Estructura Territorial

Acta aprovada a la sessió 2/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Lluïsa Melgares
Aguirre en data 9 d'octubre de 2020

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

1/20
ORDINARI
13 de febrer de 2020
De 18:00 a 20.00 h
Centre Cívic Montserrat Roig

Hi assisteixen:
Lluïsa Melgares Aguirre
Carles Lázaro Hernando
Francesc Sañé Guix
Maria José Agut Barbero
Maria Pilar Álvarez Sánchez
Alfonsa Redondo Asensio
Ruth Hibernon Martin
Antonio Cazorla López
Fernando Viedma Moya
Josep Ruiz Rodriguez
Jordi Trujillo Agullo
Noemi Fernández Outumuro
Eunice Muniesa Vers
Roser Ortega Aldea
Membres absents:
Raquel Pérez Redondo
Loida Panades Rubio
Francisco Manchado Saban
Pablo Tarí Tomás
Abundio Lozano Román
Marc Moreno Monjón
Juan Trujillo Zamora
Tania Herrera Vargas
Excusen assistència:
Maite Boza Fernández
Maria Dolores Martínez Faura
Manel Martí Moncho
També hi assisteixen:
Ramon Morillas Pérez
Hendaya Serrano Gil
Isaac López Hernández

Presidenta
Representant Grup municipal PSC
Representant Grup municipal Junts per Terrassa
Representant suplent Grup municipal Tot per Terrassa
Representant Grup municipal Tot per Terrassa
Representant AV Per la millora de Ca n’Anglada
Representant AV Torre-Sana
Representant AV Montserrat
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats socials
Representant veïnal
Col·lectiu dones Ca n'Anglada
Secretària
Representant Associació de comerciants
Representant AV Ca n’Anglada
Representant AS d’entitats esportives
Representant suplent Comunitat sociosanitària
Representant AS d’entitats juvenils
Representant Comunitat educativa primària
Representant AS d’entitats esportives
Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa
Representant AV Vilardell 16 de Septiembre
Representant Comunitat sociosanitària excusada
Representant Grup municipal ERC-MES
Sergent de la Policia Municipal
Agent de convivència D2
Agent de convivència D2
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Pau Consola
Emilia Andreu Almécija

