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Acta aprovada a la sessió 3/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Jennifer Ramírez
Porras en data 22 de desembre de 2020

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2/2020
ORDINARI
14 de juliol de 2020
De 18,30h a 20,30 h
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

Hi assisteixen:
Jennifer Ramírez Porras

Presidenta

Carles Massalé Bainad
Juan Navajas Morales
Jose Antonio Jurado Aljama
Eva Candela López
Esther Nosas Buenacasa
Daniel Utges Mampel

Representant Grup municipal ERC-MES
Representant Grup municipal Ciutadans
Representant Grup municipal Tot per Terrassa
Representant Grup Municipal PSC
Representant AV Ca n’Aurell
Vicepresident i Representant AV Can Palet de Vista Alegre

Francisco Madero López
Xavier Carrobé Capella
Gregorio Ramírez Cañada
Miquel Losada Férriz
Pere Macià Sabaté
Mariona Rierola Carré

Representant AV Les Martines
Representant AP Sector VistaAlegre de Terrassa
Representant AV La Cogullada
Representant AV Roc Blanc
Representant AV La Maurina
Representant Associació Comerciants Ca N’aurell

Juan Madico Ruiz
Mónica Rodríguez Alonso
Carmen Roldán Zambrana
Natividad Sánchez Lara
Raúl Muñoz Fornieles
Mª Ángeles Bejarano Trujillo

Representant Club gent gran Districte IV
Representant Associació Diables de la Maurina
Representant Ass Cultural Les Bruixes de Pedra Blanca
Representant Ass Entitats Solidaritat
Representant AMPA Escola Isaac Peral
Secretària

Membres absents:
Maria Sofia Camilo Gómez
Manuel Freixas Martí
Miquel Armengol Barniol

Representant AP Torrent de les Carbonelles
Representant AS Cultural El Maestrat
Representant Salesians Terrassa

També hi assisteixen:
Núria Marín
Montserrat Martínez
David Garcia Castelló
Eduardo Méndez

2a Tinenta d’Alcalde i Regidora de Serveis Generals i
Govern Obert
Directora de Serveis Generals i Govern Obert
Director serveis econòmics
Representant suplent, en tràmit, Ass Comerciants Maurina
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 12 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 Consell Municipal 12 de febrer de 2020
Obre la sessió la presidenta del consell, la Sra. Jennifer Ramírez i dóna les gràcies a tots els
consellers i conselleres per la seva assistència. Informa que el consell es gravarà en àudio i es
prendran fotografies.
La Sra. Ramírez comenta que s'han rebut dues esmenes de l'anterior consell municipal, i
cedeix la paraula a la coordinadora del districte per comentar-les. La primera esmena aclareix
que el Sr. Daniel Utges, a l'anterior consell va assistir com a representant de l'AVV. de Can
Palet de Vista Alegre no encara en qualitat de Vicepresident, va ser precisament a l'anterior
Consell on va ser escollit com a Vicepresident.
La segona esmena, del Sr. Pere Macià, es revisa l'àudio i la Sra Rierola va dir: " bàsicament
s'han de presentar propostes i s'han d'escoltar totes. Parlo de la comissió d'organització que
érem set o vuit i tiraven dos i crec que això es farà més gran si tots ens impliquem". Es
procedirà a fer el canvi i si no hi ha cap esmena es procedeix a donar l'acta per aprovada.

