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Base 1. Objecte de les bases 
 
Establir les especificacions i la metodologia del nou procés de participació per incloure  
propostes i idees de la ciutadania, d’entitats i col·lectius construïdes de forma col·lectiva en els  
pressupostos municipals del 2022.  
 
Base 2. Característiques i objectius del procés  
 
Es configura com un espai d’interacció i col·laboració de la ciutadania, entitats, col·lectius i 
Consells municipals de districte amb l’Ajuntament de Terrassa amb l'objectiu d'incorporar 
propostes i idees per a la millora dels barris de la ciutat. 
 
Aquest procés vol crear un nou paradigma: passar de la perspectiva individual a una mirada 
col·lectiva i esdevenir un espai de participació on la ciutadania proposi idees noves que 
passaran a ser compartides en el marc dels debats dels Consells municipals de districtes. 
 
Les propostes i idees que compleixin els requisits passaran a la fase de debat i construcció 
col·lectiva al si dels Consells municipals del districte, que prioritzaran i elevaran al Govern 
Municipal per a la seva valoració i decisió d’incorporar-les en els pressupostos municipals de 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Els objectius del procés són, per una banda, enfortir el paper dels Consells municipals de 
districte, donar-los a conèixer a la ciutadania i constituir-los com a veritables espais de 
deliberació i construcció col·lectiva.  Per l’altra banda, el procés vol potenciar la participació de 
la ciutadania, entitats i col·lectius per aconseguir uns barris i una ciutat més saludables pensats 
de forma col·lectiva.  
 
Base 3. Qui pot participar  
 
Poden participar presentant propostes i idees: 
 

• Les persones majors de 16 anys 
 
• Entitats registrades en el RMEAC (Registre Municipal d’Entitats i Associacions de la 

Ciutat) i Col·lectius registrats en el RMPC (Registre Municipal de Participació de la 
Ciutadania)  

 
Per participar serà necessari registrar-se en la plataforma Participa a Terrassa. 
 
Base 4 . Les propostes i idees objecte del procés 
 
L’àmbit d’incidència de les propostes i idees han de ser d'un barri o més barris d'un mateix 
districte.  

Aquest procés se centra en les despeses corrents o ordinàries que estiguin encaminades a 
aconseguir uns barris més saludables i a enfortir l’acció de les comunitats, la xarxa comunitària 
i el suport social i que es formulin des de l’interès general. No són objecte d’aquest procés ni 
les inversions ni les subvencions municipals. 
 
Es consideren despeses corrents o ordinàries susceptibles de ser presentades en aquest 
procés:  
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1. La compra de béns fungibles (que es consumeixin en l’any en curs i no siguin 
susceptibles d’inventariar) 

2. La contractació de serveis que s’han de realitzar durant l’any en curs i que no 
comportin l'augment de la despesa de personal. Com per exemple: estudis, 
esdeveniments, programes, activitats, accions de sensibilització, cursos formatius, 
contractació d'empreses externes.  

Es consideren despeses d’inversió, no acceptades en aquest procés,  tot allò que l’Ajuntament 
pot construir o adquirir i que la seva duració és superior a un any. Com per exemple: 
construcció, adequació o reforma d’equipaments, espais o infraestructures urbanes, ni 
l’adquisició d’immobles, sòl o altres béns “durables”. 

 
Base 5. La plataforma Participa a Terrassa  
 
L'eina que articularà l'espai virtual d'informació, presentació de idees i propostes, i seguiment 
del procés serà la plataforma digital «Participa a Terrassa» (https://participa.terrassa.cat).  
 
Des d'aquesta plataforma es podrà:  
 

1. Tenir informació i seguir el desenvolupament del procés. 

2. Tenir informació sobre les condicions per presentar una proposta, així com la informació 
necessària i els requisits bàsics perquè sigui considerada vàlida per passar a la fase de 
construcció col·lectiva. 

3. Presentar propostes i idees 

4. Fer comentaris i manifestar l’opinió mitjançant un “m’agrada” o  “no m’agrada”. 

5. Conèixer les propostes presentades així com el seu estat  

6. Conèixer el calendari de les sessions de presentació i construcció col·lectiva  en el marc 
dels consells de districtes. 

7. Veure el resultat final del procés. 

8. Accedir a les memòries i informes de seguiment i valoració del procés. 

 
Base 6. Els òrgans del procés 
 
Els òrgans que intervindran en el procés són la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica. 
 
6.1. La Comissió de Seguiment 
 
La Comissió de Seguiment estarà presidirà per la regidora de Qualitat Democràtica i el regidor 
d’Estructura Territorial, Districtes i Equipaments. I estarà integrada per: 
 

• Una persona en representació de cada grup polític municipal 

• Les vicepresidències dels Consells municipals de Districte. 