Eina Cooperativa
Directora d'Àrea de Serveis Territorials

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 21 de novembre de 2019.
2. Procés Dinamització:
1. Presentació memòria 2019 i valoració d’activitats per part del Plenari.
2. Presentació bases del procés del 2020.
3. Creació comissió d’impuls.
3. Aprovació Pla de Treball.
4. Informacions de Presidència
5. Precs i preguntes.
6. Consultes de la ciutadania.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 21 de novembre de 2019
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Lluïsa Melgares, i dóna les gràcies a tots
els consellers i conselleres per la seva assistència. Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a
l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha cap, s’aprova
l’acta.
3. Aprovació del Pla de Treball
Pren la paraula la Sra. Ortega i informa que a l’article 30 del Reglament de Participació
Ciutadana s'estableixen les competències del plenari i es recorda que entre elles, està la de
«realitzar l’informe anual de l’estat del districte» .
Aquest es podrà elaborar a partir de la sessió ordinària que tractarà aquest tema i que recollirà
el debat i les conclusions del plenari.
L' informe, previ a l’elaboració dels pressupostos, s’elevarà a Alcaldia i a tots els grups
municipals per tal que sigui tingut en compte.
Com recordareu, l’any passat va ser any electoral i no es va poder debatre ni elaborar l’informe.
Tot i així, es va enviar a través de la bústia del CMD2, una fitxa per tal de poder realitzar la fase
de recollida de propostes i així poder-les incloure a l’informe anual d’aquest any.
Malauradament, no hi va haver resposta per part de cap membre del consell.
Si us sembla adient, la setmana vinent us farem arribar de nou la fitxa per tal que l’ompliu i ens
la feu arribar abans de 27 de març.
Continua la Sra. Ortega i presenta el Pla de Treball que es durà a terme durant el 2020.
Comenta que un dels aspectes més destacats d’aquest pla és la valoració de les activitats de
dinamització comunitària ( mes de febrer ) i recorda que les diferents propostes del procés de
dinamització es poden presentar fins al proper dia 6 de març d'enguany.
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Alhora, explica que s’ha afegit en aquest pla de treball, una novetat, ja que hi ha un darrer punt
que fa referència a les informacions sobre les inversions. (Annex1)
S’aprova el Pla de Treball per unanimitat.
2. Procés Dinamització
La Sra. Melgares cedeix la paraula al Sr. Pau Consola de l’Eina Cooperativa per explicar el
«Projecte Salut i Esport al Districte 2» (Annex 2).
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro, director de l’Escola Salvador Vinyals, el qual comenta que
la seva escola ha quedat fora del programa, tot i que a la pista de Vilardell s’està fent aquesta
activitat.
Pren la paraula el Sr. Consola i diu que es va parlar amb l’associació de veïns i que també es
va parlar amb l’entitat que gestiona aquesta pista. Entre tots varen considerar que era suficient.
Si hagués hagut una demanda, per part de l’entitat , d’ampliar l’activitat esportiva que hi ha a la
pista, s'hagués parlat amb més escoles, però es va considerar que hi havia l’oferta de participar
en aquesta activitat.
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i diu que la resta d’entitats del districte han fet el protocol
que toca, que es consultar a l’escola on estan els nens/es , si hi ha necessitats, etc... Veu que
s’ha fet, i que totes les escoles han tingut aquest contacte amb les associacions de veïns i amb
vosaltres, però a mi, ningú m’ha comunicat res.
Contesta el Sr. Consola que aquesta activitat està oberta i adreçada al barri. Si en aquest cas
es detecta que hi ha una necessitat d’algun dels infants de l’escola de participar en aquesta
activitat esportiva, us podeu adreçar a l’entitat que gestiona la pista esportiva i està segur de
què hi tenen cabuda. Potser ha estat un problema d’informació, i per això l’activitat no està
plena, com va passar a Ca n’Anglada.
Pren la paraula el Sr. Antonio Cazorla, comenta que aquest projecte inicialment es va plantejar
per una qüestió determinada que era l' època de vacances i mitigar les possibles "molèsties"
