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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 4 

 
 
Núm.:  1/2020 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  12 de febrer de 2020 
Horari:  De 18,30h a 20,30 h 
Lloc:  Casal Cívic Can Palet de Vista Alegre 
 
 

Hi assisteixen:   

Jennifer Ramírez Porras Presidenta  

Carles Massallé  Bainad Representant Grup municipal ERC-MES 

Juan Navajas Morales Representant Grup municipal Ciutadans 

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 

Maria Sofia Camilo Gómez Representant AP Torrent de les Carbonelles 

Mariona Rierola Carré Representant Associació Comerciants Ca N’aurell 

Ximena Peña Arce Representant Comerç La Maurina 

Juan Madico Ruiz Representant Club gent gran Districte IV 

Mónica Rodríguez Alonso Representant Associació Diables de la Maurina 

Carmen Roldán Zambrana Representant de Les Bruixes de Pedra Blanca 

Natividad Sánchez Lara Representant Associació Daus 

Isabel Fuentes Carmona Representant Les Martines 

Daniel Traves Cruz Representant Can Palet de Vista Alegre 

Mª Ángeles Bejarano Trujillo Secretària 

  

Membres excusats:   

Manuel Freixas Martí Representant AS Cultural El Maestrat 

Montse Corominas Enrich Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Leonor Arcos Maldonado Representant So-M Maurina 

Raúl Muñoz Fornieles Representant AMPA Escola Isaac Peral 

Miquel Armengol Barniol Representant Salesians Terrassa 

Francisco Vera Granados Representant Plataforma x La Maurina 

Jose Ramon Plaza Rodriguez Representant C.F La Maurina Egara 

Acta aprovada a la sessió 2/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Jennifer Ramírez 

Porras  en data 22 de desembre de 2020 
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També hi assisteixen:   

Emília Andreu Almécija Directora de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 29 de novembre de 2019. 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 4. 
3. Aprovació del Pla de Treball. 
4. Procès Dinamització: 
    1. Presentació memòria 2019 i valoració d'activitats per part del Plenari. 
    2. Presentació bases del procés del 2020. 
    3. Creació comissió d’impuls. 
5. Informacions de Presidència 
6. Precs i preguntes. 
7. Consultes de la ciutadania. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal 29 de novembre de 2019  
 
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. 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. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 4.  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i informa que s’han presentat finalment dues candidatures. El 
Sr. Daniel Utges de l’AV de Can Palet de Vista Alegre i el Sr. Pere Macià de l’AV de La 
Maurina. S’ha demanat fer la votació amb vot secret. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i comenta que a la figura de la vicepresidència se li hauria de 
donar un prestigi i que no sigui només un tràmit,  ni una designació formal perquè consti en 
algun document. Aquest era el motiu de presentar la seva candidatura a la vicepresidència. Els 
hauria agradat que hi hagués més candidatures. Però consideren que l’objectiu s’ha complert i 
és per això que retiren la seva candidatura i donem tot el suport al candidat de l’AV de Can 
Palet de Vista Alegre, Sr. Daniel Utges. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i comenta que es pot fer dos anys de mandat un i desprès l’altre. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i anomena al Sr. Daniel Utges com a vicepresident del Consell 
Municipal del Districte 4. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i agraeix la confiança a l’AV de La Maurina i a la resta de 
consellers i conselleres. 
 
3. Aprovació del Pla de Treball.  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez presentant el Pla de Treball i informat que hi ha hagut un petit 
canvi respecte al document que es va enviar per correu junt amb la convocatòria. S’ha afegit la 
darrera columna referida a les inversions del districte.(Annex1) 
 
Continua la Sra. Ramírez i explica que s’ha d’aprovar aquesta proposta del Pla de Treball i es 
farà una valoració de les activitats de dinamització del 2019. En el proper punt de l’ordre del dia 
s’explicaran les bases del procés de dinamització per al 2020. Cap al mes de març o a l’abril es 
presentaran les propostes d’aquest procés de dinamització. Cal dir que el termini de 
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presentació és fins al proper dia 6 de març. També s’haurà de constituir i reunir la Comissió 
d’Impuls i cap al mes d’abril es farà l’aprovació del programa. 
 