• Personal tècnic municipal dels serveis de Coordinació de Districtes i de Qualitat 
Democràtica, i el d’altres serveis municipals que es pugin requerir. 
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La Comissió de Seguiment és l’òrgan de garantia del procés, i exercirà les funcions següents: 
 
• Fer el seguiment i la valoració al final de cada fase del procés  

• Vetllar perquè el procés participatiu es desenvolupi d’acord amb aquestes bases  

• Efectuar propostes per tal de resoldre les qüestions no previstes en les presents bases. 

• Fer la valoració final del procés i proposar la incorporació de millores per a properes 
edicions. 

 

6.2. La Comissió Tècnica 
 
La Comissió Tècnica estarà formada per personal tècnic municipal de Qualitat Democràtica i de 
Coordinació de districtes i d’altres serveis municipals es requereixi en cada fase. 

Les seves principals funcions són: 
 

• Coordinar i impulsar les accions necessàries per a la realització del procés participatiu. 

• Realitzar la revisió i valoració dels requisits bàsics establerts en aquestes bases que 
han de complir les propostes o idees presentades a través de la plataforma. 

• Elevar a la Comissió de Seguiment la informació necessària per a la validació de cada 
final de fase. 

• Elevar a la Comissió de Seguiment les incidències que es plantegin durant tot el 
procés. 

• Fer una valoració del funcionament del procés amb les recomanacions que es creguin 
oportunes.  

 
Base 7. Les fases del procés 
 
El procés es desenvoluparà d’acord amb les següents fases: 
 

� Fase 1. Informació, difusió i recollida de propostes i idees. 

� Fase 2. Revisió del compliment de requisits, validació i derivació de les propostes i 
idees 

� Fase 3. Presentació, construcció col·lectiva i priorització de les propostes als Consells 
municipals de districte 

� Fase 4. Valoració i selecció de les propostes prioritzades pels consells a càrrec de 
l'Equip de Govern 

� Fase 5. Retorn, avaluació i seguiment  

 
Base 8. Informació i difusió del procés  
 
S’utilitzaran els mitjans de comunicació municipals i la plataforma de participació “Participa a 
Terrassa”, que serà l’eina fonamental per a la seva difusió, informació i/o seguiment. També 
s’habilitaran els següents espais per tal que les persones, entitats o col·lectius sense 
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coneixements o mitjans tecnològics puguin rebre la informació i/o els suport necessari per 
presentar les seves idees o propostes, on caldrà demanar cita prèvia:  
 

• Casal cívic del Vapor Gran (L’Espai de les entitats) 

• Centre Cívic Montserrat Roig 

• Centre Cívic Alcalde Morera 

• Centre Cívic Ma. Aurèlia Capmany  

• Centre Cívic Avel·lí Estrenjer 

• Centre Cívic President Macià 

• Casal Cívic de Can Parellada 

 
Base 9. Temàtiques de les propostes  
 
Les temàtiques de les propostes o idees han d’anar encaminades a crear uns barris més 
saludables, enfortir la xarxa comunitària i el suport social davant el context de l’etapa post 
pandèmia provocada per la COVID-19. Preferentment:  
 

• Entorn, medi ambient i sostenibilitat: propostes, projectes, programes, activitats o 
accions que generin un impacte positiu en l’entorn, que tinguin cura del medi ambient i 
incorporin a la ciutadania com un agent actiu. 

 

• Drets socials, igualtat i xarxa comunitària: projectes comunitaris, projectes socials i 
socioeducatius que incideixin als barris i que impulsin la cohesió social dels seus 
membres posant la vida de les persones i els seus drets al centre. 

 

• Vida activa i saludable: propostes, projectes, programes, activitats o accions que 
fomentin la vida activa, l’autocura, l’activitat física, alimentació saludable, relacions 
socials.  

 
Base 10. Continguts i requisits de les propostes  
 
Es podran presentar a la plataforma com a màxim 5 propostes per persona participant, entitats i 
col•lectius. 
 
Amb l’objecte de facilitar la seva comprensió, classificació i posterior validació tècnica, totes les 
propostes o idees hauran d’incloure com a mínim la informació següent: 
 

• Títol  

• Descripció: Explicació sobre el contingut de la proposta i dels seus objectius 

• Àmbit territorial: especificar barri o districte 

Per tal que una proposta o idea sigui acceptada i passi a la fase de presentació als consells 
municipals de districte, haurà de complir els següents requisits bàsics: 
 

• Ha d’ajustar-se a la legalitat vigent  
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• No ha de ser ofensiva ni ha de vulnerar algun dret bàsic. (no ha de ser contrària als 
drets i les llibertats individuals i col·lectives ni contrari als valors democràtics i els drets 
humans) 

• Ha de ser competència municipal  i ser d’interès general 

• Ha de ser despesa corrent  

• Ha de tenir la informació mínima requerida  a l’apartat anterior i ser comprensible   

• Ha de correspondre a la temàtica del procés : barris més saludables 

Les propostes i idees que no compleixin amb qualsevol d’aquests requisits, es consideraran no 
vàlides. Apareixeran com a rebutjades a la plataforma i no passaran a la fase següent de 
presentació en els consells municipals de districte. 
 
