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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 

 
 
Núm.:  2/20 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  21 de juliol de 2020 
Horari:  De 18:00 a 19:51 h 
Lloc:  Reunió virtual a través del TEAMS 
 

Hi assisteixen:   

Lluïsa Melgares Aguirre  Presidenta  

Manel Martí Moncho  Representant Grup municipal ERC-MES 

Carles Lázaro Hernando  Representant Grup municipal PSC 

Francesc Sañé Guix  Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Maria Pilar Álvarez Sánchez  Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Ruth Hibernon Martin  Representant AV Torre-Sana 

Maite Boza Fernández  Representant AV Torre-Sana 

Eunice Muniesa Vers Col·lectiu dones Ca n'Anglada 

Jordi Trujillo Agullo  Representant AS d’entitats socials 

Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 

Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 

Adrià González Representant Associació de comerciants 

Roser Ortega Aldea Secretària 

Membres absents:   

Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 

Loida Panades Rubio Representant AV Ca n’Anglada 

Noemi Fernández Outumuro Representant veïnal 

Abundio Lozano Román Representant AS d’entitats juvenils 

Juan Trujillo Zamora  Representant  Entitats Esportives 

Excusen assistència :  

Isaac Alber Agut Tinent Alcalde 

Antonio Cazorla López  Representant AV Montserrat 

Fernando Viedma Moya  Representant AS d’entitats de gent gran 

Josep Ruiz Rodriguez  Representant AS d’entitats de gent gran 

Maria Dolores Martínez Faura Representant suplent Comunitat sociosanitària 

Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 

També hi assisteixen:   

Núria Marín  García Tinenta Alcalde 

Maria José Agut Barbero  Representant suplent Grup municipal Tot per Terrassa 

Emilia Andreu Almécija Directora d'Àrea de Serveis Territorials 

Montserrat Martínez Soler Directora Àrea 3 

Acta aprovada a la sessió 3/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Lluïsa Melgares 

Aguirre  en data 9 d'octubre de 2020 
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Eva Magaña González Directora de Programa 

David García Castelló Director de Serveis Econòmics 
 
 
 
Ordre del dia  

1.Aprovació de l’acta Consell Municipal 13 de febrer de 2020. 

2.Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, a càrrec 
del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció 
de la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 

3.Informació del procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a la 
situació del COVID-19). 

4.Informacions de Presidència 

5.Precs i preguntes. 

6.Consultes de la ciutadania. 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació de l’acta ConsellMunicipal13 de febrer de 2020. 

Obre la sessió la Presidenta del Consell Municipal del Districte 2, la senyora Lluïsa 
Melgares. Preguntà si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell 
Municipal de Districte 2. Com no n’hi ha cap, s’aprova l’acta. 

2.Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, a 
càrrec del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i 
Projecció de la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de 
Serveis Generals i Govern Obert. 

Pren la paraula la Sra. Marín i recorda el compromís adquirit per l'equip de govern quan 
es van presentar els pressupostos de fer un retorn de quin era l'estat de l'economia de 
l'Ajuntament. Es important saber en quina situació ens trobem per entendre una mica les 
xifres. Recordem que les prioritats del pressupost venien marcades per uns grans temes 
com eren, la neteja, la mobilitat, la promoció econòmica, l'ocupació, la inversió en 
l'espai públic, polítiques socials, la cultura i l'esport i l'educació. Aquests eren els  
números en aquest grans apartats. Al 2020 parlàvem d'un pressupost corrent de 208,2 
milions d'euros. Aquest pressupost,  amb les inversions tenia un total de 217,2 milions 
d'euros i un pressupost consolidat de 257,1 milions d'euros. 

Pel que fa al pressupost corrent parlem d'uns recursos per import de 20,17 milions 
d'euros. D'aquest import, 793.000 € corresponen a la gestió de tributs i altres ingressos. 
3.996.000 corresponen a les modificacions de les ordenances fiscals i 5.315.000 a la 
participació en ingressos de l'Estat. Pel que fa al major provinent de la despesa, es a dir 
les reprioritzacions, parlem d'un total de 10,07 milions d'euros. Aquest import prové de 
les retencions inicials del pressupost del 2019 amb un import de 8,9 milions d'euros i 
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dels recursos ordinaris que serien les inversions del 2019 amb un import de 1,17 milions 
d'euros. 