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.
La Sra. Marin recorda el compromís adquirit fa mig any de tornar i actualitzar l’estat del
pressupost 2020, el marc pressupostari 2021 i el calendari provisional de treball. Les grans
prioritats eren neteja, la mobilitat, la promoció econòmica i l'ocupació, l'espai públic, polítiques
socials, cultura i esport, i educació. El pressupost corrent era de 208,2 milions, el pressupost
total més les inversions eren 217,2 milions i el pressupost consolidat 257,1 milions el 5,23%
més.
En el pressupost corrent, els recursos són 20,17 milions de les que corresponen a uns
ingressos de 10,1 procedents de: la gestió dels tributs, modificació d'ordenances fiscals,
participació en ingressos de l’estat, i els majors provinents de la despesa que estem parlant de
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10.07 milions vénen de les retencions inicial pressupost 2019 de 8,9 milions, més els recursos
ordinari d'inversions del 2019 de 1.17 milions.
Comenta que hi ha condicionants que limiten la capacitat de decisió municipal d'aplicar els
recursos a les polítiques de despesa, i que obliguen a fer retencions fins que puguin variar les
circumstàncies que les motiven. A més hi ha la incertesa de la participació en els tributs de
l’estat: part dels recursos requereixen que es disposi d’informació dels pressupostos generals
de l’Estat. S’ha considerat una previsió d’augment que no es podrà disposar fins a la
confirmació d’aquesta previsió. Cal considerar les limitacions derivades de les normes de
l’estabilitat pressupostària. Parla també de la regla de la despesa que limita el creixement de la
despesa no financera i que no es pot comptar amb tots els ingressos.
L'escenari actual se centra molt en l'estabilitat pressupostària.
Sobre la despesa corrent, l'aplicació dels recursos dels 20,17 milions hi ha 11,485 milions
sense limitacions i 8,690 amb limitacions.
Les necessitats que s’ha demanat a les Àrees per poder fer la governabilitat que es vol seria
de 24.8 milions (obligacions contractuals o legals, programacions pendents i prioritats polítiques
del Programa de Govern) . Criteris d'aplicació per la despesa corrent seria recursos amb
limitacions que pugen 8,690 milions, cobertura a nivell parcial de la resta de peticions de les
Àrees. Comenta que hi ha una quantitat dels recursos totals, en polítiques socials, persones
vulnerables, de 3.1 milions però hi ha 868.000 euros retinguts que no ens deixarien gastar-los
però han d’estar pressupostats per si de cas.
L'estat ens permet utilitzar un marge de despesa. En l’apartat de neteja i residus estem parlant
de 1.8 milions dels quals 793.000€ estan retinguts, en educació també hi ha una xifra de 1.3
milions dels quals 60.000 € estan retinguts, cultura i esport 2 milions dels quals 869.000 €
estan retinguts, la millora de l'espai públic 2.9 milions dels quals 2.3 milions estan retinguts, la
promoció econòmica l’educació serien de 300.000 euros, dels qual 28.000€ estan retinguts i la
mobilitat de transport públic son 500.000€ dels quals 461.000 € estan retinguts, de manera que
estaríem parlant d'una despesa d'11.9 milions dels quals 5.79 mil estan retinguts, comenta que
aquestes xifres son les que ens estem movent.
Comenta que s'ha de tenir present que les xifres d'inversions es planteja en funció dels límits
dels recursos i dels marges d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Dels recursos de
subvencions, accés a crèdit, quotes d'urbanització es disposa de 9 milions que serien per
manteniment i millores d'equipaments que serien 1.3 milions, manteniment de l'espai públic,
espai natural, mobilitat 5.3 milions, manteniment i millora dels polígons industrials 0.5 milions,
pla local d'habitatge 0.3 milions i projecte d'innovació tecnològica 1.6 milions.
.
Informa que hi ha diners però no es poden gastar fins que l’estat ens doni llum verda.
Explica les afectacions del pressupost del 2020, hi ha menors ingressos,en 12.6 milions: en
impostos i taxes 7.2 milions, participació en ingressos de l'estat la previsió és 5.4 milions i
comporta un estat d'alerta perquè limita molt, indicant que la previsió que hi havia no compleix,
amb l’escenari que hi ha de preocupació. Els impostos hi ha variacions de plusvàlua 2.5
milions. IAE 0.5 milions. Les taxes principals: residus comercials 0,79 milions, educació de
0.93 milions, l'ocupació de la Via Pública 0,45 milions , comenta que estem amb una situació
difícil. Informa que amb aquestes dades, implica que s'ha d'estructurar tot, tenint en compte la
situació d’ara.
Per altra banda, si ens saltem la situació actual implicaria planificar un pla econòmic financer
pel 21 i 22, i la impossibilitat d’aixecar retencions. Després possiblement l’Estat espanyol
aixeca el superàvit als municipis, i això donaria els diners que necessita la ciutat. De moment
tots els municipis han d'anar fent amb el que tenen. Una altre via és a veure què diu Europa. Si
Europa ajuda no se sap amb quins criteris. Totes les Àrees pensen que algú arribarà. Vindran
diners cap a Espanya, per ocupació per lògica, però ningú ens ha dit res.
Comenta les despeses: els impactes i les majors necessitats estan estimades en 13,4 milions,
són xifres provisionals. Ha vingut el temporal Glòria, es una situació sobrevinguda tot i tenir una
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petita partida per fer front que no ens esperàvem, comenta que ha estat més del que ens
imaginàvem, 9.3 milions en total. Informa que hi ha hagut unes despeses del temporal Glòria i
de les pluges de 1.2 milions, majors costos, eliminació dels residus 0.8 milions, Egarvia 1.3
milions, materials i serveis COVID 0,5 milions, neteja d' edificis 0.5 milions, serveis socials 1.3