Base 11. Revisió requisits i validació de les propo stes 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de les propostes i idees, la Comissió Tècnica revisarà 
els continguts i el compliment dels requisits bàsics. Per a una millor valoració i tractament de 
les propostes i idees, els serveis tècnics podran contactar amb les persones proposants per 
aclarir informació si s’escau. 
 
Les propostes que no compleixin amb els requisits bàsics no passaran a la següent fase i 
apareixeran a la plataforma amb l’etiqueta  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 propostes que compleixen tots els requisits apareixeran a la plataforma com a PASSA A 
CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA EN EL CONSELL DE DISTRICTE i s’informarà a les persones 
proponents que la seva proposta passa a construcció col·lectiva i que podran participar en la 
sessió dels consells de districte per presentar la seva proposta. 
 
Base 12. Presentació de les propostes als Consells municipals de districte  
 
L’objectiu principal d’aquesta sessió és presentar i compartir el conjunt de les propostes i idees 
individuals de la ciutadania, de les entitats i col·lectius als Consells de districte.  
 
Les persones proposants seran convidades a participar-hi mitjançant una notificació que rebran 
a través de la Plataforma Participa a Terrassa i caldrà que confirmin l’assistència a efectes 
d’organitzar la sessió.  
 
A la sessió també podran assistir tècnics i tècniques municipals relacionats amb els continguts 
de les propostes. 
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Base 13. Construcció col·lectiva de les propostes e n els Consells municipals de districte  
 
Les sessions de construcció col·lectiva, tindran lloc en el marc del debat dels Consells 
municipals de districte i seran dinamitzades amb el suport d’un equip extern especialitzat en la 
dinamització d’aquests tipus de processos i espais. 
 
Es debatran les idees i propostes presentades en la fase anterior amb l’objectiu de construir de 
noves de forma col·lectiva i consensuada. 
 
De cada sessió s’elaborarà un informe dels resultats de les construccions de propostes que 
seran traslladades per a la seva priorització.  
 
En aquestes sessions es convidarà també a participar a les persones proposants que vulguin 
assistir.  
 
Base 14. Priorització als Consells municipals de di stricte  
 
Es realitzarà una sessió a cada consell municipal de districte on es farà la priorització de les 
propostes que s’elevarà a  l’Equip de Govern Municipal.   
 
 
Base 15. Valoració i selecció de les propostes a cà rrec de l'Equip de Govern  
 
L’Equip de Govern, tenint en compte la priorització dels consells,  estudiarà i decidirà quines de 
les propostes són escollides per a la seva realització en el pressupost municipal i assegurarà 
que se’n duguin a terme de tots els districtes.  
L’Equip de Govern farà retorn als consells municipals de districte, i posteriorment traslladarà les 
propostes als serveis municipals competents per tal que les incorporin en el seu pressupost 
municipal. 
 
Base 16. Retorn, avaluació i seguiment del procés 
 
En aquesta fase es farà retorn a les persones que han participat i en general a tota la 
ciutadania de quins han estat els resultats del procés participatiu, a través de la plataforma 
Participa a Terrassa. 
 
Es recollirà la valoració de les persones que han participat i dels òrgans del procés. Aquesta 
informació s'inclourà en la memòria del procés i es podrà consultar a través de la plataforma. 
 
Les propostes que es portin a terme s'hauran de poder identificar amb el procés participatiu 
amb l'objectiu que la ciutadania conegui que han estat el resultat de la construcció col·lectiva 
en el marc dels Consells de districte.  
  
Es realitzarà també una sessió pública de retorn on s’explicaran les propostes que es portaran 
a terme com a resultat del procés de participació, es farà la valoració del procés i s’animarà a 
participar en les properes edicions. 
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Per tal de facilitar el coneixement de l'estat d'execució de les propostes que els serveis 
municipals portaran a terme, es publicarà al mòdul de seguiment de la plataforma Participa a 
Terrassa la informació necessària fins a la seva finalització. 
 
 
Base 17. Calendari 
 
Fase 1 
Informació, difusió i recollida de propostes 

De l'1 d'octubre fins el 7 de novembre de 
2021 

Fase 2 
Revisió del compliment de requisits, validació i 
derivació de les propostes i idees 

Fins a mitjans de novembre de 2021 

Fase 3 
Presentació, construcció col·lectiva i priorització 
de les propostes als Consells municipals de 
districte 

Des de finals de novembre de 2021 a 
inicis de març del 2022 

Fase 4 
Valoració i selecció de les propostes 
prioritzades pels consells a càrrec de l'Equip de 
Govern 

A partir d’inicis de març de 2022 

Fase 5 
Retorn, avaluació i seguiment 

Abril de 2022 

 


