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Núm.: 3/2020 
Caràcter: ORDINARI 
Data:1d'octubre de 2020 
Horari: De 18,30h a 20,30 h 
Lloc: Reunió telemàtica 

 
 

Hi assisteixen:  

Jennifer Ramírez Porras Presidenta 

Carles Massalé Bainad Representant Grup municipal ERC-MES 

Juan Navajas Morales Representant Grup municipal Ciutadans 

Jose Antonio Jurado Aljama Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Eva Candela López Representant Suplent Grup Municipal PSC 

Esther Nosas Buenacasa Representant AV Ca n’Aurell 

Maria Sofia Camilo Gómez Representant AP Torrent de les Carbonelles 

Miquel Armengol Barniol Representant Salesians Terrassa 

Xavier Carrobé Capella Representant AP Sector Vista Alegre de Terrassa 

Gregorio Ramírez Cañada Representant AV La Cogullada 

Miquel Losada Férriz Representant AV Roc Blanc 

Pere Macià Sabaté Representant AV La Maurina 

Daniel Través Cruz Veí Can Palet de Vista Alegre 

Mónica Rodríguez Alonso Representant Associació Diables de la Maurina 

Carmen Roldán Zambrana Representant Ass Cultural Les Bruixes de Pedra Blanca 

Natividad Sánchez Lara Representant Ass Entitats Solidaritat 

Raúl Muñoz Fornieles Representant AMPA Escola Isaac Peral 

Yolanda Gómez Linares Representant de la Plataforma X La Maurina 

Diego López Sánchez Repesentant AV de Can Palet de Vista Alegre 

Mª Ángeles Bejarano Trujillo Secretària 
 

Membres absents:  

Manuel Freixas Martí Representant AS Cultural El Maestrat 
Juan Madico Ruiz Representant Gent Gran 

Daniel Utges Mampel Vicepresident i Representant AV Can Palet de Vista Alegre 
Isabel Fuentes Carmona Veïna La Maurina 
Leonor Arcos Maldonado Representant Som-Maurina 
  

Membres excusats:  

Montse Corominas Enrich Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 
Francisco Madero López Representant AV Les Martines 
Francisco Vera Granados Representant Plataforma x La Maurina 
Mariona Rierola Carré Representant Associació Comerciants Ca n'Aurell 

              ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4 

Acta aprovada a la sessió 4/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Jennifer Ramírez 

Porras  en data 22 de desembre de 2020 
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Ximena Peña Arce Representant Associació Comerciants La Maurina 
Lucio Villasol González Representant Grup Municipal PSC 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 14 de juliol de 2020. 

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

3. Informacions de Presidència 
4. Precs i preguntes 
5. Consultes de la ciutadania 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 14 de juliol 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 i present a la Sra. Cristina Álvarez com a Cap 
del Servei d'Estructura Territorial. Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de l’anterior 
reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha cap, s’aprova l’acta. 

 
2. Informació del procés de dinamització comunitària d els Districtes (adequació a la 
situació del Covid-19) 

 
Pren la paraula la Sra. Mª Ángeles i informa que es va fer arribar l'acta de la Comissió d'Impuls 
on s'informaba de les dues propostes de dinamització que es van presentar. Una era una 
trobada d'sketchers al Parc de Sant Jordi amb un màxim de 20 persones i l'altra, unes 
caminades pel Districte, amb tres sessions de màxim 10 o 6 persones màxim, depenent de 
l'evolució de les restriccions. 
Aquestes propostes inicialment tenien un pressupost aproximat de 1.500 euros. La Comissió va 
acordar que seria important fer alguna activitat però caldria ajustar-se i fer-les més 
econòmiques. Es va refer el pressupost i la d'sketchers es faria amb un cost entre els 130 i 200 
euros i les caminades es podran fer a cost 0. 
La proposta definitiva de la Comissió d'impuls va ser fer aquestes dues activitats i la resta de 
diners que anessin destinats a fins socials. 
Comenta la Sra. Mª Ángeles que la Comissió considerava important que tot el Consell tingues 
eines per decidir on aniran destinats aquests diners amb fins socials. A la reunió de la Comissió 
es van plantejar unes preguntes que s'han enviat per correu electrònic juntament amb les 
respostes .Es va preguntar si els diners es podien repartir en diferents projectes o àmbits. 
Recorda la Sra. Mª Ángeles que en l'anterior Consell es van posar 9 o 10 projectes però pot ser 
un àmbit, com lleure infantil, dones, polítiques de gènere, gent gran etc. Així doncs la resposta 
es que si, que es pot dividir en diferents projectes o àmbits 
Es va demanar conèixer, d'aquets projectes que es van comentar, amb quina quantitat de 
diners ja col.labora l'Ajuntament en cada un d'ells. 
L'altra pregunta que es va adjuntar feia referència a si a la ciutat ja s'està fent alguna cosa en 
l'àmbit de la dona. Es va respondre que el servei de polítiques de gènere ofereix. un servei de 
psicologia, servei jurídic, servei d'inserció laboral i psicologia per a menors i adolescents. 