milions, casals, esplais, menjadors 0.4 milions, piscines 0.2 milions, pla de xoc activitat
econòmica 1,9 milions,pla de xoc cultura 0,7 milions, projectes d’innovació i tecnològics 0,5
milions, això de manera global. S'ha hagut de gastar molt i fer moviments interns de pressupost
per poder fer front a les necessitats d'immediatesa dels últims mesos.
Els impactes i majors necessitats han estat estimats en uns 13,4 milions. (xifres provisionals)
Classificació necessitats: Fetes i ineludibles 7,8 milions i les necessàries 5,6 milions)
Comenta que l'ajuntament ha pogut rescatar 5.7 milions, d'activitats que no s han pogut portar
a terme, serveis tancats, estalvi de consums, activitats que no s'han fet, inversions que no es
podran fer aquest any, degut a la situació dels quatre mesos i indica que es farà l'any 2021.
Explica que hi ha insuficiència de recursos per cobrir totes les necessitats. També parla de
possibles majors recursos: una modificació normativa que permeti aplicar el superàvit de 2019,
recursos d’altres administracions. Línies COVID i temporals, altres reprioritzacions a despesa o
inversió, exercici permanent per atendre necessitats més prioritàries.
A l'octubre junt amb el Pressupost s'actualitzarà la informació i es començarà a parlar del 2021.
Al 2021 tindrem 4,5 milions de menys (13,4 milions menors provinents dels ingressos - 8,0
milions majors provinents de despesa, reprioritzacions)
Comenta sobre els impactes del pressupost de 2021, de 3,40 milions, destacant el tema de
contractes 1.5 milions, residus 1.3 milions, Egarvia 0.4 milions, i amb inversions de 0.2 milions,
d'on surten els 3.4 milions. Informa que la despesa augmenta i els ingressos disminueixen, i
que hi ha preocupació per l'escenari.
Sobre les xifres d’inversions, la limitació dels recursos, els marges d'estabilitat pressupostària i
la regla de la despesa s'ha de tenir molt present quan es parla d'inversions. En base això
sabem que hi ha subvencions sense crèdit, quotes d'urbanització que estem parlant de
recursos de 10 milions, tindríem també aplicacions preliminars 10 milions, millora equipaments
0,5 milions, millora espai públic, medi natural, i mobilitat 4,4 milions, millora de polígons
industrials 0,5 milions, Estadi Olímpic 3 milions, projectes d’innovació i tecnològica 1,6 milions,
tot és una aproximació,
Sobre les possibilitats de millora del Marc Pressupostari: es pensa en pressupostos de l'Estat,
majors recursos canalitzats del Fons Unió Europea reactivació econòmica més ràpida que al
2008, marges normatius per canvis.
Comenta que s'han de fer propostes realistes i possibilistes dins dels marges econòmics que
tenim,s'han de poder valorar-los entre tots i totes, portar-los al ple i aprovar-los. Informa que
cap a l'octubre les ordenances han d'estar aprovades i volen portar els pressupostos del 21,
tenint en compte l'escenari complex que ens trobem.
Pren la paraula la presidenta i convida a fer preguntes als consellers.
Pren la paraula la Sra. Mariona Rierola, pregunta per la taxa de residus pels comerços, des de
l'Associació segueixen demanant si no es cobra. Vol saber si aquest import que s'ha dit és
només de l'època que hem estat tancats o si s'ha estat valorant de tot l'any?
Respon a la pregunta la Sra. Montserrat Martínez, Directora de Serveis Generals i Govern
Obert, indica que aquestes xifres té a veure amb la reducció dels comerços que han estat
afectats pel COVID, que són els que no han estat declarats essencials i que han hagut de
tancar durant l'estat d'alarma.
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Pren la paraula el Sr. Xavier Carrobé i pregunta si la partida de 4.4 milions de medi natural
està inclosa l'Anella Verda, en aquest cas voldria saber el seu pressupost i si es té en compte.
Respon a la pregunta la Sra. Montserrat Martínez, indican que les xifres que ha facilitat la
regidora són orientatives, afirmant que si que entraria en aquest apartat, però de moment són
propostes, i confirma que el pressupost d'inversions són de 10 milions però està sotmès a la
valoració i participació ciutadana. Confirma que si es té en compte l'Anella Verda.
Pren la paraula el Sr. Francisco Madero, preguntant si es pot incloure coses, degut a que en
Les Martines tenen moltes necessitats com la d'arreglar carrers entre d'altres.
Respon la Sra. Núria Marín, indican que els 10 milions són prioritats polítiques, i s'anirà
adaptant segons les aportacions de la ciutadania. Comenta que es té coneixement de les
mancances de Les Martines, ja que està dins d'un districte, però els diners estan limitats.
Recorda que va anar al barri i una senyora ja li va comentar les mancances, i informa que les
propostes estan vinculades per districtes.
Les propostes les feu arribar a la Coordinadora de Districte per centralitzar-les.
Pren la paraula Pere Macià, comenta que a la part d'estalvi voldria que sortís d'on han sortit tots
aquests diners. Comenta que ha sortit avui als mitjans de comunicació el nostre alcalde dient
que hi ha hagut una despesa de 13 milions només amb despeses de COVID. Perquè no
especifiqueu exactament en COVID, que es el que s’ha gastat? Per que crec que està tot
barrejat el que s’ha posat.
Respon la Sra Nuria Marin, afirmant que s'ha barrejat d'informació amb el Pla de Xoc, que era
un altre tema per parlar un altre dia, al consell, però encara no està aprovat. S'ha hagut de fer
tres vegades perquè tots entenguessin el que volia dir el pla de xoc, i les mesures que s’han
hagut de prendre. Hem comentat les despeses anteriorment, diapositives COVID i no COVID,
hem comentat la despesa de Glòria, les pluges, i els costos d’eliminació de residus, Hem parlat
de piscines, casals, hem augmentat els dies de casals però està tot barrejat, ho tenim en el
document de pla de xoc.
Pren la paraula la Sra Carmen Roldán. comentant que és important saber on es gasten els
