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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 4 

 
 
Núm.:  3/2019 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  20 de novembre de 2019 
Horari:  De 18,30h a 20,30 h 
Lloc:  Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany 
 
 

Hi assisteixen:   

Jennifer Ramírez Porras Presidenta  

Carles Massalé  Bainad Representant Grup municipal ERC-MES 

Juan Navajas Morales Representant Grup municipal Ciutadans 

Montse Corominas Enrich Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Jose Antonio Jurado Aljama Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Lucio Villasol González Representant Grup Municipal PSC 

Esther Nosas Buenacasa Representant AV Ca n’Aurell 

Daniel Utges Mampel Representant AV Can Palet de Vista Alegre 

Francisco Madero López Representant AV Les Martines 

Xavier Carrobé Capella Representant AP Sector VistaAlegre de Terrassa 

Gregorio Ramírez Cañada Representant AV La Cogullada 

Miquel Losada Férriz Representant AV Roc Blanc 

Pere Macià Sabaté Representant AV La Maurina 

Francisco Vera Granados Representant Plataforma x La Maurina 

Mariona Rierola Carré Representant Associació Comerciants Ca N’aurell 

Manuel Freixas Martí Representant AS Cultural El Maestrat 

Juan Madico Ruiz Representant Club gent gran Districte IV 

Jose Ramon Plaza Rodriguez Representant C.F La Maurina Egara 

Mónica Rodríguez Alonso Representant Associació Diables de la Maurina 

Leonor Arcos Maldonado Representant So-M Maurina 

Raúl Muñoz Fornieles Representant AMPA Escola Isaac Peral 

Miquel Armengol Barniol Representant Salesians Terrassa 

Mª Ángeles Bejarano Trujillo Secretària 

  

Membres absents:   

Maria Sofia Camilo Gómez Representant AP Torrent de les Carbonelles 

  

També hi assisteixen:   

Isaac Albert  
1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció econòmica i 
Projecció de la ciutat 

Núria Marín 
2a Tinenta d’Alcalde i Regidora de  Serveis Generals i 
Govern Obert 

Acta aprovada a la sessió 1/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Jennifer Ramírez 

Porras en data 22 de desembre de 2020 
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Montserrat Martínez Directora de Serveis Generals i Govern Obert 

David Garcia Castelló Director serveis econòmics 

Miquel Àngel Gamell Farré Director de serveis de gestió tributària i recaptació 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Constitució del Consell Municipal del Districte 4 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 4 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2020, 

a càrrec de la tinent d’alcalde, Sra. Núria Marín 
4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes 
6. Consultes de la ciutadania 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució del Consell Municipal del Districte 4 
 
Obre la sessió la presidenta del consell, la Sra. Jennifer Ramírez donant la benvinguda al 
consell municipal del Districte 4. Informa que els han adjuntat un quadern amb tota la 
informació, començant per l'ordre del dia, un llibre que resumeix el reglament de participació 
ciutadana, informació relativa al Districte 4, informació sobre pressupostos i ordenances, que a 
posteriori els presentarà la Sra. Núria Marín i un tríptic amb la informació de la plataforma 
Participa Terrassa. Comenta que també s’ha afegit el decret de nomenament dels consellers i 
conselleres perquè tinguin una relació de totes les persones que formen part del consell. 
 
Informa que el consell es gravarà en àudio i es prendran fotografies 
 
La Sra. Ramírez continua amb el punt núm. 1 de l’ordre del dia que fa referència a la  
constitució del Consell Municipal del Districte 4. Comenta la complexitat de la constitució del 
consell. Diu que s'ha informat a totes les entitats amb seu al districte o realitzen les seves 
activitats al districte segons les dades que consten al Registre Municipal d'Entitats i 
Associacions Ciutadanes (RMEAC). 
 
Informa que els ciutadans s'han escollit amb un sorteig aleatori segons la base de dades del 
padró municipal. Que al Districte 4 dos representants de la ciutadania han acceptat formar part 
del Consell Municipal del districte 4: un veí de Can Palet de Vista Alegre i una veïna de Les 
Martines que avui no assistiran, però que s'incorporaran al proper Consell. 
 