Quan parlem del pressupost del 2020 hem de tenir molt present les limitacions amb les 
que treballem. A l'hora de fer la despesa i el pressupost hem de pensar que tenim uns 
condicionants que ens ajuden a veure on posem les partides i com les gastem. Cal 
recordar que persisteixen condicionants que limiten la capacitat de decisió municipal 
d’aplicar els recursos a les polítiques de despesa i que ens obliguen a fer retencions en la 
mateixa, fins al moment en que puguin variar les circumstàncies que les motiven. Cal 
tenir en compte també les incerteses en la participació en els tributs de l'Estat. Ja que 
part dels recursos requereixen que es disposi d'informació dels pressupostos generals de 
l'Estat i s'ha considerat una previsió d'augment de la que no es podrà disposar fins a la 
confirmació d'aquesta. També hem de tenir en compte les limitacions derivades de les 
normes d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que recordem, limita el 
creixement de la despesa no financera i no podem comptar amb tots els ingressos. 

Pel que fa a la despesa corrent i com apliquem aquests recursos de 20,17 milions, 
podem parlar dels recursos sense limitacions que són 11,485 milions i els recursos amb 
limitacions que són aquells que no es poden gastar per un import de 8,690 milions 
d'euros. Hem de parlar de què quan nosaltres hem demanat a les àrees les seves 
necessitats, per anar bé, aquestes requereixen de 24,8 milions per cobrir les obligacions 
contractuals i legals que s'han de tenir presents i que s'han de prioritzar, Alhora, cal tenir 
presents les programacions pendents que s'havien d'aplicar,  i les prioritats polítiques del 
Programa de Govern. 

Els criteris d'aplicació d'aquesta despesa corrent de 8,690 milions són: referents a les 
polítiques socials i d'atenció a les persones vulnerables, 3,1 milions, amb 868.000 euros 
retinguts amb el que l'àrea no pot comptar, però es fan constar per què si en algun 
moment l'Estat diu que tots aquests diners que te l'ajuntament i estan retinguts, es poden 
gastar, al tenir-los pressupostats, es podrien gastar. En la millora de la neteja i gestió de 
residus, tenim 1,8 milions d'euros i 793.000 euros retinguts. En educació tenim 1,3 
milions d'euros i 60.000 retinguts. En cultura i esports, 2 milions d'euros i 869.000 
retinguts. En millora de l'espai públic, 2,9 milions i 2,3 milions retinguts. En promoció 
econòmica i ocupació, 300.000 euros i 28.000 euros retinguts i en mobilitat i transport 
públic, 500.000 euros i 461.000 euros retinguts. Tenint en compte totes aquestes xifres, 
veiem que per despesa possible tindríem 11,9 milions i pel que fa als retinguts parlaríem 
de 5,379 milions. 

En quant a les inversions, cal recordar que el pressupost d'inversions es planteja en 
funció dels límits dels recursos i dels marges d'estabilitat pressupostària i la regla de 
despesa. Hem de tenir en compte quins recursos tenim i que són les subvencions, l'accés 
a crèdit i les quotes d'urbanització amb un import de 9 milions d'euros i les aplicacions 
que els hi donem a aquest 9 milions. Manteniment i Millora d'Equipaments, 1,3 milions. 
Manteniment Espai Públic, Medi Natural i Mobilitat, 5,3 milions. Manteniment I 
Millora dels Polígons Industrials, 500.000 euros. Pla local d'Habitatge, 300.000 euros i 
Projectes d'Innovació i Tecnològics, 1,6 milions. 