diners, per fer front a les necessitats, però li agradaria saber d'on surten els estalvis. Què s'ha
deixat de fer?
Respon la Regidora Núria Marín, per exemple de la festa major costava 600.000 i hem gastat
80.000 aquí ja tenim un estalvi de 520.000,consum de llum, aigua.
Pren la paraula la Sra. Carmen Roldán està molt bé i sabem que la festa major, ha sortit públic,
si es gastava, 600 mil euros i s’han gastat 80 mil està claríssim., la cultura ha patit molt.
La Núria Marin que aquesta informació la pot fer arribar.
Pren la paraula Carles Messeguer, representant d’ERC, pregunta que amb les xifres
d’inversions de 3 milions per l’Estadi Olímpic, si va lligat al possible mundial de hockey del
2022, i li agradaria que li aclarissin les inversions .
Respon la regidora, confirmant que són 3 milions d'inversió per l'estadi. Informa que també
d'altres administracions posen diners, costa una mica més, i comenta que l'’estadi olímpic ja
s'havia de rehabilitar i s'aprofita amb la celebració del hockey.
La presidenta del Consell dona la paraula a l'Eduardo Méndez, representant suplent en tràmit
de l'Associació de Comerciants Maurina.
Pren la paraula Eduardo Méndez, comenta que en l'exposició - reunió, no veu en cap moment
la paraula comerç. També pregunta perquè encara aquest any 2020 no s'ha resolt la subvenció
de comerç.
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Respon la Sra. Ramírez indicant que el comerç està dintre de l'apartat activitat econòmica i sí
que es té en compte el comerç de Terrassa, i comenta que al pla de xoc s'ha fet alguna partida
específica pel comerç. Indica que en el pla de xoc està més detallat i proposa que quan estigui
fet el pla de xoc es comentarà més específicament.
Referent a les subvencions diu que si que ja es resolen i que el Servei els trucarà.
Pren la paraula Miquel Losada indicant que a la pàgina 15 de la documentació facilitada, hi ha
un - 10.7 milions de participació de l’Estat, això es la meitat dels recursos, com pot ser?
Respon el Sr. David Garcia, comentant que inicialment en el pressupost 2020 hi havia una
afectació de 5,4 milions menys, l'any que ve es dobla perquè els ingressos de l'estat preveient
que seran molt més baixos que en els pressupostos vigents i per tant comencen apuntar una
tendència de què serà una baixada important com la que es patir al 2008, al 2009 i al 2010. Ja
es va viure una baixada de les aportacions de l'Estat perquè van vinculants als seus ingressos
per això es diu participació en els ingressos de l'Estat. És una de les afectacions que
preocupen molt, i aquesta estimació la posem sobre la taula, esperem que les properes
setmanes juliol, potser primers de setembre comencin a haver-hi xifres del pressupost general
de l’Estat i es pugui anar concretant, si s'ha de posar una xifra actualment és cap aquí, és
realment preocupant.
Pren la paraula Daniel Utges, comenta que a la pàgina 10, hi ha l' impost de plusvàlua que és
de 2.5 milions negatius, vol saber quin impost és aquest i si es recuperà.
Respon el Sr. David Garcia l'informa que es l' impost sobre l' increment del valor del terreny,
es paga quan es transmet un terreny, un habitatge, etc.
Pren la paraula Daniel Utges, pregunta si està previst que hi haurà menys compra venda de
terrenys.
Respon Sr. David Garcia informant que ja es preveia una davallada, certa tendència a la
baixada, a la liquidació del 2019 ja és tancar amb una menor recaptació del pressupost,
aproximadament 1.5 milions. Indicant que la tendència continua i es preveu una reducció de
l’activitat d'Immobiliària, transaccions, tots són previsions, i cap a l'octubre s'informarà si hi ha
hagut alguna millora o empitjorament de la situació.
Pren la paraula el Sr Daniel Utgés, comenta que sobre l'impacte del COVID està entre 12-15
milions que no estaven previstos, ens presenteu que s'ingressaran 12.5 milions menys i s’ha
de gastar 13.4 milions, per tant hi ha un diferencial 26 milions d’euros que no estaven previstos.
Pensem que el pressupost de terrassa són 250 milions en total, i tot i la reducció de la inversió
de 5,7 milions d'euros queden 21 milions d'euros, això d'on sortirà? comentant que s’ha reduït
potser el cost estructural de l’ajuntament durant aquests mesos?
Pren la paraula David Garcia: Hem d'intentar evitar tancar en dèficit, s'ha eixugar o amb el
pressupost de l'any vinent o amb el que queda de mandat fins el 2023. Comenta que aquesta
part de menor ingressos es pot cobrir amb les limitacions que hem tingut retingudes de 8.9
milions i un superàvit del 2018 que no es va poder aplicar de 4.7 milions. El problema està a la
despesa, indica que hi ha unes necessitats expressades en COVID, i aquest any ens ha caigut
a més temporals que han generat impacte molt forts de 1.2 milions, són molts diners pel nostre
pressupost, tenim majors costos amb altres temes, eliminació de residus, etc., molts temes i de
moment hi ha 5,7 milions, de moment, que és el que ha explicat la tinenta d'alcalde. Manifesta
que s’està treballant lo més urgent, ineludible, lo més prioritari.
El Sr. Garcia comenta que no és despesa, tot això és necessitat, al final s’haurà de fer el
que es pugui amb els diners que es tingui. Llavors la clau estaria en què ens deixin aplicar el
superàvit, si ens arriben recursos d’altres administracions. Informa que l’administració catalana
de municipis, està demanant dues coses: un fons de contingències per tots els ajuntaments,
que vingui de l’estat o generalitat, perquè tots els ajuntaments estan igual, no només de
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Terrassa, si això estiguéssim en un altre municipi, estaria explicant el mateix, i la utilització del
superàvit, que tenim 6.5 milions de superàvit i comenta a veure si es pot reprioritzar.