 
Per altra banda es va rebre a la bústia de la secretaria del Consell una petició d'ampliació 
d'informació en referència a l'entitat Associació Raices i sobre l'assessorament a les dones. Pel 
que fa a l'Associació Raices, la Sra. Mª Ángeles informa que aquesta entitat es dedica a 
l'acompanyament, atenció i orientació de famílies que pateixen situacions de violència 
filioparental. Són famílies on els fills i les filles són els agressors vers els seus progenitors. Els 
últims temps també han obert programes per tractar l'abús sexual d'infants i joves, assetjament 
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escolar, violència de gènere adolescent i, el més conegut, el conflicte entre pares i fills. L'entitat 
té seu a Terrassa des de fa 7 anys. S'han atès 425 famílies a Terrassa i Matadepera. Durant el 
confinament van obrir un telèfon gratuït d'atenció d'urgències en cas de conflicte. En tres mesos 
i mig han rebut 30 trucades de casos( en un més normal se'n registren entre 4 o 5). Les grans 
usuàries d'aquests mesos d'aquest servei han estat mares amb fills i filles adolescents. L'entitat 
vol visibilitzar aquests tipus de violències perquè la ciutadania no les pateixi en secret i sense 
demanar ajuda. 
En referència a l'ampliació d'informació sobre l'assessorament a les dones, la Sra. Mª Ángeles 
explica que s'ha fet la consulta amb el Servei i que ens han facilitat les dades d'incidència de la 
pandèmia en les usuàries del SIAD i que aquesta es veu incrementada per les dones que es 
troben en situació de violència masclista. 
Les dades que són de gener a juliol i s'ha fet la comparativa amb el mateix període de l'any 
anterior. S'han atès 393 dones, un 14% més. La majoria de les dones ja eren usuàries del 
servei i hi ha un petit nombre de noves usuàries. S'han atès 928 cites i s'han fet 511 
actuacions. Durant el mateix període de l'any 2019 es van fer 638 cites i 201 accions. Això 
suposa un increment del 45% i del 142% respectivament. 
S'ha ampliat l'horari d'atenció durant el confinament a una atenció permanent amb 2 telèfons de 
9 a 20h, els 7 dies de la setmana. 
També s'han posat en marxa diferents sistemes de comunicació (correu electrònic i Whatsapp) 
El servei de psicologia s¡'ha incrementat en un 31% i el d'inserció laboral un altre 31%, el servei 
jurídic ha multiplicat per 4 les seves accions. 

 
Continua la Sra. Mª Ángeles i explica que ara seria el moment de fer la votació sobre aquestes 
dues activitats proposades i recolzades per la Comissió d'Impuls i desprès on es destinen els 
9.500 euros restants. 

 
Pren la paraula el Sr. Pere i pregunta si aquestes dues activitats encara que s'aprovin al 
Consell, hi ha algun òrgan entremig, ja sigui l'Ajuntament o un altre que les pugui tirar enrere. 

 
Respon la paraula la Sra. Mª Ángeles i comenta que tal i com es va explicar a la Comissió 
d'Impuls, la situació per la pandèmia es molt canviant. Actualment s'estan autoritzant coses 
molt concretes amb inscripció prèvia i control d'aforament. Serà via pública la que farà 
l'autorització definitiva. 

 
Pren la paraula la Sra. Jennifer i dona per aprovat aquest primer punt en referència a les 
activitats de dinamització. 
A continuació la Sra. Jennifer presenta els deu punts on es podrien destinar els 9.500 euros 
restants: Esplais diaris, Rebost de la Creu Roja, Creu Roja (Projecte DJAMBAR), Fundació 
Busquets, Càritas, Associació Alba, Alei, Aide Associació Raices i Suport a entitats de 
capacitats diverses. 

 
Sobre un torn de paraula. 