Pel que fa a l'execució del pressupost del 2020 hi ha una sèrie d'afectacions i es que els 
ingressos s'estimen menors en un 12,6 milions d'euros i això ens limita molt la despesa. 
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A l'apartat d'impostos i taxes tenim 7,2 milions menys i 5,4 milions menys en 
participació en ingressos de l'Estat. En un principi no pensàvem que seria tant però la 
realitat és així. Les principals variacions pel que fa als impostos, són 2,5 milions menys 
en referència a la plusvàlua, 500.000 menys en l'IAE i pel que fa a les taxes, aquí veiem 
les principals variacions amb 790.000 euros menys de residus comercials, 930.000 
euros menys en educació i en taxes d'ocupació de la via pública 450.000 menys. Podem 
veure que la situació és complicada econòmicament i hem de ser molt realistes per fer 
front al nou escenari. S'han hagut de reestructurar els diners que hi havien. Quan diem 
que hi han hagut implicacions, per exemple a nivell pressupostari, s'han compensat en 
part amb les retencions inicials del pressupost i amb el superàvit del 2018 que està 
pendent d'aplicació. Però això, ens dona un marge molt curt. Això vol dir que hem de 
tenir molta cura en com fem servir els números i aquí, el superàvit que va quedar del 
2018 que eren 4,7 milions d'euros, ens ajuda per evitar el dèficit. Pel que fa a les 
implicacions sobre l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa tenim un elevat 
risc d'incompliment fet que ens suposa tenir un Pla Econòmic i Financer més dur ja que 
l'administració central seria molt rigorosa en exigir-nos que no ens passem per poder 
complir amb el pressupost i no saltar-nos aquesta estabilitat. 

Les despeses, els impactes i les majors necessitats han estat estimades en 13,4 milions 
d'euros. Aquestes despeses han estat originades pels diferents temporals que han afectat 
a la ciutat, per la COVID, entre d'altres. Estaríem parlant del temporal Glòria i les 
pluges amb un import de 1,2 milions d'euros. Els majors costos en l'eliminació dels 
residus derivat d'una mala selecció en el seu origen amb un cost de 800.000 euros. L' 
aturada del servei de grua i la zona blava ha suposat un impacte de 1,3 milions d'euros. 
Els materials i serveis que s'han hagut d'implantar per causa de la COVID 9, 500.000 
euros. La neteja d'edificis, 500.000 euros. La pandèmia ha portat una crisis de salut i 
econòmica sense precedents, augmentat de forma exponencial  les necessitats socials. 
En aquest punt parlem de 1,3 milions. Pel que fa als Casals, Esplais i Menjadors, 
400.000 euros. Piscines Municipals, 200.000 euros. El Pla de Xoc d'activitat econòmica, 
1,9 milions. El Pla de Xoc de Cultura, 700.000 euros i els diferent Projectes d'Innovació 
i Tecnològics 500.000 euros. Si sumen tot això, estem parlant de 9,3 milions destinats a 
situacions sobrevingudes originades per la COVID i no COVID,  que desajusten el 
pressupost inicial. Però, en aquests moments,  hem de donar resposta a aquesta situació. 

El Govern ha recollit aportacions i s'ha preparat un Pla de Xoc que s'ha fet arribar als 
grups de l'oposició per poder establir el que es necessita per poder tirar endavant la 
ciutat fins al mes de desembre,  i canviar una mica les idees inicials amb les que el 
Govern va venir a l'anterior reunió. La idea es poder aprovar el Pla de Xoc al Ple 
Municipal del proper 24 de juliol. Es veritat que possiblement hi haurà una possible 
transformació de la ciutat i  per això varem considerar que era important fer un Pacte de 
Ciutat que al final no s'ha dut a terme, però es necessari pensar en la ciutat que volem en 
un futur. Començarem a treballar el Pla Estratègic de Ciutat a partir del setembre i seran 
molt importants les aportacions que ens arribin des dels Consells Municipals de 
Districte,  de les Entitats, Associacions i ciutadania en general per poder dibuixar la 
Terrassa del futur. 