dels nens jugant al carrer durant el període estival. Aquest projecte, creu que hauria d’haver
començat en acabar l’escola i finalitzar a l’inici de les classes. Algú del consell va denunciar que
aquest projecte s’hauria d’haver presentat a concurs per que superava els 10.000 euros. Des
de l’Ajuntament es va dir que no s’havia de fer concurs per què el projecte no superava els
15.000 euros i es va aprovar per majoria absoluta al consell. Això va provocar que el projecte s'
endarrerís i aquesta circumstància va motivar que un gran nombre de nens i nenes no es
poguessin inscriure.
Per altra banda, el Sr. Antonio Cazorla comenta que fa uns dies es va fer un plenari on es va
parlar de, com el districte, podria presentar un projecte global davant de Benestar Social,
d’Habitatge, de la Diputació i d’altres institucions, on no només es tingués en compte l’esport,
sinó activitats de tot el moviment associatiu i de tots el ciutadans/es del districte. Des de les
institucions demanen que qui lideri aquesta formula de treball es comprometi a tirar endavant
aquest projecte i el que demana, és treballar conjuntament.
Pren la paraula la Sra. Melgares i presenta les bases del procés de dinamització recordant que
aquest serà el tercer any que es duu a terme aquest projecte amb la finalitat essencial de
promoure el treball en xarxa de les entitats, millorar la convivència i la cohesió social del territori
i corresponsabilitzar a les entitats per potenciar una societat inclusiva per garantir les
transversalitats de gènere, d’intergeneracionalitat i d’interculturalitat.
Es tracta doncs d’un tema de gran responsabilitat atès que el consell és l’òrgan encarregat
d’aprovar les activitats de dinamització que es faran al districte. (Annex3)
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Pren la paraula la Sra. Ortega i explica que en aquestes bases hi ha una variació respecte a
les de l’any anterior, donat que s'han afegit puntuacions per tal de promoure i afavorir el treball
en xarxa.
El requisit imprescindible es que un determinat nombre d' entitats vagin coordinades, i que
siguin partícips d'un mateix projecte.
En aquest cas, donat el nombre de consellers/es del CMD2 haurien de ser cinc entitats les que
duguéssiu a terme un mateix projecte de dinamització comunitària.
Per tal d'arribar a concretar quines entitats i associacions voldran formar part, es crea una
Comissió d’Impuls.
En el consell d’avui s’hauria de decidir quines entitats volen formar part d’aquesta Comissió
d’Impuls. Alhora cal decidir quan es farà la primera reunió.
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i mostra el seu desacord en que no hi puguin participar tots
els consellers i conselleres, quedant exclosos els grups polítics i els ciutadans/es.
Respon la Sra Ortega dient que aquesta comissió està destinada a entitats sense ànim de lucre
i que aquestes bases són per al 2020 .
Els hi recorda que es van avançar mitjançant la bústia del consell. Es va fer així, perquè els
consellers i conselleres les poguessin valorar, i poguessin presentar els suggeriments que
consideressin convenients. Cap membre del consell va presentar propostes, suggeriments... Tot
i així, ara és un bon moment per posar-les en comú i dir i justificar en quins punts no hi esteu
d’acord.
Respecte a la intervenció del Sr. Jordi Trujillo comenta la Sra Ortega que pot entendre el que
proposa , donat que no ha format part de la redacció d’aquestes bases.
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i pregunta si les bases estan fetes basant-se en el reglament
de Participació Ciutadana que es va aprovar conjuntament amb el Districte 6 l’any passat, o bé
s’ha fet un nou reglament.
Respon la Sra. Ortega i diu que no te constància que s’hagi fet un reglament nou. En tot cas, el
Reglament de Participació Ciutadana data del 2016. Explica que tot seguit es parlarà de la
modificació del RPC, que s’ha aprovat mitjançant el Ple Municipal, i els hi aclareix que aquest
punt no te res a veure amb el tema que estem tractant en aquests moments.
Del que estem parlant ara no es d'un reglament, són unes bases, que contenen uns requisits
proposats per qui promou l’activitat.