Pren la paraula el Sr. Daniel, comenta que ningú està entrenat per superar pandèmies, però el
que no li ha agradat sentir de la tinenta d'alcalde, la responsable de l’activitat econòmica,
"continuarem esperant els d'Europa, a veure què ens donen", li hagués agradat sentir que
tingues vies de finançament. Entén que s'està limitat i al final el pressupost és el que és, i sap
que serà molt dolent. Comenta que tampoc s'acceptarà que com a habitants de Terrassa
s'estigui pagant els mateixos impostos, voldria el mateix tipus de servei o més, aleshores li
agradaria que d’aquí a l’octubre quan vingui a presentar aquesta segona interacció es vingui
amb propostes, tenim aquest problema i ho hem de solucionar així.
Respon Núria Martin, comentant que s'està estudiant però que estem lligats per demanar
crèdits a les entitats financeres. Hi ha un pla financer on es va excedir amb les despeses i això
va provocar una penalització i amb el que no podem demanar. Informa que s'està estudiant per
donar resposta a totes les necessitats.
Pren la paraula Sr. David Garcia, comenta que estem molt limitats normativament només tenim
la possibilitat del crèdit per inversió, limitat per la llei de l'estabilitat pressupostària
El Sr. Utges, comenta que es dur, i que tampoc es pot pagar més impostos. Proposa de què
es podria distribuir d’una manera diferent i anima que es trobarà la solució i que no es sigui
tant pessimista. Demana no ser pessimistes.
Respon Núria Marín indicant que la situació actual ha frustrat totes aquelles il·lusions que es
portava a la primera reunió, i afegeix que hi ha un escenari condicionat a números negatius
que surten i que veiem que la ciutat els necessita. S'estan estudiant vies per les entitats
financeres i els que ens queda és l'esperança dels diners d’Europa, amb els que hi haurà plans
d’ocupació, però en aquest cas, amb els plans d'ocupació l'ajuntament també ha de posar
diners però no ens podem negar, llavors s'hauran de treure d'un altre lloc, perquè no tenim
diners en el rerefons del calaix sinó que tenim els que tenim i llavors serà molt important
l’ocupació amb unes coses prioritzades, que s'haurà d’anar valorant. El tema de les
ordenances esta força acotat, ja que l'any passat ja va pujar. Indica que haurem de ser molt
didàctics potser ens hem de reinventar tots, no només l’Administració, però també allò al que
estàvem acostumats ho podem fer ara de manera diferent, i buscar maneres imaginatives
d’interaccionar entre nosaltres d’una manera més fluida. Tot això ens portarà a un escenari de
poder compartir més coses.
Pren la paraula Pere Macià, preguntant si l'ajuntament té algun plan B pel que pugui passar
en els pròxims mesos relacionat amb el COVID. Que farà i d'on traurà els diners?
Respon la Sra. Nuria Marín, comentant que aquesta pandèmia en ha ensenyat moltes coses,
les mesures de prevenció, mascaretes ja en tenim, el teletreball i ara estarem previnguts pels
mesos que ens espera. Hi ha hagut molta sensibilitat de funció pública i s'ha d'agrair a tots els
treballadors i treballadores, el fet d’haver estat confinats i predisposats a treballar. S'ha de dir
que si ve l'Ajuntament està més preparat, si el que vols és el protocol d'actuació això no ho
tenim.

