del procés es valoren:
 L’obertura del procés a la ciutadania i a la resta d’entitats del districte (no

només a les que formen part del Consell)
 L’oportunitat que es dóna amb el procés de poder fer propostes.
 L’oportunitat de facilitar espais a la ciutadania perquè s’impliqui, tot i que

el procés podria  ser  més eficient  si  des dels CMDs es recollissin  els
grans problemes de ciutat, es votés, a nivell de ciutat, quin és el més
important, i es fessin propostes de millora des dels CMDs sobre aquest
gran tema de ciutat.

Com a punts febles del procés es plantegen els següents comentaris:
 Difusió i informació a la ciutadania sobre el procés.
 La  partida  d’inversió  és  molt  baixa.  Per  escollir  10  propostes  és

insuficient.
 La comunicació a la ciutadania.
 Les dates d’execució són massa lentes.
 Les propostes de gran pressupost sempre queden fora.

A la reunió del Consell Municipal del Districte 1 del dia 27 de novembre de
2018 es va incloure com a punt a l’ordre del dia la  Valoració del procés de
priorització d’inversions al Consell  Municipal del Districte 1, on a part de les
respostes dels qüestionaris, cap membre del Consell va fer aportacions. 

CONCLUSIONS

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

 Respecte a la  metodologia emprada en aquest procés hi ha diversitat
d’opinions  a  l’hora  de  valorar  aspectes  com  la  Plataforma  Participa
Terrassa,  la claredat  de les bases o la limitació de la presentació de
propostes.  Valoren  de  manera  positiva  l’obertura  del  procés  a  la
ciutadania i com a poc satisfactori el sistema d’informació  del procés
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