Respecte a l’informe anual, la Sra. Ramírez informa que a l’article 30 del Reglament de 
Participació Ciutadana estableix les competències del plenari i entre elles està “Realitzar un 
informe anual de l’estat del districte a partir de la sessió ordinària que tractarà aquest tema i 
que recollirà el debat i les conclusions del plenari. Aquest informe, previ a l’elaboració dels 
pressupostos, perquè es tingui en compte, s’elevarà a l’Alcaldia i a tots els grups municipals.  
L’any passat amb l’any electoral no es va poder debatre i elaborar l’informe, sí que es va 
realitzar la fase de recollides de propostes i aquestes s’inclouran a l’informe d’aquest any.  
 
Els próxims dies farem arribar la fitxa per tal que l’ompliu i ens la feu arribar abans del 27 de 
març. 
 
La darrera columna que fa referència a les inversions del districte vol dir que hi haurà un únic 
procés d’inversions per mandat amb una quantitat mínima destina a aquest procés i que serà 
de 2.500.000 euros i aquesta quantitat serà global en l'àmbit de la ciutat. Aquest procés s’obrirà 
a tota la ciutadania i en proper consell municipal del mes d’abril, els regidors Noel Duque i Ona 
Martínez faran una explicació detallada, i aclariran els dubtes vers el procés d’inversions per 
aquest mandat. 
 
Per altra banda, la Sra. Ramírez informa que a la sessió del consell del mes de juny es farà la 
sessió de seguiment del pressupost municipal del 2020. Respecte al pressupost del 2021 es 
farà, a la sessió de gener, la presentació del pressupost municipal per aquell any. Al setembre 
es farà l’informe del pressupost d’aquell any. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i pregunta si hi ha cap dubte o esmena al Pla de Treball. Es 
dóna per aprovat. 
 
Pren la paraula el Sr. Villasol i pregunta referent al Pla de Treball si hi ha una cada mes. 
 
Respon la Sra. Bejarano i diu que les sessions són una cada tres mesos, però es pot donar el 
cas que s’hagi de comentar algun tema i es faci alguna extraordinària. Quan es diu març-abril, 
vol dir que a finals de març, principis d’abril es convocarà el consell. 
 
4. Procés Dinamització.  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i diu que la memòria es va enviar junt amb la convocatòria i es 
tracta de valorar les activitats que es van fer durant el 2019. La presidència obre un torn de 
paraules per valorar i reflexionar sobre les coses que s’han fet i les que es poden millorar. 
 
Pren la paraula la Sra. Bejarano i fa una petita introducció de procés de dinamització. Explica 
que té la finalitat de promoure el treball en xarxa entre les entitats del territori, amb la finalitat de 
desenvolupar accions conjuntes. Al pressupost hi ha una partida de 10.000 euros per poder fer 
activitats de dinamització, que són proposades per les entitats que formen part del consell. Avui 
es crearà la Comissió d’Impuls, que és la que treballa les propostes rebudes i al proper consell 
s’informarà de quines propostes s’han rebut i quines es realitzaran.  
 
A continuació, la Sra. Bejarano explica la memòria de dinamització. (Annex 2) 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i diu que la seva experiència de l’any passat vers els altres anys, 
és que ha participat menys gent. S’hauria de fer una mica d'autocrítica. D’acord que fer tota 
aquesta feinada és dur, però potser s’hauria de fer més promoció del que fem. Ens hem trobat 
que hem hagut de fer alguna activitat de presa i corren i en algunes activitats es va fer poca 
difusió. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i diu que Terrassa té una virtut i és que cada cap de setmana es 
fan coses i potser l’any passat vam voler ser molt ambiciosos i tenir una agenda amb 8 
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activitats. La reflexió és que no acaba de ser com tu esperes i proposa aquest any, fer una 
única cosa però que sigui molt gran, molt sonada i que sigui una referència i que cada any vagi 
canviant de barri. 
 