En aquest cas, el servei d’Estructura Territorial atorga aquests 10.000 euros en concepte de
Dinamització Comunitària i determina les bases d'acord a una normativa.
Ara se us exposa la normativa en la qual es basa i s' us proposa no fer un treball individual. És
el moment de fer propostes conjuntes, per dur a terme realment un treball de dinamització
comunitària, que en definitiva, el que pretén és aconseguir la cohesió entre les entitats del
districte.
Pren la paraula la Sra. Ruth Hibernon, i comenta que l’any passat a la Comissió d’Impuls es
van plantejar uns temes que volien que formessin part d’aquestes bases, com per exemple, que
participessin tots/es els consellers/es.
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Pren la paraula la Sra. Ortega i respon que es el promotor qui redacta les bases. Fa un símil
amb el procés d'inversions. Comenta que quan s’obri el procés d’inversions, tothom opinarà, es
debatrà i es votaran, però les bases, per entendre’ns, les proposa qui aporta els diners per
aquell concepte.
El vostre procés participatiu, és molt important, donat que determineu que vol fer el consell
amb aquests 10.000 euros.
És el tercer any en què es fa, i es posa en valor al consell per què ningú coneix com vosaltres
el territori.
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i diu que cada vegada hi ha més normes que van en contra
de la participació. Abans eren dos les entitats que havien de presentar conjuntament un
projecte i ara són cinc i això és molt difícil.
Pren la paraula la Sra. Eva Magaña i explica que el reglament de participació ciutadana diu que
el Ple Municipal te la potestat de decidir la quantitat, en aquest cas 10.000 euros, com als anys
anteriors, i tenim un any per fer veritat que aquest diners arribin al territori. Si que es cert que es
cada districte qui fa les propostes i marca una mica quines són les prioritats del territori, però és
un procés de ciutat. Per poder començar ràpid, necessitem un marc normatiu que reguli el que
tècnicament es pugui valorar i quantificar, i com dur a terme aquestes propostes. Aquestes
bases que es presenten avui aquí, han passat ja per tres districtes i el que s’atorga als
consellers i conselleres es fer les propostes i decideixin el que es fa o no es fa. El que sigui
l’organització gestora qui marqui el procés de com dur a terme aquesta plasmació de què
arribin els 10.000 euros al districte, és l’administració qui fa aquesta proposta. Evidentment
que sempre es pot perfilar i per això hi ha fase de valoració. Cada any hi ha una valoració i les
aportacions es valoren i es debaten en clau de ciutat.
Pregunta el Sr. Jordi Trujillo sobre aquesta trobada amb el Districte 6. Diu la Sra. Magaña que
no estem proposant res que no reculli el que entenem que ens han fet arribar tots els consells,
no només vosaltres. Si que es cert, que hi ha un punt discordant vers el tema que ha comentat
el Sr Trujillo referent als grups polítics. Quan s’han fet les valoracions als altres districtes, ha
passat tot el contrari i s’ha demanat per part de les entitats i de la ciutadania, la no participació
en les propostes per part dels grups polítics. Aquestes bases recullen la petició general.
Pren la paraula la Sra Melgares i pregunta si es prioritzaran amb més puntuació si participa el
30% o el 50%, però si una entitat presenta una proposta en solitari es tindran en consideració
igual.
Respon la Sra. Magaña dient que es tracta de que si una entitat te una proposta, abans de fer
la fitxa, si pot parlar amb quatre o cinc entitats més i es pot plantejar en termes de que es faci.
Entenem que es el que es demanava a les valoracions que es van fer de l’any anterior.
Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que te prioritat qui es presenta conjuntament. Si no
és així, cadascú presenta la seva proposta i es decidirà en el consell.
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que potser es un defecte de forma en el procés.
Si un te un projecte i el presenta a tres entitats ja no anirà a més per què ja te un mínim i ja te la
màxima puntuació. Considera que entre mig hi hauria d’haver una exposició al consell dels
projectes de les entitats i desprès consensuar. Potser hi ha tres projectes semblants que es