Recorda que aquest és un consell que és viu, és a dir, que poden entrar més participants al 
llarg de l'any. 
 
Es fa una ronda de presentacions i queda constituït el consell. 
 
 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 4  
 
La presidenta informa que en data 8 de novembre de 2019, es va enviar un correu oferint la 
possibilitat d'avançar les candidatures i que s'havien presentat 4 persones. Ofereix la 
possibilitat que algú presenti la seva candidatura.  
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Les candidatures presentades són:  Leonor Maldonado de SOM Maurina,  Daniel Utgés de Can 
Palet de Vista Alegre. Esther Nosas  de AVV Ca N’Aurell i  Pere Macià de AVV La Maurina. 
 
Demana la paraula el Sr. Pere Macià i proposa ajornar aquest tema, si els consellers estan 
d'acord, per la pròxima convocatòria. Diu que són gent nova, que no ens coneixen i que seria 
positiu fer una petita presentació de cadascú, potser seria bo, enviar per correu una presentació 
de qui són, el currículum i que és el que volen fer dintre de la vicepresidència i votar-ho la 
pròxima vegada. 
 
La presidenta explica que la petició del Sr. Pere estaria permesa, i que l'altra opció seria fer 
aquí un petit parlament de 2 min. i després votar, però que la decisió de fer-ho ara o posposar-
ho era d'ells. 
 
Es fa la votació a mà alçada i es decideix ajornar l'elecció de la vicepresidència per al pròxim 
consell. 
 
 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal  i ordenances fiscals per a l’any 
2020, a càrrec de la tinent d’alcalde, Sra. Núria M arín  
 
Pren la paraula la Sra. Marín per informar  del calendari de tramitació del pressupost 2020. 
 
Explica que el passat 30 d'octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment la proposta 
d'ordenances fiscals i de pressupostos pel 2020 i que a partir d'aquest moment es va iniciar un 
període d'exposició pública durant el qual es pogueren presentar al·legacions. Durant aquest 
període també es van portar a terme la presentació als Consells Municipals de Districte, un cop 
renovats i constituïts amb motiu de l'inici del nou mandat i va avançar que es preveia que 
l'entrada en vigor sigui efectiva a data 1 de gener. 
 
Explica que la necessitat de poder disposar d'un pressupost i unes ordenances fiscals a 
principis d'any els ha obligat a seguir un calendari d'elaboració i tramitació molt ajustat. 
Comenta que això, juntament amb el fet que els Consells Municipals de Districte encara 
s'havien de constituir, no ha permès poder presentar el plantejament amb què vam iniciar els 
treballs d'elaboració del pressupost. Vol remarcar que això ha estat degut a l'excepcionalitat 
que es deriva quan es forma un nou equip de govern després de la celebració de les eleccions 
municipals, i que el compromís és promoure la implicació ciutadana en els afers públics de la 
ciutat, especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals. En 
aquest sentit, aquesta presentació be acompanyada del compromís de presentar el balanç al 
final de cada semestre i que, a més, estarà vinculat al seguiment del Programa de Govern i a 
algunes decisions, com és el cas dels projectes de les Inversions Financerament Sostenibles. 
 
Indica que a més, abans d'estiu, faran la presentació del marc pressupostari previst per l'any 
2021 i es facilitarà que les persones que integren els Consells Municipals de Districte puguin 
presentar propostes prèviament a l'elaboració del pressupost. 
 
A continuació la Sra. Marín i el Sr. Gamell van explicar el pressupost municipal i les ordenances 
fiscals per l’any 2020 amb el suport d’un PowerPoint  (Veure Annex 1) 
 
Un cop finalitzada la presentació, la Presidència obre el torn de preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Gregorio Ramírez i pregunta perquè Eco Equip i Funerària estan en el 
mateix grup com a deficitàries si Funerària en aquest cas no es deficitària.  
 