 
Pren la paraula el Sr. Diego i comenta que van proposar el projecte Andana de la Creu Roja. 
Diu que considera que en alguns casos s'està fent mal ús dels serveis que s'estan donat a 
través de l'Ajuntament i d'entitats. Nosaltres apostem per aquest projecte i demana no centrar- 
se en projectes molt generalistes que potser no filtra a les persones que fan ús d'aquest servei. 

 
Pren la paraula la Sra. Mónica i pregunta que s'ha fet en altres districtes per evitar que unes 
entitats rebin més diners que unes altres. 
Respon la Sra. Cristina i comenta que en altres districtes no es parlava de projectes concrets si 
no que es plantejava més per àmbits, gent gran, dones, persones vulnerables...Des de l'Àrea 
de Drets Socials es decidiria cap a quins projectes es destinarien. 

 
Pren la paraula el Sr. Pere i pregunta si es farà un seguiment d' aquests diners per saber on 
s'ingressen i qui ús es fa. 
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Respon la Sra. Jennifer i comenta que es buscarà la manera de fer un retorn amb aquesta 
informació. 

 
Pren la paraula la Sra. Amparo i pregunta si aquest pressupost es destinarà a la gent del 
Districte 4 i si es podrà controlar que això sigui així. 
Respon la Sra. Mª Ángeles que s'intentarà que es quedi al districte però no es pot garantir per 
què alguns d'aquest projectes son de ciutat com ara el Rebost. 

 
Pren la paraula la Sra. Mª Ángeles i informa que una vegada recollides totes les aportacions 
per part dels consellers i conselleres el resultat de la votació es el següent: 

 
-Andana Creu Roja: 1 vot 
-Creu Roja: 2 vots 
-Asociación Raices: 3 vots 
-Càritas: 3 vots 
-Esplais Diaris: 6 vots 
-Àmbit Capacitats Diverses: 1 vot 
-Creu Roja Rebost: 6 vots 
-Àmbit Dona: 1 vot 
-ALEI: 1 vot 

 
Els partits polítics no van votar per deixar a les entitats aquesta decisió. 

 
Pren la paraula el Sr. Pere i diu que quan més dividim, menys diners hi haurà per a cada 
projecte i que es mostra partidari de optar per una o dues entitats, però s'ha de prendre ja una 
decisió. 

 
Pren la paraula la Sra. Mª Ángeles i recorda que cap entitat rebrà els diners i que aquests 
diners es mouran a nivell intern de l'Ajuntament a traves de l'Àrea de serveis socials. 

 
Pren la paraula el Sr. Raul i comenta que potser si ho haguessin sapigut des de el principi, 
hagués estat més natural donar-ho a àmbits més que a associacions concretes. La seva opció 
seria triar dos entitats i si ho féssim a quatre dons fer 30% i 30% i 20% i 20% 

 
Pren la paraula la Sra. Mónica i proposa 3.000 euros per les dues que més vots tenen i 1.900 
per a les altres dues per què estigui una mica repartit. 

 
Es fa una segona ronda de votacions i s'aprova la proposta de 3.000 euros per a les dues més 
votades i 1.900 euros per a les dues segones. 

 
 

3. Informacions de presidència: 
 

Pren la paraula la Presidenta, i informa sobre el procés d'inversions de 2018. 
Pel que fa als jocs biosaludables i la plantació de 5 arbres al Parc de Sant Jordi. S'ha iniciat la 
licitació i la previsió d'execució es per desembre o gener. 
La plantació d'arbres al parc infantil de la plaça del Tint, també s'ha inicita la licitació i la previsió 
d'adjudicació serà al desembre o gener. 
Pel que fa a les IFS de 2019 a la plaça del Somnis. Aquesta està a punt d'adjudicar-se. 
S'estima que l'inici de les obres sigui cap al desembre 

 
Per altra banda informa que l'OAC del Districte 4 s'ha tornat a obrir a dia 1 d'octiubre. Hi ha una 
aplicació per demanar la cita prèvia i es pot també fer a través del 010. 
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Informa que ja s'ha fet el tancament de la zona de lliure circulació de gossos de la Maurina amb 
un cost de 2.600 euros 

 
 