poden refondre.
Pren la paraula la Sra. Melgares i posa de manifest que el que busca aquesta normativa es que
tinguem relació entre nosaltres.
Respon el Sr. Carles Lázaro dient que el que passa es que es coarta aquesta relació entre
nosaltres. Si la puntuació es més alta a més entitats recolzant la proposta, si de trenta entitats
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ja en tinc sis, ja no buscaré més. Ens queden tres setmanes i no dona temps a no ser que et
dediquis en exclusiva. La seva proposta es fitxar una reunió on cada entitat plantegi es seu
projecte i s'arribin a acords si hi han més entitats interessades.
Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que a la Comissió d’Impuls s’hi pot apuntar tothom
que vulgui i que s’ha de fixar una data.
Pren la paraula el Sr. Antonio Cazorla i comenta que l’any passat ja es va fer i ningú va
presentar res, només l’AV Montserrat. En aquell moment es va aprofitar per que tot el districte
aprovés el mateix projecte que es va ampliar de 2.700 euros fins al 10.000 euros. Es tracta com
he comentat anteriorment de fer una comissió per fer un projecte global del districte per
presentar a altres administracions. Considera que els partits polítics han de quedar al marge
per què ha de ser un projecte associatiu.
Pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz i diu que 10.000 euros es una misèria amb les necessitats que
te el Districte 2. I considera que no s’hauria d’allargar més aquest tema i aprovar el que es
prioritari.
Pren la paraula la Sra. Ortega i comenta que s’ha de dir qui vol formar part de la Comissió
d’Impuls i concretar la data de la primera reunió.
Es presenten la Sra. Ruth Hibernon, el Sr. Jordi Trujillo, la Sra. Alfonsa Redondo, i el Sr.
Antonio Cazorla.
Pren la paraula la Sra. Magaña i comenta en referència a la falta de temps que plantejava el Sr.
Lázaro, es cert que de cara a fer aquesta xarxa comunitària estaria bé tenir una mica més de
temps, però el que intentem a les bases es plasmar les necessitats traslladades des dels
diferents consells de tenir molt de temps per fer les activitats i si demorem molt el procés com
ens va passar el primer any, començarem a fer les activitats al juliol i si es vol fer una
contractació com va passar l’any passat o fer una activitat per Setmana Santa, ens aquests
terminis ja es podrà començar a treballar.
S’acorda el dimecres dia 19 de febrer, a les 18:30 h com a data de la primera reunió de la
Comissió d’Impuls.
4. Informacions de Presidència.
Pren la paraula la Sra. Melgares i informa que s’ha modificat el Reglament de Participació
Ciutadana que es va aprovar l’any 2016 on s’establia que la presidència recau en un regidor/a
de la llista més votada. Això implica que es pot donar la situació que el president de l’òrgan no
formi part de l’equip de govern i, per tant, no pugui actuar com a representant de govern ni dur
a terme cap acció de govern al territori. L’anàlisi tècnic de les competències atorgades a la
Presidència detectava que algunes eren plenament de govern, i això va posar de manifest la
necessitat de fer una modificació al reglament. Després de diversos processos i interlocucions
amb els diferents grups municipals, en el Ple del mes de gener es va portar a l’ordre del dia
aquesta modificació, que va ser inicialment aprovada. Ara es troba en el període d'exposició
pública de 30 dies durant els quals es poden presentar al·legacions.
Queden diferenciades així les dues figures: president/a d’un òrgan participatiu i regidor/a de
govern que pot nomenar l’Alcaldia per a dur a terme la representació i l’acció de govern, i que
pot coincidir o no amb la persona del President/a del Consell en els casos en què pertanyi a
l’equip de govern.
Continua la Sra. Melgares i presenta a la Sra. Emília Andreu que explica les inversions en clau
de districte. Explica la Sra. Andreu que al mes de desembre es va aprovar el Pressupost
municipal amb un total de 257 milions d’euros, dels quals un 10 milions estan destinats a
inversions i informarà de les inversions i els projectes que afecten al districte 2. A nivell de
l’Ajuntament es treballa amb dos tipus d’inversions, les que surten dels projectes del pressupost