Respon la Sra. Marín i diu que no ha dit que fos deficitària. Estan al mateix grup com a ens 
municipals. 
 
El Sr. Gregorio Ramírez pregunta també en referencia a les bonificacions de l’IBI per a les 
famílies que instal·lin plaques d’energia solar a la seva vi venda 
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Respon el Sr. Gamell i diu que en l’IBI hi ha bonificacions per instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en el cas de generació elèctrica i si son habitatges de nova construcció el 
percentatge de generació elèctrica ha d’estar entre el 50 i el 60 per cent. Si es un habitatge 
existent i instal·len fotovoltaica, tenen un 30% de bonificació en l’IBI, tenen el 95% de 
bonificació en l’impost d’obres que es pot generar per instal·lar les plaques i si hi ha obres de 
reforma de la llar resultants d’aquesta instal·lació, te una bonificació de l’ICIO. El màxim que es 
bonifica es el 50% del cost de les plaques solars. I aquesta bonificació es reparteix en 5 anys. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Gregorio Ramírez i pregunta sobre les inversions. Hi ha uns 
400.000 euros per reparar allò que els últims aiguats ha fet malbé i posa de manifesta que des 
de la Comissió de Rieres consideren que no hauria de ser inversió perquè es tracta de 
deixadesa i pregunta si es tractava del darrer enfonsament de la vorera de l’Avinguda del 
Vallès 
 
Respon la Sra. Marin que es tracta d’un conveni signat amb la Generalitat i que no correspon a 
l’episodi de l’Av. Del Vallès. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Gregorio Ramírez i diu que l’augment del 5% de l’IBI es excessiu. 
I en referència al guals voldria saber quins barems s’han fet servir. 
 
Pren la paraula la Sra. Montse Martínez i diu que l’IBI no permet bonificar però si permet ser 
una part subvencionada. Les famílies que compleixin amb els requisits es podem adreçar a les 
oficines de districte i atenció al ciutadà per sol·licitar aquesta subvenció.  
 
