
VALORACIÓ PROCÉS DE PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS AL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4 - 2018

El procés de priorització d’inversions al Consell Municipal del Districte 4 (CMD) pel 2018 va ser
presentat i aprovat a la reunió del consell del dia 18 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 CMD4 del dia 17 de juliol de 2018  va tenir lloc la presentació al Consell de les
propostes per part de la ciutadania i el Plenari del Consell  ordenar per prioritat la totalitat de
les  propostes  del  procés  d’inversions  del  districte  2018.  Es  van  presentar  un  total  de  47
propostes, de les quals, 34 eren de la ciutadania (un 72.34%) i 13 de les entitats que formen
part del Consell (un 27.6%).

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, 4 de les quals havien estat presentades per
la ciutadania (un 60%) i 4 per les entitats del Consell (un 40%).

A la reunió del CMD4 del dia 17 d’octubre de 2018 es va realitzar la priorització definitiva de
les propostes del procés d’inversions del districte 2018. Es van aprovar 5 propostes, 1 de les
quals havien estat proposades per la ciutadania (un 20%) i quatre per una entitat del Consell (un
80%).

El dia 16 de novembre de 2018 es va enviar el qüestionari de valoració a tots els consellers i
conselleres del Consell Municipal del Districte 4 per correu electrònic. Han respost al qüestionari
un 9 persones de les  24 que formen part del CMD4 , 37,5%. Veure ANNEX.

Els membres del Consell valoren majoritàriament com a  molt satisfactori:

 Valoració realització tallers creació propostes

Els  membres  del  Consell  valoren  majoritàriament  coma  a  molt  satisfactori  i  bastant
satisfactori (a parts iguals):

 Valoració obertura procés resta d’entitats del Districte

Els membres del Consell valoren majoritàriament coma a bastant satisfactori:

 Valoració sessions de suport presentació propostes
 Valoració «Participa Terrassa»
 Valoració claredat i concreció bases del procés
 Valoració delimitació àmbits a l’hora de presentar les propostes
 Valoració limitació dues propostes per Conseller
 Valoració dades requerides a les fitxes de les propostes
 Valoració rellevància òrgans del procés(Comissió Tècnica I Plenari del Consell)
 Valoració obertura procés a la ciutadania

Els membres del Consell valoren majoritàriament coma a  bastant i  poc satisfactori (a parts
iguals):

 Termini difusió comunicació
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Els membres del Consell valoren majoritàriament com a poc satisfactori:

 Termini presentació propostes
 Termini valoració tècnica
 Valoració sistema priorització propostes per passar a la fase de valoració tècnica
 Valoració sistema priorització propostes valorades tècnicament
 Valoració partida inversions (83,000 euros)

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

 S’ha de seguir un sistema que preservi la discreció a l’hora d’assenyalar preferències de
les diferents propostes. La mà alçada públicament pot condicionar aquesta tria.

 S’ha fet poca difusió via xarxes informàtiques
 S’hauria de començar a principis d’any 
 Com més propostes hi hagin, més de 2 per persona, més consens es crearà a l’hora

d’escollir les propostes triades.
 Els consellers deuen venir a les reunions tenint en compte quines són les propostes

presentades. Donava la sensació que alguns membres no s’havien mirat les propostes
presentades

 El sistema utilitzat per a la priorització de les propostes valorades tècnicament és poc
clar.

 S’hauria de quantificar més propostes per a que, en el cas que algunes que s’han votat
com a prioritàries excedeixin el pressupost, poder aprofitar els diners amb algunes que
potser no eren tant prioritàries però més econòmiques. Moltes de les propostes acaben
tenint una caire més de “manteniment dels espais públics” que no de nova inversió, i
això provoca que altres conselleres no ho trobin prioritari tot i ser millores de molt baix
cost. (2 Consellers)

 Un Conseller proposa la possibilitat d’obrir una partida de 10.000€ a gastar en accions
de menys de 1.000€

 El període per presentar i valorar les propostes, per part dels Consellers, és molt curt.
No hi ha temps per una valoració madurada i sossegada.