6

Estructura Territorial

de l’Ajuntament aprovats al 2020 i les inversions que destinem als pressupostos no executats
de l’any anterior que tothom coneix com IFS o Inversions Financerament Sostenibles i que
aquests projectes surten de tot el pressupost que no s’ha executat l’any anterior i que l’equip de
govern el destina a noves inversions durant el següent any. Aquesta segona part d’inversions
les podrem explicar a partir del mes de maig per què les IFS hem d’esperar que el govern
central les aprovi i és al voltant del mes d’abril quan dona el vist i plau. Posteriorment
l’Ajuntament ho ha d’aprovar al Ple al maig-juny i és en aquest moment quan comença la
següent tanda d’inversions. Tot seguit explica les inversions que s’estan començant a executar
o que ja s’ha contractat projecte i cap a l’estiu es podran explicar les altres inversions que
surten del pressupost que no has gastat del 2019 però que també reverteixen en el districtes de
la ciutat.
Els projectes que s’estan treballant en aquest moment al districte 2, són projectes bàsicament
de manteniment i conservació de l’espai públic, projectes per fer accessibles els nostres
carrers, gran projectes com el clavegueram i projectes de millores de parcs i places. Tenim per
una banda dintre del paquet de parcs i places, la millora de la zona verda a la cruïlla entre els
carrers de la Mare de Déu dels Socors i el carrer de la Mare de Déu de les Angúnies. Aquest es
un projecte d’adequació del pavimentat sobre tot per fer la zona accessible i per remodelar una
zona de jocs. L’import es de 69.000 euros. Altra projecte que s’ha licitat es la millora del
drenatge de la plaça Frederica Montseny, amb un import de 119.565 euros. Un altre projecte es
la zona de jocs del carrer de la Mare de déu de la Fuencisla amb un import de 20.000 euros i
es troba en licitació. El següent projecte es d’urbanització amb la construcció d’una pista
poliesportiva junt a la zona d’aparcament existent actualment a la cantonada de l’Avinguda del
Vallès i el Passeig Vint-i-dos de juliol amb un import 48.000 euros i ja s’està realitzant. El
següent projecte es tracta de jocs infantils i accessibles al carrer de la Verge dels Desemparats
amb un import de 25.000 euros. La reforma d’una zona verda entre els carrer de Sant Honorat i
Santa Cecília amb la substitució del tancat de fusta per un tancat metàl·lic amb un import de
15.000 euros. L’últim és la reparació d’uns col·lectors al carrer de Sant Crispí, entre el Passeig
del Vint-i-dos de Juliol i fins l’Avinguda del Vallès amb un import de 400.000 euros. Finalment
tenim una inversió al barri de Ca n’Anglada amb un import de 1,5 milions d’euros per acabar
amb la primera fase de l’esponjament del barri.
Aquests són els imports i projectes que directament s’estan executant i que hem pogut
desglossar. Desprès hi ha la part d’obra i manteniment de l’espai públic on hi ha tot un paquet
de millora i manteniment de les zones verdes i de l’asfaltat però que no ha estat possible
desglossar per districtes. La propera vegada intentarà portar un mapa en el que s’està
treballant i que properament el podran consultar, ja que estarà penjat a la web municipal on es
podrà, per districte, per barri i per carrer veure el projecte que s’està fent, en quina fase es
troba i l’import.
Continua la Sra. Andreu explicant que hi ha projectes que es poden concretar i d'altres
projectes que es contracten en lots. Dintre d’aquests lots troben l’equipament esportiu del Parc
de Gernika, això prové d’uns IFS de l’any 2017. A la plaça Major de Torre-sana, també hi han
un jocs infantils que s’estan millorant malgrat que aquest projecte encara no està acabat i no el
podrem executar fins que tinguem els IFS. Es posaran unes taules de pícnic a la plaça de
Frederica Montseny i dos imports per fer obres per fer murs de contenció i terra planer al
terreny que hi ha al costat de la zona esportiva del barri de Vilardell amb una previsió d’inici de
les obres al 2020. Al carrer de Sant Tomàs es replantaran els escocells. Al proper consell de
districte us facilitarem els imports i les dates en les que s’iniciaran els projectes.
Pren la paraula la Sra. Melgares i informa que els agents de convivència presentaran un
PowerPoint de les activitats i les accions que s'estan realitzant al territori.
Prenen la paraula la Sra. Hendaya Serrano i el Sr. Isaac López i presenten les accions
realitzades pel agents de convivència al Districte 2. (Annex4)
Pren la paraula la Sra. Maria Pilar Álvarez i diu als agents de convivència que te la sensació de
no haver-los vist massa ni a ells, ni la seva actuació en referència als cotxes abandonats. Posa