Pel que fa al guals, pren la paraula el Sr. Gamell i explica que en els supòsits en els que hagi 
pogut pujar un 100% o més, són casos molt concrets. Són casos en els que en l'ordenança 
fiscal es preveia un tipus d’horari molt específic, un horari reduït nocturn que s’hi podien acollir 
els habitatges en els que es garantia l’ús del gual en horari  de nit. Això, a la pràctica com que 
ho teníem de forma oberta, havíem constatat que la gent havia anat agafant a aquestes 
modalitats a mida que als carrers s’havia impedit aparcar per qüestions de mobilitat. El que es 
va fer en aquesta ordenança  va ser suprimir aquest tipus d'horari perquè vam entendre que 
s’estava fent un mal ús, ens trobàvem que en un mateix carrer un veí pagava horari complert i 
el del costat pagava horari reduït fent el mateix ús del gual. L’increment mig del gual en fer-se 
aquesta modificació ha sigut d’un 20% per tothom. Els que han pujat més solen ser associats 
comercials i depenent de la zona de ciutat. L’amplada de la vorera també es una variable que 
abans es calculava de forma general i ara està calculada específicament per cada gual de la 
ciutat. El valor base de càlcul també es va actualitzar fruit de la revisió cadastral que va 
suposar un increment de valors d’un 18% aproximadament i que s’ha dividit en 10 anys i 
aleshores, all actualitzar el valor de càlcul del guals, aquesta major valoració també s’ha acabat 
veient reflectida, per això ens han quedant els guals una mica per sobre. En les comparatives 
que hem fet mirant altres ajuntaments hem vist que al final el preu del gual que s’estava pagant 
a Terrassa igual que altres tributs era molt més baix que en altres municipis i ara ens em situat 
una mica sobre la mitja del que es pot pagar a ciutats d’una ciutat de les mateixes 
característiques de Catalunya. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i demana a la Sra. Marín de cara a l’any vinent la possibilitat de fer 
una presentació de la inversió i la despesa per districtes. Per altra banda i mirant els números 
grans comenta que Terrassa te 219.000 habitants i ens gastem 218 milions d’euros, uns mil 
euros per persona. D’aquests mil euros estem dient que només hi ha uns 100 euros, que es un 
10% per inversions i coses noves. Per tant hi ha una gran part, que és el 90% que ens el 
gastem en el manteniment del que ja tenim, manteniment de carrers, neteja i en la gestió 
d’aquests manteniment. Concretament, d’aquests 900 euros, un 40% es suposa que es 
estructura fixa de l’Ajuntament. De cara a altres consells, demana saber si aquest barem es 
equivalent a d’altres ciutats. En definitiva ens hem de comparar amb altres ciutats. Terrassa es 
la tercera ciutat de Catalunya i per tant hem de saber si estem pagant els impostos que toquen 
i seria intel·ligent comparar la nostra ràtio de despesa contra el servei que estem rebent, es a 
dir euros gastat contra euro rebut, no se si existeixen aquestes dades però de cara a propers 
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anys seria convenient tenir aquesta imatge. Al final es tracta de treballar perquè Terrassa sigui 
una ciutat molt més eficient. Comenta  també en tema de les ordenances i en referencia a la 
bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques que hi ha ciutats com Vallirana que 
estan fent la bonificació a 10 anys. Pregunta si ara que estem en període d’acceptar propostes, 
si es podria augmentar aquest període si considerem que es un be pel medi ambient i un be 
per la ciutat el poder disposar d’energia renovable. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i comenta que en referencia a les ordenances volgué fer una 
reflexió. Diu que les ordenances són una forma de contribuir a la ciutat que volem. Venim 
d’unes dedicions polítiques anteriors amb una gran crisi que va impedir fer certes inversions 
necessàries per la ciutat i que això ens ha repercutit en trobar-nos en una situació negativa de 
la que ens costarà sortir. No es qüestió d’anar pujant per que si, es tracta de pujar els impostos 
amb seny per tenir allò que ens mereixem. En quant als barems que demana el Sr. Utges, 
miraran com obtenir-los i en quan al tema de la inversió que es farà al districte, es traslladarà 
aquesta petició a la presidenta del districte perquè es pugui donar aquesta informació perquè 
de fet la proposta la tenim feta. Nosaltres ho mirem en clau de ciutat i se'ns pot haver escapat 
alguna cosa. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Martínez i explica que no voldria que el missatge que aquest 
37,7% casi un 40% pràcticament tot sigui personal i funcionaris de l’Ajuntament. 
Aproximadament, del pressupost de l’Ajuntament, sense incloure les empreses que abans 
s’han comentat, es el 43%, la resta es despesa corrent. Es a dir, projectes, material, contractes 
de prestació de serveis com podrien ser serveis que tenim externalitzats. Dintre d’aquest 37,7% 
hi ha serveis tant importants com serveis territorials i seguretat que inclouen la policia municipal 
i les brigades de manteniment de la ciutat i per tant hi ha aquesta diferencia tant important amb 
la resta d’àrees. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín en referència a la qüestió plantejada sobre l’IBI i comenta que 
aquesta es una dedició política. Es pot estudiar però no es una qüestió de quant més verd sóc 
més bonificació tinc. La ciutat necessita inversions, el clavegueram per exemple està molt 
deteriorat. Si bonifiquem molt per una banda, potser haurem d’inventar un impost sobre el 
clavegueram. Al final el que estem pagant es una forma de reinvertir en la ciutat i comenta que 
mai ens tancarem a escoltar noves propostes i donar contrapropostes per el que deia abans, si 
això ho bonifiquem hem de deixar de fer una altra cosa perquè són diners que ja no entren a la 
ciutat i s’ha de mirar com fer-los entrar d’una altra manera, perquè amb els diners el que fem es 
això, invertir un altre cop. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i comenta que la gent del districte no te del tot clar l’augment del 
guals. Comenta que s’ha dit que la taxa de gual s’ha incrementat poc però que s’havia d’afegir 
l’increment de cadastre. 
 
