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Què és una inversió?

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un procés de participació ciutadana als districtes per tal de
decidir a quines inversions es destinarà un pressupost total de 500.000€ durant el 2018, del qual
cadascun dels districtes disposarà d’una partida de 83.300€.
Qui pot participar?
 Els membres del Consell Municipal
de Districte
 Les entitats del Districte que no
formin part del Consell Municipal de
Districte
 Les persones empadronades en el
districte, majors de 16 anys


Com es pot participar?
 Les persones empadronades en el
districte s’hauran de registrar en la
plataforma participaterrassa.cat, on
podran presentar fins a un màxim de
dues propostes.
 Els membres del Consell de Districte
i les entitats dels districtes presentaran
les seves propostes en una fitxa que
s’haurà d’entregar en mà a la
consergeria de l’equipament cívic de
referència o a través de la bústia de la
secretaria del Consell Municipal de
Districte corresponent.




Quan es poden presentar les
propostes?

Priorització i elecció de les
propostes

 Ciutadans i ciutadanes
Del 20 de juny a les 10 h i fins al 10 de
juliol a les 22 h.
 Membres del Consell de Districte
i entitats del districte
Del 20 de juny a les 10 h i fins al 10 de
juliol a les 22 h.

 Les persones o entitats que hagin
presentat les propostes que compleixin
els requisits podran assistir a la sessió
del Consell Municipal de Districte per
tal de poder explicar i defensar la seva
proposta.
 El Consell de Districte triarà 10
propostes segons diversos criteris
d’interès públic i els deixarà en mans
de la Comissió Tècnica perquè els
valori abans de procedir a la priorització
per part del Plenari del Consell de
Districte durant el mes d’octubre.
 Durant el mes de novembre es farà
pública la selecció de propostes
aprovades per a cada districte.





Requisits de les propostes
 Han de correpondre a un districte de
la ciutat i a un dels àmbits escollits pel
Plenari del mateix districte.
 Han de ser competència de
l'Ajuntament, no d'altres administracions
o entitats.
 No poden superar els 83.300€
 S’han de poder realitzar tècnicament.
 No s'admetran les que contradiguin
els plans municipals aprovats.
 No s'acceptaran les que comportin
contribucions especials.






Una inversió és tot allò que l'Ajuntament pot
construir o adquirir i que, per tant, passarà a
formar part del patrimoni de la ciutat.
Aquí tens alguns exemples:

Comprar més papereres

Contractar més pesonal de
neteja a la cituat

Millorar els equips
audiovisuals ( equip de so,
projectors...) dels
equipaments cívics.

Construir un equipament cívic
nou al districteb

Millorar l'accessibiliat als
escenaris dels centres cívics

Contractar el manteniment
d'un ascensor a un
equipament

Instal·lar un joc infantil
adaptat a una plaça

Contractar dinamització
infantilb

Instal·lar barres esportives a
un parc

Construir un nou poliesportiu

Col·locar una marquesina a
una parada de bus

Ampliar el recorregut de les
línies del bus

Fer un pas rebaixat a la vorera
per fer-la accessible

Contractar una persona
traductora de llenguatge de
signes













Trobareu tota la informació sobre el
procés participatiu a la plataforma
participa.terrassa.cat.
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