3. Informació del procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a la
situació del COVID-19).
Pren la paraula la presidenta, informant sobre el punt 3, en que es tracta de la dinamització del
districte, en aquest cas s'ha hagut de fer una adequació a la situació del COVID. Informa que
s'ha fet arribar les noves bases en què aquest any s’ofereix dues possibilitats:
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La primera és continuar amb la dinamització del Districte, tenint en compte les noves bases.
S’expliquen les noves bases i es remarca: hi ha un nou termini, aquest termini s’ha de tornar al
14 de setembre, és de petit format, res de grans aglomeracions, tenint en compte que hem
passat una situació excepcional del tema del COVID, s'ha d'evitar tot allò que sigui de grup,
hem de controlar l’aforament i amb això caldrà una inscripció prèvia, però també no es permet
fer cap acte a la via pública, i també fer un pressupost amb totes les mesures d’higiene,
seguretat i tot en que vingui en l’àmbit de COVID per evitar el virus.
La segona possibilitat, comenta que és la de destinar 10.000 € de dinamització, o una part a
finalitats socials en relació a la situació de crisi generada pel COVID. Indica que hi ha
uns projectes assenyalats per la seva vessant social. Es tracta de projectes i col·laboracions
amb entitats que, des de diferents vessants, treballen amb els col·lectius més colpejats per la
crisi COVID i amb persones vulnerables. Comenta que en cap cas cap entitat rebrà cap dotació
de diners, els diners es mourien internament cap a partides de l'àrea d'Acció Social de
l'Ajuntament on es gestionarien aquests temes i on s'emmarcarien les col·laboracions i els
projectes conjunts que fa l'Ajuntament amb algunes entitats en aquests àmbits.
Es va demanar també on aniria els de finalitats socials, us posem 10 exemples, però això no
vol dir que hagi d’anar aquests 10, es podrà escollir els diners a un altre àmbit, per exemple,
volem que vagi a lleure infantil, capacitats diverses, a dona, gent gran, el que vulgueu, en un
principi intentarem que vagin destinats al Districte.
La primera seria Esplais Diaris, que estan ubicats a diferents barris. La segona Rebost de Creu
Roja. La tercera Creu Roja, intervenció amb joves migrants sense referents familiars. La quarta
Fundació Busquets, cobertura de les necessitats d’alimentació i roba, Atenció i
acompanyament de persones en situació de sense llar, pisos assistits per a joves extutelats. La
cinquena Cáritas, projecte de ciutat, fonamenten l'acció en l’acollida i acompanyament a les
persones vulnerables. La sisena l'Associació Alba, projecte de Ciutat, entitat sense ànim de
lucre d'àmbit local, autonòmic, estatal, d'ajuda i tractament de les addiccions. La núm. 7 ALEI :
Associació Local d'Entitats per a la Inclusió de Terrassa, aquesta la formen 33 entitats del
tercer sector que treballen per una societat millor. La vuitena AIDE, una entitat d’utilitat pública
en funcionament a Terrassa des de l’any 1995, aquesta està dins del camps de les
drogodependències les intervencions que realitza s’emmarquen en l’àmbit preventiu i de
sensibilització, de reducció de danys, riscos i integració sociolaboral. La número nou és
l’Associació Raíces, es una atenció a la violència filioparental, bulling, abusos sexuals infantils,
etc. I la desena és el suport a entitats de capacitats diverses de la ciutat en diferents
projectes de lleure, tractament terapèutic, oci inclusiu, el que considereu.
Comenta que cal decidir aquesta dinamització i en el pròxim consell que serà a partir del 14 de
setembre s'haurà de pactar.
Pren la paraula la Sra. Mª Angeles Bejarano, comentant que hi ha dues possibilitats, escollir
10.000 euros per fins socials, amb un àmbit que ja faci un projecte amb l’ajuntament i servirà
per fer aquest projecte més gran, perquè ara degut a la COVID, hi ha molta necessitat. D'altra
banda, l'altra possibilitat seria la dinamització com s'havia fet fins ara, tenint en compte el tema
del COVID. S'haurà de decidir l'opció A o l’opció B i les propostes s'hauran de presentar abans
del 14 de setembre. Indica que s'aniran comprovant les propostes que vagin complint tots els
requisits i es treballarà amb la comissió d'impuls.
Pren la paraula la Carme Roldan (representant Ass Cultural Les Bruixes de Pedra Blanca),
comenta que si s'ha de fer activitats en espais oberts i tancats, per poder tenir fer control
d'accés, s'hauria de saber de quins espais es poden disposar. L'anterior cap de setmana ells
han organitzat un concert i s'han trobat amb problemes de disposició d'espais al Districte 4.
Pren la paraula el Sr. Daniel Utges, demana a la Mª Ángeles Bejarano si pot enumerar la llista
de les activitats de dinamització que es van proposar.
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Respon la Sra. MªAngeles Bejarano, comentant que s'havia presentat cinc propostes: una
activitat de gossos, que l’havia presentat la Plataforma X la Maurina, amb el suport de diferents
entitats, una de capacitats diverses, que l’havia presentat l’Associació Daus, és fer una diada
adreçada a les persones que cuiden a les persones amb capacitats diverses. La següent del
comerç de Can n'Aurell,una pedalada, una altre de l'associació de la Maurina que era fer una
Diada de balls o dances del món, l'última una trobada d'sketchers, del Roc Blanc. Indica que si
aquestes propostes es volen portar endavant, s'haurien de refer i modificar el pressupost per
complir les mesures del COVID.
Pren la paraula Pere Macià demanant confirmació de què hi ha tres opcions a fer, la primera
seria aprofitar el que teníem i adaptar-ho, l’altre seria agafar aquests diners i donar-los amb
alguna de les propostes que s'ha comentat i l'última creació d'activitats noves.
Respon la Sra. Ramírez, confirmant que és correcte.