 Respecte al sistema de valoració, caldria una fase de discussió o esmenes prèvia més
amplia, on es pogués delimitar millor la idoneïtat inicial de les propostes presentades.

 El procés és bó però la decisió final l’hauria de tenir el Consell de Districte
 Hauria d’haver algun sistema per treure intervencions ordinàries

Com a punts forts del procés es valoren:

 Que d’alguna manera les entitats tinguin veu en les seves necessitats
 La plataforma
 La delimitació del àmbits
 Poder ajudar a l’Ajuntament a decidir on invertir part del pressupost
 L’obertura a la ciutadania (2 Consellers)
 La transversalitat de les propostes i el seu origen, de tots els actors socials
 S’ha de fer una trobada del Consell per valorar-les aprop

Com a punts febles del procés es plantegen els següents comentaris:

 La presa de decisions de les entitats de forma pública i a mà alçada condiciona
 L’import del pressupost
 Els Consellers haurien d’haver preparat la votació
 No es van exposar les propostes
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 Els terminis de temps per fer la presentació i valoració de les propostes (2 Consellers)
 A tenor de la disparitat de propostes rebudes, cal repensar com es comunica la tipologia

de propostes que es poden fer. El seu abast

A la reunió del  Consell  Municipal  del  Districte 4 del  dia 22 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 4. 

A part dels qüestionaris, van aportar el següent:

 Cada barri hauria de tenir alguna de les millores que ha presentat, perquè sinó tot va
per barris que ja tenen serveis i on hi ha més representació.

 Un Conseller proposa que potser una forma seria dividir l’import total per barris fins a
uns 15.000€-20.000€ per cadascún.

 S’ha de presentar propostes pensant en una actuació de Districte, s’hauria de fer una
valoració col·lectiva, treballar en interacció entre barris per evitar disputes

 Un Conseller pregunta perquè a les bases de la convocatòria no s’especifica més que
aquesta no és per fer coses de manteniment. 

 

CONCLUSIONS

 En general, a les enquestes, valoren el procés com a bastant satisfactori.

 La metodologia  no la  valoren de forma satisfactoria:  els  terminis  de presentació,  el
sistemes de priorització i la  valoració de les propostes.

 La quantitat de la partida d’inversió al Districte la valoren com a poc satisfactòria.
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ANNEX
Resultats qüestionari:

Número respostes 9
Número Pregunta Resposta Districte 4
   

1 Termini difusió comunicació

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

   

2
Termini  presentació
propostes

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 4
Gens Satisfactori

   

3 Termini valoració tècnica

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 5
Gens Satisfactori

   

4
Valoració sessions de suport
presentació propostes

Molt Satisfactori 2
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori

   

5
Valoració  realització  tallers
creació propostes

Molt Satisfactori 6
Bastant satisfactori 2
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

   

6
Valoració  «Participa
Terrassa»

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 7
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

   

7
Valoració claredat i concreció
bases del procés

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 6
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori 1

   

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

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori 1
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Número respostes 9
Número Pregunta Resposta Districte 4
   

9
Valoració  limitació  dues
propostes per Conseller

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

   

10
Valoració dades requerides a
les fitxes de les propostes

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 8
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori 1

   

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

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 6
Poc Satisfactori 3
Gens Satisfactori

   

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

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 4
Gens Satisfactori 2

   

13
Valoració sistema priorització
propostes  valorades
tècnicament

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 4
Gens Satisfactori 2

   

14
Valoració  partida  inversions
(83,000 euros)

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori
Poc Satisfactori 6
Gens Satisfactori 3

   

15
Valoració  obertura  procés  a
la ciutadania

Molt Satisfactori 3
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori 1

   

16
Valoració  obertura  procés
resta d’entitats del Districte

Molt Satisfactori 4
Bastant satisfactori 4
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori
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