
VALORACIÓ PROCÉS DE PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS AL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6 - 2018

El procés de priorització d’inversions al  Consell  Municipal  del  Districte 6 (CMD6) pel
2018 va ser presentat i  aprovat  a la reunió del  Consell  del  dia 12 de juny de 2018,
aprovant-se les  bases del  procés partcipatu “Inversions als  Districtes”.  A la mateixa
sessió es van decidir els àmbits temàtcs de les propostes, a partr dels blocs d’espai
públic prioritzats mitjançant les aportacions dels consellers i conselleres per l’Informe
Anual 2018:

1. Neteja i recollida de residus
2. Manteniment Espai Públic
3. Mobilitat

El termini per presentar les propostes d’inversions va ser del 20 de juny fns el 10 de
juliol.

A la sessió del CMD6 del dia 25 de juliol de 2018  el Plenari del Consell va  acordar la
priorització de les propostes presentades al procés d’inversions del Districte 2018. Es
van presentar  un total  de 26 propostes,  de les  quals,  15 eren de la  ciutadania  (un
57,7%) i 11 de les enttats que formen part del Consell (un 42,3%).

Del 25 de juliol al 14 d’octubre es va fer la  valoració tècnica de les propostes. Es van
valorar 16 propostes viables, 8 de les quals havien estat presentades per la ciutadania
(un 50%) i 8 per les enttats del Consell (un 50%).

A  la  reunió  del  CMD6  del  dia  16  d’octubre  de  2018  es  va  realitzar  la  priorització
defnitva de les propostes del procés d’inversions del districte 2018. Es va aprovar 1
proposta, presentada per una enttat del Consell:

-  “Itnerari accessible per anar al CAP Nord i als equipaments de Districte 6”, 
amb un pressupost de 82.950 €

El  dia  16  de  novembre  de  2018 es  va  enviar  el  qüestonari  de  valoració a  tots  els
consellers i conselleres del Consell Municipal del Districte 6 per correu electrònic. Han
respost al qüestonari un 27,8 % dels membres del Consell Municipal del Districte 6 (10
persones, de les 36 que conformen el CMD6).
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Resultats qüestonari:

Número Pregunta Resposta Districte 6
    

1 Termini difusió comunicació

Molt Satisfactori  
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 5
Gens Satisfactori  

    

2 Termini presentació propostes

Molt Satisfactori  
Bastant satisfactori 9
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori  

    

3 Termini valoració tècnica

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 9
Poc Satisfactori  
Gens Satisfactori  

    

4
Valoració sessions de suport

presentació propostes

Molt Satisfactori  
Bastant satisfactori 8
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori  

    

5
Valoració realització tallers

creació propostes

Molt Satisfactori 4
Bastant satisfactori 4
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori  

    

6 Valoració «Participa Terrassa»

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 8
Poc Satisfactori  
Gens Satisfactori  

    

7
Valoració claredat i concreció

bases del procés

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori 1

    

8
Valoració delimitació àmbits a

l’hora de presentar les propostes

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori 1

    

9
Valoració limitació dues
propostes per Conseller

Molt Satisfactori 4
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori 1

    

10
Valoració dades requerides a les

fitxes de les propostes

Molt Satisfactori 3
Bastant satisfactori 4
Poc Satisfactori 2
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Gens Satisfactori  
    

11
Valoració rellevància òrgans del

procés(Comissió Tècnica I
Plenari del Consell

Molt Satisfactori 3
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori  

    

12
Valoració sistema priorització

propostes per passar a la fase de
valoració tècnica

Molt Satisfactori 3
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori 3

    

13
Valoració sistema priorització

propostes valorades tècnicament

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori 2

    

14
Valoració partida inversions

(83,000 euros)

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori  
Poc Satisfactori 6
Gens Satisfactori 2

    

15
Valoració obertura procés a la

ciutadania

Molt Satisfactori 4
Bastant satisfactori 4
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori  

    

16
Valoració obertura procés resta

d’entitats del Districte

Molt Satisfactori 6
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori  

    

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a  molt satsfactori:

 Valoració limitació dues propostes per Conseller
 L’obertura del procés a la resta d’enttats del districte

Els  membres  del  Consell  valoren  majoritàriament  com  a  molt  satsfactori  i  bastant
satsfactori (a parts iguuals):

 Valoració realització tallers creació propostes
 Valoració sistema priorització propostes per passar a la fase de valoració tècnica
 Valoració obertura procés a la ciutadania

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a bastant satsfactori:

 Termini presentació propostes
 Termini valoració tècnica
 Valoració sessions de suport presentació propostes
 Valoració «Partcipa Terrassa»
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 Valoració claredat i concreció bases del procés
 Valoració delimitació àmbits a l’hora de presentar les propostes
 Valoració dades requerides a les ftxes de les propostes
 Valoració rellevància òrguans del procés(Comissió Tècnica I Plenari del Consell)
 Valoració sistema priorització propostes valorades tècnicament

Els membres del  Consell  valoren majoritàriament com a  bastant i  poc satsfactori  (a
parts iguuals):

 Termini difusió comunicació

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a poc satsfactori:

 La partda d’inversió siguui de 83.300 € per districte

Pel que fa els comentaris que es van plasmar als qüestonaris:

 Un membre del Consell va comentar en relació a “Com valoreu la realització de
sessions de suport per a la presentació de propostes als equipaments cívics” que
no ho podia valorar.

 A  la  preguunta  14  de  l’enquesta  “En  cas  que  la  valoració  dels  sistemes  de
priorització siguui poc o guens satsfactòria, quin seria el sistema que creieu més
adient?, un membre del Consell va respondre:

 Deixar-ho obert, poder escollir de qualsevol tema.
 Poder exposar abans de votar

I un altre membre:
 Perquè  s’inclouen  a  valoració  propostes  que  són  d’àmbit

municipal i no de Districte.
 Més rellevància pels Consellers

Com a punts forts que valores del procés es van recollir les seguüents valoracions:

 Cap
 Que les partdes han estat prou repartdes en àmbits
 La partcipació de les enttats i la ciutadania
 Obert a tothom
 El  fet  de  poder  partcipar  (però  amb  una  major  rellevància).  La  possibilitat

d’intervenció i el fet de poder intervenir (amb major o menor importància)
 Proper a la ciutadania

Com a punts febles del procés que es millorarien del procés, es planteguen els seguüents
comentaris:
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 Difusió a la ciutadania i enttats
 Els recursos són molt limitats
 Tenir oportunitat de defendre propostes i més difusió amb alguun altre sistema

que la ciutadania vegui clar.
 Amb més temps. A primers d’any.

A la reunió del Consell Municipal del Districte 6 del dia 20 de novembre de 2018 es va
incloure el seguüent punt a l’ordre del dia: 

“Valoració del Procés d'inversions del Districte 2018”.

A part dels qüestonaris, a la reunió cap membre del Consell va fer aportacions. 

CONCLUSIONS

 En gueneral, la majoria dels ítems de l’enquesta es valoren majoritàriament com a
bastant satsfactoris pels consellers i conselleres.

 Seguons les dades dels qüestonaris, els membres del Consell valoren de manera
positva l’objectu d’obrir el procés a la resta d’enttats del districte.

 Pel  que fa la  quanttat de la  partda d’inversió  destnada a cada districte,  es
valora en gueneral com a poc satsfactòria.

Desembre 2018.
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