La Sra. Marín torna a fer referència a les afectacions i recorda que estem parlant de 13,4 
milions que són xifres estimades. Estem parlant de tot allò que s'ha de gastar si o si. Es 
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tracta d'actuacions que ja estaven compromeses o eren ineludibles per un import de 7,8 
milions d'euros i per altra banda, actuacions que són necessàries per un import de 5,6 
milions. Amb la petició de reestructuració que es va fer a les diferents àrees obtindrem 
un possible estalvi de 5,7 milions d'euros que correspondran a activitats que no s'han 
pogut dur a terme, a reprioritzacions de programes i activitats i a endarreriments 
d'inversions que passen al 2020. Per cobrir totes les despeses i totes les necessitats hi ha 
una insuficiència de recursos. Només podrem tenir més diners si ens deixen fer servir el 
superàvit del que disposa l'Ajuntament. La Generalitat, la Diputació i les diferents línies 
europees també s'haurien de manifestar en aquest sentit. Es parla de què els 
Ajuntaments donin aquest superàvit a l'Estat i aquest els hi aniria tornant poc a poc en 
forma de crèdit.  

Tal i com es va fer l'any passat, el Govern intentarà presentar el pressupost i les 
ordenances fiscals tot junt al mes d'octubre. Anirem justos perquè les ordenances són les 
que marquen el calendari i per aquest motiu es vol fer a l'octubre. 

Pel que fa al marc pressupostari per al 2021, tindrem 4,5 milions menys en recursos, 
amb 2,1 milions menys pel que fa a la gestió de tributs i altres ingressos, 10,7 milions 
menys en participació dels ingressos de l'estat i 600.000 euros menys en altres 
subvencions. En els provinents de despesa per reprioritzacions obtindrem 8,9 milions 
d'euros i per retencions inicials del pressupost 8,9 milions d'euros. Pel que fa als 
impactes ja coneguts per al pressupost del 2021 per un import de 3.40 milions, els més 
destacats serien 1,5 milions en Contractes, 1,3 milions en Residus, 400.000 euros en 
Egarvia i 200.000 euros en Inversions. En total s'acumulen amb una reducció total de 
7,9 milions. 

Pel que fa a les Inversions, el Pressupost d'inversions es planteja en funció dels límits 
dels recursos i dels marges estimats de l'estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa. Com a recursos disposarem de les subvencions, de l'accés a crèdit i de les 
quotes d'urbanització per un import de 10 milions d'euros i les aplicacions preliminars 
seran les següents: 500.000 euros per a la  Millora dels Equipaments, 4,4 milions en la 
Millora de l'Espai Públic, Medi Natural i Mobilitat, 500.000 euros en la Millora dels 
Polígons Industrials, 3 milions en la l'Estadi Olímpic i 1,6 milions en Projectes 
d'Innovació i Tecnològics. Aquestes aplicacions no són definitives. Es fan a tall 
d'exemple. També es parlarà de Comerç o de l'Anella Verda. Les possibilitats de millora 
d'aquest Marc Pressupostari són la participació en els ingressos de l'Estat, majors 
recursos canalitzats del Fons de la Unió Europea i que hi hagin canvis dels marges 
normatius. Potser,  la reactivació econòmica serà més ràpida i tindrem menys afectació 
als ingressos propis. 

Pren la paraula la Sra. Álvarez i comenta que potser haurem d'esperar uns mesos per 
veure com es desenvolupa la situació. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i diu que aquests pressupostos es basen ens un diners que 
no tenim i ens la juguem. Veu un augment de la inversió però no un resultat al carrer. 
Pel que fa als 3 milions que s'invertiran a l'Estadi Olímpic, considera que aquesta 
instal·lació ha estat abandonada durant molt de temps. S'hauria de començar a fer el 
pressupost amb un estudi del retorn que obtindrà la ciutat. Cal justificar en què es gasten 
els diners públics. 
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Pren la paraula la Sra. Melgares i diu que aquest pressupost ja estava aprovat. Dona la 
raó al Sr. Trujillo dient que efectivament s'haurien d' explicar millor. Qualsevol 
persona que vulgui més informació sobre alguna partida, es pren nota i podem 
donar una explicació al proper consell. 