Pren la paraula el Sr. Gamell i explica que quan es fa un estudi econòmic s’ha de fer sobre 
dades objectives amb les quals pot treballar l’Ajuntament i que es una decisió política, no pas 
tècnica. En el moment en que fem l’estudi nou i es va fer la revisió cadastral, es va considerar 
oportú, perquè cada any o cada dos anys s’han de fer estudis econòmics nous de totes  les 
taxes, tant d’aprofitament especial de domini públic com de prestació de serveis, la del guals 
feia molts anys que no s’havia fet i ho vam considerar oportú fer aquest estudi econòmic, basat 
en paràmetres com pot ser la revisió cadastral perquè es una dada objectiva que l’Estat s’ha 
encarregat de valorar sobre la ciutat de Terrassa i per tant quan calcules quin cost te un metre 
de vorera, un dels valors que s’utilitza es el cadastre. Fruit d’això hi ha un increment del valor 
que et resulta quan analitzes el cost. Has de fer un estudi sobre quan costaria un tros de vorera 
si aquest estigues a la venda. Aquest estudi està disponible. Es per això per el que ens resulta 
un valor superior. Sobren els casos en els que l’augment ha estat d’un 100% o més, es tracta 
d’aquells casos que ja s’han explicat referits a l’horari nocturn. Si no es així, s’hauria de mirar. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i diu que hi ha molts casos a la Maurina, a la Ronda de Ponent on 
l’increment es superior al 100%, del  150%. S’ha dit que aquest any no hi ha increments de 
guals que si que estaven previstos al principi, però que desprès des de l’Ajuntament es van tirar 
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enrere degut a que hi ha moltes queixes d’aquest tema. Roc Blanc es un exemple també de 
veïns que es queixen. Potser al ciutadà se li hauria d’explicar be, perquè quan be gent a 
veure’m amb el rebuts de l’any passat i d’aquest, jo no se com explicar-ho. Serià bo per part de 
l’Ajuntament, fer una reunió per barris o districtes explicant aquest tema perquè la gent està 
realment calenta amb el tema del guals. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i diu que s’ha enviat informació però que hi ha molts rebuts que 
estan domiciliats i no s’ha pensat en afegir un cartell informatiu. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Gamell i diu que a La Maurina te un increment mig de 18,89%. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i diu que el districte 4 es un districte molt especial. Te barris com 
Ca N’Aurell, La Cogullada, Vista Alegre...no pots fer una mitja d’això. A Cogullada per exemple, 
tens la Ronda de Ponent que segurament l’increment es superior a el que pot ser a la Plaça de 
Felip II de La Maurina. 
 
Respon el Sr. Gamell i diu que es impossible que pugui pujar més d’un cent per cent quan la 
mitjana es aquesta,  a no ser que hi hagi alguna variació per algun motiu, per que s’hagi fet una 
inspecció, perquè s’ha detectat que no tributava correctament, això pot ser. 
 
Respon el Sr. Macià que aquestes coses a la gent se’ls hi ha d’explicar, perquè hi ha gent que 
te un rebuts d’escàndol. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i instà al Sr. Macià que aquests ciutadans s'adrecin a 
l’Ajuntament per revisar aquestes situacions. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Madero i pregunta en referencia al milions que no podem 
gastar, que ha de passar per a poder fer ús. 
 