un exemple, i diu que a la plaça del Pagès, una zona molt conflictiva, mai els ha vist per dins
de la plaça.
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Pren la paraula el Sr. Ramon Morillas, cap del torn de tarda de la Policia Municipal i comenta
que treballa amb els agents cívics cada dia.
Exposa el Sr. Morillas que s’està fent un nou projecte de policia de proximitat i que si ja es difícil
veure aquesta policia de proximitat als carrers, també ho és, veure només a dos agents de
convivència per a tot el districte.
Els agents surten de Policia amb unes directrius per fer uns seguiments i controls on si no hi
estiguessin ells, hauria d'estar la policia.
En referència als vehicles abandonats, a Terrassa, l’any passat teníem un 3.000 controlats. Ells
fan la primera trobada i nosaltres seguim un procediment. Ells en ajuden a fer el seguiment de
si el vehicle es mou o no. Quan el desplegament de la policia de proximitat es pugui fer
completament, la figura dels agents de convivència ens serà de molta ajuda no només en el
tema dels cotxes.
En referència al tema de la plaça comenta que no són agents de l’autoritat. Informen, ajuden,
aconsellen però no són figures d’autoritat. La policia mateix els hi diem que hi ha uns
determinats llocs on millor que no hi vagin sense avisar abans.
A l’estiu fan una tasca important a les places per evitar situacions conflictives entre els nens i
nenes que juguen i la gent gran.
Pren la paraula la Sra. Alfonsa Redondo i consulta que es pot fer amb els cotxes que arreglen
als carrers amb el motor en marxa, com passa al carrer Santa Cecília i/o el carrer Sant Tomàs.
Comenta que passa el mateix amb les motos aparcades a les voreres.
Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que properament es presentarà una ordenança que
prohibirà l’estacionament de motos a les voreres.
Pren la paraula la Sra. Maria Pilar Álvarez i comenta que mai els ha vist passar pel mercat de la
misèria per avisar a la policia.
En quant a les actuacions a les places per la problemàtica dels nens i les persones grans,
comenta que no els ha vist mai.
Pel que fa als cotxes abandonats ha hagut de posar-se en contacte amb l’Ajuntament per què
hi hagués alguna actuació. Ho ha fet en referència a una botiga que tenia un zona de càrrega i
descàrrega sempre ocupada amb camions en bastant mal estat.
Pren la paraula el Sr. Morillas i diu que el Passatge Comercial es un lloc complicat per a ells.
Van començar informant i al final es va decidir que allà entraria la policia per evitar que
tinguessin problemes. L’Ajuntament i la policia som molt conscients de la problemàtica del
Passatge Comercial. S’ha iniciat un nou tipus d’actuació que comença a les sis de la tarda fins
a les nou de la nit. Es passa dia si i dia no.
Pel que fa a la retirada dels vehicles hi ha una sèrie d’actuacions prèvies a la retirada i en
referència als cotxes mal aparcats actuarà la policia municipal.
En referència als tallers que treballen al carrer també hi ha un procediment. S’aixeca un acta i
aquesta acta va al servei d’activitats i es fa un seguiment per part de medi ambient. Al carrer no
es pot arreglar cap vehicle. Si la policia va i els cotxes que estan a fora estan ben estacionats,
si no s’està fent alguna cosa il·legal, no podem fer res. Un tema diferent es el de les
motocicletes, com s’ha dit abans, la nova ordenança prohibirà aparcar les motos a la vorera i
els tallers tampoc podran aparcar les motos a les voreres.
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Pren la paraula el Sr. Isaac López i comenta que porten un registre horari amb les adreces i pel
Passatge Comercial passen unes cinc o sis vegades cada tarda i quan passen demanen que
recullin i ho fan. Un altra tema es que quan marxen tornen a posar-les. Per la Plaça del Pagès
passen a diari, probablement més per fora que per dins.
Pren la paraula la Sra Maria José Agut i diu referint-se als agents de convivència que segur que
s’ha fet una bona tasca però pregunta on queda tot això i la percepció es que no s’ha fet res.
Que falla doncs? Està tot igual o pitjor. Hi ha cotxes aparcats a sobre de la vorera, les botigues
de fruita amb les verdures pel terra i passen cotxes de policia i no fan res.
Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que entén que es demanin objectius i resultats
sobre alguns temes concrets. Per exemple, les fruiteries es un tema que es pot treballar amb
policia i veure com es poden aplicar les ordenances. Aparcar a les cantonades.
I respecte al mercadal de la misèria considera que amb la presència estàtica de la policia , hi