Pren la paraula la Sra. Marín i informa sobre el Pla de Xoc. Comunica que s'ha 
d'explicar a la ciutadania, al govern i a l' oposició. Que no es pot continuar amb els 
pressupostos aprovats  i que degut a la situació de pandèmia actual  cal l'implementació 
del que diem "el Pla de Xoc". Hi hauran despeses derivades de les urgències que 
plasmarem a un document anomenat "Pla de Xoc". Tal com s'ha explicat abans, les 
àrees hauran de posar diners propis, a disposició de l'Ajuntament per donar respostes 
globals a les necessitats actuals. Al principi de la Covid19 les actuacions van ser de 
reacció, ara volem pensar com podem seguir fins al mes de  desembre i després ja 
veurem que fem al 2021. S'ha demanat a totes les Àrees el  que s'ha fet i el que  es vol 
fer, per tal d'arribar al mes de  desembre amb molta priorització, i amb molt sentit de la 
realitat. Tot i així, no els hi hem marcat límits econòmics ja que tot era molt important. 
Aquestes reprioritzacions de les Àrees les  hem plasmat a un document (Pla de Xoc) i 
pugen a 17 milions. D'aquests, 9 ja estaven pressupostats per tant suposa 8 milions de 
despesa extra. Encara que l''Ajuntament té un superàvit de 6,5 milions, ens enfoquem 
primer als 9 ja pressupostats. Hem establert 10 mesures. La primera és garantir 
l'educació per tothom a Terrassa amb un pressupost enfocat a la infància i a  
l'adolescència de 340.000 €. La segona mesura és "Més estiu que mai per la Infància i la 
Joventut" enfocada als Casals d'Estiu amb un import de 408.880 €. La tercera és més 
atenció i més ajudes socials que mai a les persones que més pateixen, persones en risc 
social , infants i adolescents, rebost i d'altres,  amb un import de 1,3 milions d'euros. 
Una altra mesura és donar resposta a l'impacte de la "Violència de  Gènere". La 
Generalitat dotarà a Terrassa d'un CIE i l'Ajuntament aportarà 52.500 € per a situacions 
derivades de la violència masclista. Una altra mesura és la reactivació de la Cultura i 
l'Esport amb 810.00 € . Per a la reactivació de l'Ocupació l'Ajuntament ha proporcionat 
1.000.000 €. Per l'Habitatge i la Pobresa Energètica es destinaran 914.000 €. Ja es van 
posar 500.000 per abaratir el rebut de l'aigua. La vuitena mesura del Pla de Xoc és 
recuperar l'Espai Públic per les persones. Això compren la neteja, zones verdes, passos 
de vianants,  i mobilitat sostenible dotades de 1,1 milions €. La novena mesura és la 
"Transformació Digital" amb retorn social (formació i bretxa digital) amb una inversió 
de 95.000 €. I la desena i última mesura és la liquiditat a comerços i famílies amb 
importants "Mesures Fiscals " que pugen al voltant de 3 milions €.  

Ja hem portat a terme alguna mesura com la de garantir l'educació amb un import de 
340.000 € ( mesures de seguretat a les escoles per l'obertura al mes de setembre). I 
també la de l'activació de l'ocupació mitjançant la realització de contractes i garantint el 
teletreball del personal de l'Ajuntament. 

Pren la paraula el Sr. Lázaro i manifesta que al Districte 2,  per la seva realitat, faria 
falta un Pla de Xoc  diferent si ho comparem amb d' altres districtes. Pregunta si dintre 
del Pla de Xoc general s'ha tingut en compte les diferents necessitats de cada districte i/ 
o fins i tot, dels diferents barris. 
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Pren la paraula la Sra. Melgares i respon que als districtes més vulnerables és on s'han 
abocat més recursos com les targes moneder, aliments i altres.  