Pren la paraula el Sr. David Garcia i explica que això bé de la Llei d'Estabilitat Pressupostaria 
de l'any 2012. Aquesta Llei conté una sèrie de limitacions en general no només pels ajuntament 
si no per totes les administracions públiques i una d'elles és aquesta que es diu regla de la 
despesa. Explica que la regla de la despesa, el que fa és que entre anys, la despesa té un 
topall limitat. Per tant per molt que els teus ingressos puguin anar millor i poguessis fer més 
despesa, tens un topall. Recomanem que a nivell polític es pressupostin. Podríem aprovar un 
pressupost amb super hàbit i no posar aquesta despesa que en un principi no pots gastar, però 
es recomana que es posi, perquè cada any les entitats municipalistes demanen al Govern 
central que flexibilitzin aquesta norma. Per tant es posen les despeses al pressupost per si 
durant l'any s'aconsegueix que hi hagi una flexibilització d'aquesta normativa. 
Amb relació als ingressos de l'Ajuntament comenta que hi ha una part molt important d'aquests 
ingressos que vénen de l'Estat, i venen de l’Estat quan hi ha pressupost. Però com que de 
moment no hi ha pressupost. Tot i això diem el mateix, pressupostem aquests ingressos 
perquè si finalment hi ha govern, hi ha pressupostos de l’Estat i ens els donen, si no els 
tinguéssim pressupostats no els podríem destinar a les finalitats que vol el govern. 
Comenta que en conjunt, surten uns 20 milions d'euros i que els haurien de tenir pressupostats 
per si un cas durant l'any, tot això funciona favorablement es podrien destinar a les finalitats 
que s’han previst. 
 
Pren la paraula el Sr. Daniel Utgès i pregunta perquè s'apugen els impostos si no els  podem 
gastar. 
 
El Sr. Garcia contesta que aquesta és l'única excepció. 
 
Pren la paraula la Sra. Rierola i pregunta si en algun moment en el barri es veurà la millora de 
les voreres. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín contesta que malauradament és un tema pendent, ja que sé que 
són moltes voreres, perquè s'ha desgastat molt la ciutat i entren molt poques. 
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Pren la paraula la Sra. Nosas i continuant amb el tema de les voreres i els guals,  comenta que 
totes les associacions de veïns havien d'haver estat notificades d'aquest canvi de metodologia 
dels guals.   I per altra banda comenta el mal estat de les voreres. 
 
La Sra. Marín contesta que de moment no tenen pressupost ampli per a dir que les voreres 
d'aquest districte estaran enllestides. La Sra. Marín explica que cap al mes de maig-juny 
s'alliberen uns diners que es diuen inversions financerament sostenibles i que aquí podria 
entrar el tema de les voreres, informà que s'hauria de mirar si hi ha algun projecte 
d'arrengament de voreres del districte i tenir-lo preparat i pressupostat per poder-los incloure. 
 
Pren la paraula el Sr. Muñoz representant AMPA Escola Isaac Peral comenta que amb relació 
al pressupost general disposat per fer inversions considera que la quantitat destina a la millora 
de les escoles és irrisòria. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín diu que a Terrassa, les escoles bressols municipals tindran una 
injecció de 50 mil euros pel deute de la Diputació. Comenta que tenen l'escola municipal de 
música, l'escola municipal de la llar i també les escoles d'educació infantil i primària que i el 
manteniment s'emporta una part important. Indica que dins del global han posat 190 mil € 
d'inversió.  
Comenta també que en habitatge tot i que posava 300 mil euros, i que de la part ordinària 
s'afegit 250 mil, que també donaren molts diners a la qüestió de residus i neteja, que és una 
aposta del govern que havien recollit mentre feien campanya diu que al final el pressupost el 
que ha de reflectir és la intencionalitat política que hi ha al darrera, i que ells voldrien deixar una 
empremta de 4 anys i poder defensar que han pogut donar-li la volta no a tot però sí a les línies 
prioritàries. 
 
S’incorpora a la reunió el Sr. Isaac Albert. 
 
Pren la paraula Daniel Utgès i comenta que des de fa 2 o 3 anys que s'estan invertint diners per 
l’esponjament de Ca n’Anglada i pregunta fins a quin any s'ha de fer aquesta inversió i quin és 
l'import. 
 
La Sra. Marín contesta que fins a 2020 i que l'import és 1.650.000 mil euros aquest any. 
 