hagin resultats.
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que l'incivisme es relaciona amb les criatures
quan acaben el període escolar i quan envaeixin l’espai públic amb una pilota o una bicicleta.
Especialment aquells que no estan sota la tutela dels pares. La policia fa un programa per
visitar les escoles pel tema d’educació vial i per proximitat, però també s’hauria de presentar
l'autoritat no com algú que reprimeix si no que acompanya, que dona seguretat, que salva
vides. Potser s’hauria de passar també per les escoles, la figura de l’agent de convivència,
sobre tot, al cicle superior que són aquells que donen més problemes i que campen pels parcs.
Que els alumnes ho verbalitzin i potser, seria una manera de conscienciar també als pares.
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i pregunta si també tenen competències sobre l'estat de la
via pública, dels parcs, jardins....
Respon el Sr. Isaac López que recullen les queixes i les traslladen al servei que correspongui.
Pren de nou la paraula el Sr. Jordi Trujillo i pregunta al Sr. Morillas si s’ha fet cap informe
negatiu sobre la cantonada del carrer Sant Cosme amb Verge de les Neus, ja que, en el que
portem d’any, hi han hagut tres accidents greus.
Respon el Sr. Morillas i explica que quan es fan les estadístiques d’accident sempre es remarca
i es fa arribar al departament de mobilitat aquelles propostes oportunes per evitar accidents en
determinats punts. Ara mateix el departament de mobilitat es troba en un procés de reciclatge
de la senyalització en diferents punts i l' adequació dels sentits i dels carrers. Són ells els que
porten el projecte. Reben allò que des de policia se’ls envia, i es dona per fet, que estan
treballant en aquells punts on els incidim.
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i demana que la policia incideixi en el fet de instaurar la zona
30.
Pren la paraula la Sra. Melgares i diu que es va aprovar al Ple l’ordenança que regula que tota
la ciutat seria zona 30, excepte les avingudes i els carrers de dues direccions.
La Sra. Melagares dona les gràcies al sergent de la policia municipal i als agents de
convivència per la seva presencia i les seves explicacions.
Pren de nou la paraula la Sra. Melgares i informa que el passat dia 4 de febrer va quedar
enllestida la pintura del mural «Un barri net». Amb motiu de fer la presentació oficial, us
informem que demà divendres dia 14 de febrer a les 9.30 hores, al Casal de Montserrat, Torresana i Vilardell, situat al carrer Salamanca, 35 l’artista explicarà la seva creació i es valorarà
l’experiència.
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Per altra banda, des de capacitats diverses s’inicia un projecte anomenat «A prop teu» amb la
intenció de fer més accessible a la ciutadania els principals recursos vinculats a la discapacitat
mitjançant sessions informatives al barris. Aquest projecte ofereix dos tipus de sessions
diferents. D’una banda, xerrades informatives en grups reduïts que repassen els principals
recursos, serveis, ajudes i bonificacions a què tenen dret les persones amb discapacitat. D’altra
banda, espais d’atenció individual per a consultes concretes relacionades amb les capacitats
diverses.
Les sessions són a càrrec del personal tècnic municipal, i s’ofereixen de manera gratuïta i
oberta a tothom. Per la seva temàtica, però, es recomanen especialment a persones entre 16 i
64 anys, amb un grau de discapacitat a partir del 33%, les seves famílies i professionals i
estudiants de l’àmbit social.
Totes les sessions són en dimecres i horari de matí (de 11 a 13H) i s’han programat 3 dates per
a cada centre cívic per facilitar l’assistència. Cada xerrada informativa tindrà el mateix
contingut, per tal recomanem fer la inscripció per a una única data. Les dates previstes al
Centre Cívic Montserrat Roig són:
- Xerrada informativa: 12 de febrer, 25 de març i 13 de maig.
- Atencions individuals: 19 de febrer, 1 d’abril i 20 de maig.
Podeu obtenir més informació a l’adreça: http//www.terrassa.cat/a-prop-teu.

5. Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz i recorda que el proper dijous a les sis de la tarda es farà una
xerrada de com està la situació sanitària a la nostra ciutat.
El dilluns per part de l’agrupació " per unes pensions dignes" es farà una manifestació fins a la
Mútua de Terrassa.

6. Consultes de la ciutadania
No hi ha consultes de la ciutadania
No havent més assumptes a tractar la Presidenta del Consell aixeca la sessió,

Secretària

Roser Ortega Aldea

Presidenta

Lluïsa Melgares Aguirre
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