Pren la paraula la Sra. Andreu per explicar que abans de la pandèmia s'estava 
desenvolupant  una aplicació on es pot veure les inversions d'obres i manteniment que 
s'estaven fent a la ciutat per districtes i barris. El desenvolupament d'aquesta aplicació 
es va haver d'aturar per poder donar resposta a les necessitats tècniques del teletreball 
del personal municipal durant la Covid19. Es preveu que al proper consell es pugui 
presentar aquesta aplicació. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo,  dona les gràcies per obrir el procés a la ciutadania . Però 
troba a faltar l'opinió dels agents socials. També manifesta que els Serveis Socials 
haurien d'actuar de forma més directa, no a través de Càritas, el Rebost i /o Creu Roja, 
donat que considera que aquests  no deixen de ser intermediaris.  

Pren la paraula la Sra. Andreu i respon al sr. Jordi dient que els han demanant una llista 
d' entitats amb les que treballa cada districte per participar a la plataforma Participa.  

Pren la paraula la Sra. Marín i manifesta que s'ha demanat la participació  al Pla de Xoc 
al conjunt de la ciutadania i a algunes entitats. Recorda que aquest s'aprovarà a un ple 
extraordinari. S'ha treballat en un Pacte de Ciutat,  que ara mateix per raons polítiques 
esdevé un Pacte Estratègic. El Pla de Xoc són mesures immediates i el Pacte Estratègic 
serà a mig/llarg termini.  

3.Informació del procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a 
la situació de la COVID-19). 

Pren la paraula la Sra. Melguares i informa que s'han hagut de treballar unes noves 
bases , estan en procés d'aprovació,  adaptades a la nova situació a causa de la COVID-
19.  Es recorda que s'ha ampliat el termini per poder presentar propostes fins al proper 
14 de setembre. 

Pren la paraula la Sra. Ortega i comenta que hi ha tres possibilitats. La primera seria 
continuar amb la Dinamització Comunitària del Districte amb les propostes que ja es 
varen presentar en el seu moment ( mes de febrer ), sempre i quan es tinguin en compte 
aquestes noves bases. Recorda que les propostes han de comptar com a mínim amb la 
participació de 3 entitats amb representació al districte ( a les anteriors bases havien de 
ser 5 entitats ). L'activitat ha de ser planificada i dissenyada en base a les circumstàncies 
derivades de la crisis de la COVID 19. La seva realització ha de complir estrictament 
amb totes les mesures sanitàries de seguretat vigents. Caldrà prestar especial atenció als 
aforaments. Aquelles activitats que estiguin previstes als equipaments municipals 
estaran supeditades als usos i a  les condicions dels espais. Aquestes activitats hauran de 
ser en petit format i en cap cas podran cridar a la participació i mobilització massiva de 
persones, es fa així,  amb la intenció d' evitar aglomeracions. Les activitats es realitzaran 
amb inscripció prèvia. Es preveurà quan sigui necessari,  el registre d''assistència i que 
els participants signin una declaració responsable en relació a les mesures de seguretat 
vigents. Ho hauran de fer abans de la realització de l'activitat. L'activitat ha ser inclusiva 
i incidir en algun aspecte rellevant des del punt de vista cultural i/ o social del districte. 
Totes les propostes han d'ajustar-se a la legalitat i en cap cas el cost de la proposta no 
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podrà superar la partida assignada al programa de dinamització,  que recordem,  es de 
10.000 euros a cada districte. Alhora, no s'admetran propostes que contradiguin els 
diferents plans municipals aprovats, i l'execució de les propostes es farà dins l'àmbit 
territorial del districte. Si ho veieu viable, fins i tot, es podrien adaptar algunes de les 
propostes que es van fer a la comissió d'impuls del mes de febrer, però us recordem, que 
hauran d'estar adaptades a la situació actual. 

Una segona opció, podria ser destinar aquesta partida de dinamització a fins socials, en 
aquest cas,  caldria determinar l'àmbit, per exemple, capacitats diverses, lleure infantil, 
etc... 

I en darrer lloc, hi hauria una tercera opció que consistiria en la possibilitat de fer una 
combinació entre les opcions 1 i 2. Per acabar de concretar-ho, s'acorda que es farà una 
nova reunió de la comissió d'impuls. 