Pren la paraula la Sr. Ramírez i agraeix la presencia de la Sra. Marín així com dels tècnics 
assistent a la reunió 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Respecte al procés d'inversions al districte, la Sra. Ramírez informa que aquest any 2019 ha 
estat diferent a causa de la convocatòria d'eleccions municipals. Comenta es van reunir el 
consell municipal conjunt al mes de gener i van decidir que en comptes de fer-ho anualment 
com ho estaven fent fins ara, potser es podria fer bianual o d'alguna altra forma i que quan 
sabessin alguna cosa segura els ho traslladarien a través d'aquest consell, però que segur que 
anualment no es faria. 
 
Continua la Sra. Ramírez informant que els consells de districte van aprovar unes bases que 
recollien el procediment de presentació de propostes i valoració tècnica, regulant el procés fins 
aleshores. I deixant al nou govern municipal i als nous consell de districte la concreció de com 
seguiria el procés. El nou equip de govern està realitzant una revisió integral del procés, tenint 
en compte la valoració que es va fer del mateix als diferents consells municipals on es va posar 
de manifest que calia millorar certs aspectes com la quantia econòmica destinada al procés, els 
terminis, la comunicació, etc. La previsió és que, al primer trimestre del 2020, us puguem 
presentar la nova proposta de procés totalment definit. 
 
Referent a l'organització d'aquest consell de districte, els ofereix la possibilitat de resoldre 
dubtes, sobre el funcionament del consell municipal, tot i que han rebut un llibret. Comenta que 



 
        Participació Ciutadana 
 

         Estructura Territorial 
 

 8

si tenen alguna pregunta, la poden fer ara, a prec i preguntes o bé en finalitzar la sessió o fins i 
tot durant l'any en curs a través la M. Àngeles. 
 
La presidenta explica també que segons l'Art. 35 d) Regim de participació ciutadana, això és 
nou, «És causa de pèrdua de la condició de membre: per inassistència injustificada a 3 
sessions consecutives dels òrgans del consell o a 5 sessions alternes». Que si tenen una 
justificació, la poden fer arribar a través de la Sra. M. Angeles Bejarano. Informa que a partir 
d'ara faran un seguiment per evitar que hi hagi gent que estigui en aquesta taula i no tingui 
representació, ja que hi ha altres persones que segurament si volen assistir. 
 
En referència als horaris de les reunions, proposa que, per afavorir la conciliació familiar, 
aquestes reunions comencin a les 18 h de la tarda, i intentar que la durada màxima sigui de 
dues hores i que no s'allarguin massa. 
 
Informa també de les activitats que es duran a terme en aquest districte. Una serà aquest 
diumenge dia 24 de novembre que es farà la Pedala. 
 
També comenta que el dia el 25 Novembre que se celebra el dia Internacional contra la 
violència patriarcal es farà aquí una concentració ciutadana a les 19 h. 
 
Referent al Casal Cívic de La Maurina informa que ja s'ha finalitzat. Que el dissabte 30 de 
novembre a les 10.30 h es farà un nomenament d'aquest centre i que el nom, a partir d'ara, 
serà Francisca Redondo. L'acte s'allargarà fins a la 13 h del migdia 
 
Continua dient que el divendres 13 de desembre es farà un Berenar de la Gent Gran aquí al 
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. I que aquest any tenim la visita del Patge Xiu-Xiu el dia 3 
de gener a les 17 h de la tarda que anirà acompanyada d'una xocolatada i tallers infantils. 
 
I també com punt rellevant, dir que aquest any al pressupost municipal s'han fet unes inversions 
i han estat destinades a la millora de les zones infantils. Us he de comentar que a Roc Blanc ja 
s'han iniciat les obres a la plaça de les Gueraldes i que pròximament s'iniciaran les millores de 
les zones aquestes infantils a la Cogullada, a la Plaça Salvador Dalí i també a Les Carbonelles 
a la Plaça dels Somnis. 
 