4. Informacions de presidència:
Pren la paraula la Presidenta, comentant que ja tenim el Pla de Xoc, (com prèviament s'havia
comentat amb l’Eduardo), sobre els serveis en que faran una reactivació econòmica, s’està
avançant molt i segurament a partir d’aquesta setmana tindrem el primer esborrany. Aquest Pla
de Xoc, pretén donar més protagonisme, amb propostes rebudes i arribades mitjançant la web,
així com serveis municipals, i el que es vol aconseguir són accions que es duran a terme d’una
manera urgent, aquest pla de xoc s'aprovarà al Ple municipal del mes de juliol, i la informació
comenta que la farà arribar.
D’aquesta manera el que és fa es un replanteig del Pacte de Ciutat de Terrassa en dues
accions, les més urgents les hem avançat en aquest Pla de Xoc, perquè ve donada per pal·liar
la crisi del COVID,. Recordem que també tenim el Pacte de Ciutat, aquest pacte de ciutat el
vem iniciar amb unes fases mínimes però si és un projecte que hem d’escriure junts i juntes en
el districte, cap a on volem anar com a ciutat, ha de ser una cosa que fem conjuntament no
només participin entitats sinó també persones, empreses, entitats ajudar a la població per
veure que volem fer en aquesta ciutat cap al 2023. També a nivell humà, es pot participar a
través de processos participatius.
Comenta la Sra. Núria Marín, que el Pla de Xoc s'ha reconvertit en el nom de Pla Estratègic.
Continua la Presidenta explicant el procés d’Inversions recorda que l’any passat es va fer una
recollida de propostes i es va dir que hi havia intenció de reformar el procés d'inversió,
marcant un projecte que sigui molt més gran, un projecte de districte, amb imports econòmics
de més envergadures que fossin molt més enllà. També es va comentar que el mes d’abril es
faria en aquest consell de districte una explicació del Regidor d'Estructura Territorial, el Sr. Noel
Duque i la regidora de Qualitat de Democràtica, Sra. Ona Martínez, vindríem i explicarien els
projectes participatius amb aquesta mirada de districte. Com ja sabeu, el passat mes de març
totes les previsions van començar a canviar i vista la dimensió vem haver de parar i pensar com
s'ha de fer.
Comenta que amb la nova realitat no és possible fer els pressupostos participatius d'
inversions com s'estaven començant a dissenyar. Ara les energies i recursos s'han focalitzat
cap a les situacions generades per la crisi. Vist que no es podrà fer el que es va dir que faríem i
que el procés d'inversions als districtes no podrà inserir-se en un projecte més gran, el que es
farà és estudiar la nova situació i les possibilitats de recuperar el procés, de com fer-ho a l'any
vinent i més endavant us farem arribar proposta.
Comenta que tots i totes teníem molts projectes, com a mínim havíem de plantejar cap a on
volíem anar al nostre districte, es algu que ens hagués facilitat molt a tots, però ha sigut un any
molt difícil.
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Per altra banda, fa un repàs del què si que s’ha fet, al districte, hi havia inversions del 2017 i
del 2018 pendents. Les barres de calistènia al Parc de la Cogullada i la zona de lliure circulació
de gossos també a la Cogullada.
També s'han fet les obres de millora i condicionament de la zona de lliure circulació de gossos
de La Maurina. Hi havia alguna queixa de què no s'ha fet el tancament total, hem buscat el que
ha passat i és que al procés d'inversions del 2017 hi havia un restant de 4000 euros i aquest
mateix Consell de Districte van decidir que es gastessin per millora i manteniment de la zona
de gossos de La Maurina. En cap moment es va parlar exactament del tancament de tota la
zona i també es va comentar el pressupost, en el moment era 4000 €, encara que s’hagués
volgut fer tot no s'hagués pogut. S'està mirant pressupost i si d’alguna manera es podria fer
quan es pugui, estem en aquest punt ara mateix.
Per altra banda, altres coses que s’han fet és l'adequació del jardins del Roc Blanc, jardins de
Ròmul i Pinyol, aquí s’ha fet una millora dels accessos que hi havia en activitats de la Casona
i de La Pineda.
Ara mateix s’està realitzant en el districte unes millores: aquestes són de ca n’Aurell,
accessibilitat a diferents cruïlles, al c/Bruc amb Pi i Maragall i una millora d'accessibilitat el
carrer Antoni Pius cantonada amb el c/Nicolàs Tallò.
Queden pendents a la Cogullada, la plaça Salvador Dalí, hi ha un altre pendent també a Les
Martines la Plaça dels Somnis, amb els jocs infantils, al parc de Sant Jordi tenim pendents cinc
arbres, també es plantaran arbres al parc infantil de la plaça del Tint i els jocs biosaludables al
parc de Sant Jordi. El tema de timings i tempos ja us anirem informant quant tinguem dades
exactes.
Comenta la presidenta que passem al tema de Subvencions del 2020 donant la paraula a la
Sra. Bejarano.
Pren la paraula Sra. Bejarano, comenta que les subvencions s’han resolt més tard, pel tema de
l’estat d’alarma. S’ha intentat que les entitats puguin refer el que havien presentat inicialment,
aquests han estat els motius que han provocat aquest retard. En concret, comenta sobre les
subvencions de les Associacions de Veïns, que s'atorguen des del servei d’Estructura
Territorial. Divendres passat es van enviar les notificacions, arriben a les entitats per sms. El
termini per fer adequacions o renúncies han començat i finalitzaran el 31 de juliol. Es comenta
que si no es respon, s’entendrà que s’accepta la subvenció, o si es vol fer alguna variació o
aportar quelcom al projecte, s’hauria de presentar per la seu Electrònica junt amb tota la
documentació, i en el cas de renúncia s’ha de notificar, també, per la Seu Electrònica.
La coordinadora s’ofereix per ajudar a fer les tramitacions. Les entitats d’altres àmbits l’han de
sol·licitar amb el seu servei referent. Es tramitaran lo més ràpid possible entre l’agost i el
setembre.
Pren la paraula la Presidenta, comentant que s'havia deixat de comentar unes obres de
reparacions a Can Palet Vista alegre i Les Martines, al carrers Torrent del Salt i al c/Mas de la
Morada.
Comenta que al Centre Cívic Maria Eulàlia Capmany s’estan realitzant obres a la coberta, per
impermeabilitzar.
L'OAC del D4 encara no està oberta, aquest estiu es faran obres per poder tenir un espai i
condicionar les sales.