Pren la paraula la Sra. Melgares i informa que tenim data reservada pel mes de 
setembre- octubre per fer un nou CMD,  en el que hauríem de tenir decidit que es fa 
amb aquesta partida de dinamització. 

Pren la paraula el Sr. Manchado  i comenta que ara mateix aquests diners s'haurien de 
prioritzar per temes socials. 

Pren la paraula la Sra. Álvarez i comenta que aquests diners haurien d'anar destinats a  
prioritzar actuacions per nens i nenes amb capacitats diverses. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i comenta que el tema de les inversions també s'haurien de 
destinar a temes socials. 

Pren la paraula la Sra. Hibernón i comenta que voldria que aquests diners es destinessin 
als nens i nenes amb capacitats diverses i pregunta quin seria el procés. 

Pren la paraula la Sra. Ortega i explica que les entitats no rebran directament la dotació 
econòmica. Si es destines a finalitats socials, es distribuiria internament dintre de les 
partides pressupostàries de l'Àrea d'Acció Social. S'explica que es  poden destinar a  
diferents col·lectius com dones,  gent gran... La coordinadora de districte es posarà en 
contacte amb els membres del consell per tal de avançar feina de cara al mes de 
setembre. 

Pren la paraula la Sra Melgares i comenta que es valori la feina de la Comissió d'Impuls. 

4. Informacions de Presidència 

Continua la Sra. Melgares en referència a les subvencions del 2020 i remarca que va 
adreçada especialment a les associacions de veïns. 

Pren la paraula la Sra. Ortega i explica que es tracta d'un recordatori. Es van tramitar les 
peticions de subvencions i desprès es van fer les justificacions. A causa de la crisi 
sanitària tot s'ha anat ajornant. Les quatre associacions de veïns del districte 2 han tingut 
l'opció de renunciar a les seves festes majors i/o alguna activitat que no ha pogut dur a 
terme. S'ha ampliat el termini durant 15 dies hàbils per poder adequar les seves 
activitats a la situació actual. Es pot renunciar a la festa major si es preveu que no es 
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podrà fer durant l'any 2020 i /o bé a les activitats que es contemplen a la seva memòria 
del projecte. De moment només hem rebut  renuncia  de la Festa Major del barri de l'AV 
de Torre-Sana. El termini s'ha ampliat fins al 31 de juliol per decidir si continuen amb la 
seva petició inicial de subvenció i/o be l'adeqüen a la situació actual. Les subvencions es 
preveu es puguin cobrar aviat, tot i que no us podem concretar data exacta. 

Pren la paraula la Sra Melgares i fa una breu explicació de les obres enllestides o que 
finalitzaran durant el mes de juliol de 2020. 

Instal·lació jocs infantils a la Plaça Major de Torre-sana ( en curs: finalització finals de 
juliol 2020 ). 

Instal·lació taules de pícnic a la Plaça Frederica Montseny ( finalitzat). 

Instal·lació joc adaptat i camí per poder transitar en cadira de rodes a la Plaça Frederica 
Montseny ( finalitzat). 

Instal·lació joc de calis tènia al Parc Gernika ( finalitzat) 

5.Precs i preguntes. 

Pren la paraula la Sra. Hibernon i convida a l'equip de govern i a tota la ciutadania a la 
inauguració dels jocs adaptats que s'instal·laran a la Plaça de Frederica Montseny posant 
de manifest la importància d'aquesta instal·lació, la primera  d'aquestes característiques 
de Terrassa. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i pregunta sobre la notícia de 20 positius a la ciutat. 

Respon la Sra. Melgares llegint el comunicat que els hi havia arribat des de Salut. 

Pren la paraula la Sra. Álvarez i posa de manifest la inquietud de la gent gran per no 
poder anar al CAP. 

6. Consultes de la ciutadania 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Secretària Presidenta 

  

Roser Ortega Aldea Lluïsa Melgares Aguirre 

 

 