4. Precs i preguntes. 
 

Pren la paraula el Sr. Pere i pregunta perquè s'ha trigat tant de temps en obrir l' oficina de 
l'OAC al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany quan a la resta de la ciutat feia temps que 
funcionaven i si ho farà al 100%. Per altra banda pregunta si al Casal de Francisca Redondo hi 
haurà una altra OAC. 
Respecte a les informacions que han rebut al respecte de que en dues sales del Casal de 
Francisca Redondo s'habilitaran per al servei del 010 de l'Ajuntament de Terrassa les dues 
sales grans, pregunta si es veritat. Hi ha associacions de La Maurina que depenen d'aquestes 
sales. 
Sobre el tema de la última reunió del Consell en el que es van demanar una sèrie 
d'explicacions en relació a les escombraries i ens van fer arribar uns informes, un que era una 
mena de manual de bona conducta i un altra que era un retall de la pàgina web d'Eco-Equip. 
Veient lo que es veu a les xarxes socials i als diferents barris del districte, tornem a demanar 
una taula rodona amb tots el agents implicats per solucionar aquest tema no nomes al Districte 
4 si no a tota Terrassa. 
Respon la Sra. Jennifer pel que fa al tema de la OAC del districte 4, comenta que es un espai 
molt reduït i s'havien d'establir unes mesures de distancia de seguretat. S'ha habilitat la sala 
d'actes i està operativa al 100% des del dia d'avui. 
Respecte al tema del 010, encara no hi ha res decidit per què també es treballava en altres 
ubicacions. Si finalment fos així ja s'informaria. Es tracta de mesures en cas d'urgència no 
d'activitat ordinària i si fos així des de la presidència del districte es faria pressió per trobar una 
altra ubicació per aquest servei. 
Respon sobre el tema de les escombraries i diu que són molt conscients que hi ha un 
problema. S'estan iniciant expedient disciplinaris i estudis dels punts negres del districte per 
poder contenir tot aquest temes. 

 
Pren la paraula la Sra. Yolanda i comenta que a la seva associació se'ls hi ha denegat l'ús de 
sales per què estaven pendents del 010. No podem fer cap activitat ni dinamitzar el barri ni el 
casal. 

 
Pren la paraula el Sr. Daniel i comenta que en Can Palet de Vista Alegre, al carrer Pigot hi ha 
una zona de contenidors on la gent de fora deixa les seves deixalles. Només hi ha un 
contenidor verd i demanen un altre. Al carrer Xoriguer hi ha dos junts. Hi ha molta brossa 
orgànica al terra. 
Respon la Sr. Jennifer i diu que passin aquestes incidències a la coordinadora del districte. 

 
Pren la paraula la Sra. Mónica i comenta que si be si que hi ha molt incivisme també hi ha un 
problema de gestió de Eco-Equip, com per exemple en la recollida de mobles. Per altra banda 
pregunta per unes persones que davant de Montserrat Roig, que són unes noies que fan un 
control de residus que hi ha. Demana si aquesta figura es de l'Ajuntament o pertanyen a alguna 
associació. Demana que si es fa al centre es faci també als barris més perifèrics. 
Respon la Sra. Jennifer i diu que quan passi alguna cosa com la dels mobles, que els hi facin 
arribar la incidència per poder fer un seguiment. Pel que fa a aquestes noies que comentava, 
no tenen informació al respecte però es demanarà i es farà arribar. 

 
Pren la paraula el Sr. Gregorio i comenta que la taula d'Eco-Equip es va crear fa anys i hi havia 
moltes entitats que s'han anat retirant. A la Taula es va demanar un observatori que tampoc 
s'ha creat. Es va demanar fer una auditoria a l'empresa Eco-Equip, però no s'ha fet i s'hauria de 
fer. 

 
Pren la paraula el Sr. Miquel i demana una reunió per entomar de nou el tema del casal del Roc 
Blanc. 
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Respon la Sra. Jennifer i comenta que miraran de calanderitzar aquesta reunió. 

Pren la paraula el Sr. Diego i comenta que el tema de les brosses es molt greu. 

Pren la paraula el Sr. Pere i comenta que les associacions de veïns coneixen els punts negres 
del barri i s'ofereixen a buscar solucions, amb idees i demana que es compti amb ells. 
Per altra banda comenta si finalment hi haurà policia de barri. 
Respon la Sra. Mª Ángeles i comenta que els policies de barri tornaven a fer els serveis 
d'abans del confinament desprès de les vacances. Potser no ha estat a principis de setembre. 
El caporal del districte s'ha vist amb diferents associacions de veïns. 

 
Pren la paraula el Sr. Gregorio i comenta que la propera setmana tenen una reunió amb el 
caporal. 

 
 

5. 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 