5. Precs i preguntes.
Pren la paraula la Sra. Eva Candela, comenta que té dues preguntes. La primera sobre el pla
de xoc, perquè s’havien incorporat algunes aportacions que s’havien fet, des d' associacions,
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grups municipals o des d'entitats, jo havia estat present a dos CMD, justament la setmana
passada i es deia que es podien fer aportacions d’accions pel Pla de Xoc. No m’està quadrant
el calendari, perquè si ja teniu el Pla de Xoc, l’heu de presentar els grups municipals, per anar a
un Ple de la setmana vinent, aquestes aportacions no sé com es podran valorar?
La segona seria una reflexió en quan a les inversions de districte que es pensava de fer
pluarianuals per poder tenir capacitat econòmica més potent, que això és una bona pensada
perquè dóna la possibilitat de fer una obra més grossa, jo crec que segur que aquest any no es
pot iniciar, però sí que es podria iniciar el tema de fer reunions i rumiar-ho, perquè si no tenim
projectes després costa més de tirar les coses endavant, fer la proposta porta un temps, quin
pressupost, penso que es podria fer ja el procés participatiu de rumiar-ho i pogués ser més
consensuat i més treballat.
Respon la Presidenta, sobre la primera pregunta respon dient que la plataforma participa es
poden fer consideracions i el mateix Ajuntament decidia si anava cap a un lloc o un altre i la
segona consideració la tindrem en compte.
Pren la paraula la Presidenta, en l'anterior CMD ens preguntaven si hi ha algun mapeig
d'equipaments municipals comenta que hi ha un plànol d’equipaments de districtes, on es pot
visualitzar a través del e-maps. S’enviaran els enllaços per correu electrònic.
Per altra banda, a l’anterior consell es va demanar si hi havia un Pla de Manteniment de ciutat i
quin era el pressupost destinat. Sí que hi ha un pla de seguiment de monuments però no hi ha
un pressupost fix, a mesura que les inspeccions detecten les deficiències es repara. Tenim
com exemple el textos ornamentals de la Masia Freixa que s’han reparat per un restaurador,
xemeneia Saphil, es va detectar un problema a les lletres i s'està buscant pressupost, la
màquina del trenet es va restaurar.
També comenta que es va rebre un correu sol·licitant informació sobre la gestió d’ecoequip i
indica que s'està gestionant i es farà arribar a aquesta setmana per correu electrònic.
Pren la paraula el Sr. Pere Macià, pregunta perquè la documentació que s'envia arriba sempre
tan justa de temps? Indica que li va arribar divendres a la tarda, i no dóna temps a presentar-la
a l'associació, llavors va al consell a cegues, i amb l’opinió seva no del conjunt de l'associació,.
Demana que és faci arribar abans almenys amb quatre dies com a mínim.
La segona pregunta que fa és: perquè tots els casals de Terrassa estan oberts de mati i tarda i
a La Maurina els dos que hi ha només estan oberts pel matí?
Pren la paraula la Presidenta , on comenta que en el cas de la Maurina tenim persones amb
vulnerabilitat.
La presidenta demana a l'Eva Magaña, directora del Servei d'Estructura Territorial que es troba
al públic que doni resposta. Comenta que els equipaments cívics estan oberts , però no estan
oberts per a la lliure circulació o sigui són d’accés per les persones que tinguin una acció
concreta a fer. Persones que han de fer un tràmit a l' OAC, evidentment poden accedir, però
està tancat a la resta de gent.
Es va sobre demanda i s’està parlant amb les entitats, en els equipaments que hi ha hagut
petició per fer activitat aquest juliol ja s’ha treballat aquesta petició. Les persones poden accedir
si hi ha una activitat concertada i pactada. Si algun equipament no ha tingut peticions,
l’equipament està tancat i no hi ha accés lliure a la gent pel tema del control del COVID.
Pren la paraula el Sr. Pere, comentant que desconeixia el tema i que hi haurà una petició per
venir a les tardes.
Pren la paraula el Sr .Pere comenta sobre l’espai de lliure circulació de gossos de la Maurina.
Diu que si que va sortir a les xarxes socials que hi ha una petició feta el 2017 per l’associació
de veïns, després van rectificar i era una cosa que va sortir al consell municipal. Indica que ha
vist l’espai de La Cogullada, està molt be, però el de la Maurina s’han malgastat el diners, s’ha
fet una barana de fusta,4.000 euros, valia més la pena invertir-los en un altre cosa i no fer això.
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Respecte al tema d' Ecoequip, esta molt bé el que fareu, però estaria millor que ens portéssiu
un gestor per explicar com funciona Ecoequip, com ha funcionat al COVID, com funcionarà
més endavant.i que totes les entitats i els que estem aquí poguéssim preguntar.
Pren la paraula el Sr. Carles Messeguer pregunta adreçant-se a les associacions de Can Palet
de Vista Alegre i Les Assoc. de les Martines, Carbonelles, comenta que els barris més
disseminats hi havia una reivindicació històrica, i que la troba molt lògica, era el fet de la falta
de la línia d’autobusos, ara fa 15 dies va entrar en funcionament el bus a demanda, voldria
saber la valoració.
La presidenta dona la paraula al Daniel Utges, com a representant de l'AVV de Can Palet de
Vista Alegre.
Respon el Sr Daniel comenta que la L12flex va entrar en funcionament el dia 30/06, funciona
raonablement bé, es diu a demanda, però no és a demanda del tot perquè hi ha unes
freqüències pactades, si tu l'avises passarà i pararà si no es quedarà quiet, a demanda significa
que si el bus esta aquí i l’avisen d’allà anirà a buscar-lo (a l’usuari). En general podem dir que
estem contents, però és una prova pilot, és fins setembre però s’allargarà fins a final d’any,
perquè també a l'època que estem no és la millor època per treure conclusions,època de
pandèmia, confinats, no és període representatiu.
La presidenta està totalment d'acord, hi ha coses a treballar però tot i així s'han ampliat dues
parades i servei els dissabtes al matí.
El Daniel Utgés comenta que dissabte passat va poder baixar a Terrassa a comprar amb bus,
va gastar 100 euros al mercat de terrassa, al .comerç local. Als de les urbanitzacions ens
agrada comprar local i si ens podem moure'ns, no s'agafa el bus per comprar a Rubí sinó a
Terrassa
Pren la paraula el Sr. Francisco Madero, comenta que viu a Les Martines i que a Les Martines
no hi ha servei d'autobús, vol que quedi clar. El bus passa per la Ctra. Martorell i cap veí es
desplaça fins a la Carretera perquè hi ha molta distància. Demana que a la segona fase
s'adapti per a que passi per Les Martines.
Pren la paraula el Sr. Daniel, comenta temes del barri per poder tenir resposta. La primera la
vigilància al barri, les càmeres, fa un any que es va dient que demaneu pressupostos però no
s'ha vist cap encara, aleshores vol saber si realment s’ha demanat pressupostos o no, i si és
que sí s’ha demanat, de quin import és?
La segona pregunta és que hi ha un carrer tallat , carrer Vista Alegre, degut a un despreniment
que no depèn de l’ajuntament sinó dels veïns. A l’última reunió és va dir que si en deu dies
laborables no ho arreglaven els veïns, almenys, obriríeu el pas, que és de vital importància que
estigui obert, primer perquè sinó està tallada tota la urbanització i a les hores deixes les dues
zones amb un únic accés a la carretera, sii hi hagués un incendi, deixes a 800 persones que no
poden sortir d’allà. I per l’altre punt de vista, perquè arribi l'autobús és necessari que s’obri, i
afegeix que li agradaria rebre per escrit quin és l’estat d'això perquè no s’ha obert aquest
carrer.
Respon la Sra. Bejarano, comentant que s’obrirà el carrer, i que disposen de la llicència, i la
documentació feta, el projecte es va refer, es va donar deu dies per arreglar el clavegueram, hi
havia queixes dels veïns, i amb la calor pitjor, aquest tema està resolt, i lo altre preguntarà com
està i li contestarà per correu electrònic.
Pren altre cop la paraula el Sr. Daniel comenta que com a mínim saber si els veïns ho
arreglen per part seva o vosaltres, com a mínim obrir aquell pas, és que si hi ha un incendi
estem fotuts allà.
Pren la paraula el Sr Miquel Losada , comentant que volia traslladar les queixes del barri de
Roc Blanc de diferents veïns des de l'estat d'alarma, pel tema de la brutícia, hi ha diferents
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espais com és el perímetre de les Aymerigues , on està la bòbila, la plaça de Roc Blanc. No hi
ha servei de recollida dels mobles, sembla ser que encara no funciona, que es pot fer amb
això.
Respon la Presidenta indicant que la recollida de mobles funciona sobre demanda.
Pren la paraula el Sr. Eduardo Méndez comenta que hi ha comerços a la Maurina amb una
situació molt complicada per la seguretat al barri. Tenir un comerç és complicat. Demana que
al Pla Estratègic hi hagi una intenció clara en el tema de la seguretat al barri doncs cada dia hi
ha escenaris lamentables. O es fa alguna cosa o la inseguretat pels comerciants és brutal i
també pels veïns que han de sortir a comprar o fer gestions. Antigament gent d'altres barris
venien a La Maurina a comprar però ara no i és per la falta de seguretat. Demano que dins del
Pla de Xoc hi hagi seguretat eficaç al barri.
La Presidenta diu que el tema de la seguretat ja ho han parlat amb entitats del barri i que la
setmana vinent, dimecres, hi ha convocada una reunió amb totes les entitats del barri per a
tractar aquestes temes, sobretot els més conflictius.
Es dona per finalitzada la sessió i s'informa que la propera sessió està prevista a partir de la
tercera setmana de setembre

7. 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

Maria Ángeles Bejarano Trujillo

Presidenta

Jennifer Ramírez Porras
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