Seguidament la Sra. Ramírez detalla les activitats de dinamització que s'han dut a terme aquest 
darrer any 2019 que són: el Civisme Caní, entre el 4 i el 6 d'abril, el Kilòmetre vertical- 
Cronoescalada en bicicleta pel Camí Vell d'Ullastrell, el Districte 4 Sona!!, a la plaça de 
l'Assemblea el 15 de juny, un Campionat de FIFA 2019 al 20 de juliol a Can Palet de Vista 
Alegre, un Campionat de Futbolí al mateix lloc al 7 de setembre, el Districte 4 camina!, el 5 
d'octubre que es va fer una ruta des de La Maurina fins a Can Palet de Vista Alegre i la Pedala 
que es farà aquest diumenge. 
 
Anima a tots i totes a seguir proposant coses per fer xarxa, per fer unitat de districte, que no 
sigui cosa de barri sinó que sigui de totes les entitats, associacions, comerciants, etc. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Macià i comenta amb relació a l'horari de començament dels propers 
consells, que per temes laborals no li és possible començar a les 18 h i es proposa començar a 
les 18:30 h amb una durada de 2 h. 
 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula la Sra. Mariona Rierola pregunta si el  procés de dinamització,  que s’ha fet en 
anys anteriors,  tenen teniu contemplat també de fer-ho 
Presidenta - si 
Sra. Mariona Rierola- Teniu l’import? 
Presidenta - no encara no, això es el que us direm en la propera sessió, al primer trimestre de 
2020 
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Sr. Mariona Rierola amb l’experiencia d’anys anteriors el que passava era al juny mes o menys 
i havien de gastar 10000€ en 4 mesos 
La Presidenta: em sembla bé, igualment com ja sabeu que hi ha un pressupost al darrera us 
animo ja a començar a pensar amb propostes per fer al districte 
 
Pren la paraula la Sra. Montse Corominas Comenta que a ella li agradaria disposar d'un 
calendari ordinal de reunions i també tothom està d'acord poder disposar dels telèfons de 
cadascú o de les entitats per poder adreçar-se directament.  
 
La Sra. Presidenta contesta que pel que fa al calendari ordinal segurament no hi haurà cap 
problema, però el que passa és que es podria obviar alguna reunió extraordinària que no 
tindrien en compte. Referent al tema del telèfon, comenta que si volen en finalitzar aquesta 
reunió, es poden intercanviar els telèfons i així no s'interfereix a la protecció de dades. 
 
Pren la paraula el Sr.Juan Navajas i pregunta si quan porten els pressupostos al plenari no es 
podrien portar abans al consell, si hi ha alguna opció. 
 
Contesta el Sr. Albert,  i explica que normalment és així. El pressupost arriba al consell de 
districte, s'analitza, s'explica i després va al ple, però el que ha passat en aquest cas és que és 
el primer pressupost del mandat i volien que l'1 de gener comencés a funcionar junt amb les 
ordenances fiscals, diu que el 30 d'octubre o 1 de novembre, era la data màxima per a aprovar 
ordenances i pressupostos junts. Explica que com els consells de districte no estaven encara 
constituïts no es podia. Comenta que la Sra. Núria ja ha explicat el pressupost, que la idea que 
tenim és que sigui un pressupost viu que es modificarà a mesura que avanci l'any, que 
qualsevol proposta es pot parlar i que el pressupost de 2021 serà així, vindran aquí, ho 
explicaran i després anirà al ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Daniel Utgès i sol·licita l'esborrany de l'ordenança de l'IBI de l'any 2020. 
En segon lloc comenta el tema de fer districte, diu que l'any passat el consell es va fer itinerant i 
que en un casal d'un barri diferent de districte i proposava, si els sembla bé tothom, a partir 
d'aquesta legislatura seguir-ho fent així. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i comenta que aquest consell municipal de districte és el més 
nombrós de tota Terrassa, però que poden buscar espais on tinguin cabuda. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de ciutadania 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
Secretària       Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Ángeles Bejarano Trujillo Jennifer Ramírez Porras 