Pren la paraula la Sra. Camilo i diu que una cursa crida gent. 
 
Pren la paraula el Sr. Ramírez i es mostra d’acord en fer una única cosa gran e important. 
 
Pren la paraula la Sra. Natividad Sánchez i comenta que ella no pot opinar sobre els altres 
anys per què és nova però sí que considera, mirant les dades, que hi ha molt poca participació 
de les dones, excepte al berenar de la gent gran. S’hauria de fomentar alguna activitat amb una 
alta participació de dones. Respecte a la cursa, és una bona idea però es deixa fora a molta 
gent. Gent gran, persones amb capacitats diverses. 
 
Pren la paraula la Sra. Rierola i comenta que a la comissió d’impuls eren dues persones i diu 
que tot es farà més gran i millor si tots ens hi impliquem. 
 
Pren la paraula el Sr. Villasol i diu que li sembla bé l'opció de concentrar les activitats perquè hi 
hagi un bon retorn a la despesa que es fa. Ara bé, fer una sola activitat en tot l’any i gastar els 
10.000 euros, no s’aconsegueix l’objectiu de dinamitzar al màxim el districte. Però potser fer 
dues o tres activitats en comptes de dotze, que podrien anar orientades a fer participar sector 
diversos de la ciutadania del districte. Per exemple una activitat per canalla i gent jove, una 
altra per a gent gran i una altra per adults. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i diu que el més important és reunir totes les idees que tenim i 
posar-les sobre la taula. És importantíssim que tots estiguem involucrats. 
 
Pren la paraula el Sr. Masallé i considera que el procés de dinamització va funcionar força bé, 
potser es va pecar de voler tirar del romanent de què es disposava i potser no tenia gaire sentit 
fer, per exemple, un campionat de «futbolin» . Però sí que hi ha hagut algunes activitats que 
han funcionat molt bé, com ara  «El Districte 4 Camina» o «El Districte 4 Sona» i que ha estat 
també les més paritàries. Sí que podem reduir les activitats. 
 
Pren la paraula la Sra. Nosas i diu que més d’una sola activitat s'haurien de fer dos o tres per 
encabir col·lectius diferents. Sí que s’hauria de fer més difusió amb cartells posats a les 
escoles, als casals de la gent gran i als centres cívics. 
 
Pren la paraula el Sr. Utgés i comenta que l'any 2017 i 2018 ja es van fer dues o tres activitats i 
és feina. Primer s’han de trobar tres dates que més o menys quadrin i que no trepitgis amb res 
important que es faci a la resta de la ciutat i has de mobilitzar molta gent. Comenta que amb 
què només cadascú dels consellers portés 50 persones ja faríem 1000 persones a cada 
activitat, però la gran afluència la vam tenir al «Districte 4 Sona» i van ser 150 persones. Valora 
les propostes de fer tres activitats però es mostra més partidari de fer només una que només 
es fes al Districte 4 de Terrassa. Com la «pinxotada» de la festa major. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Bejarano i presenta les bases del procés de dinamització per al 
2020. (Annex 3) 
 
Pren la paraula el Sr.  Macià i diu que no li ha quedat clar el sistema de puntuació sobretot en 
el punt que diu: participació d’entitats en àmbits diferents. 
 
Respon la Sr. Bejarano que és en una proposta i així diferents àmbits implicats, per exemple 
una entitat veïnal, una cultural, una esportiva i una de capacitats diverses, 4 àmbits diferents 
suma més punts. 
 
Pren la paraula el Sr. Madero i comenta que tot això a ells, com a AV de Les Martines, no els hi 
afecta. No tenen transport públic i la gent demana això. No tenen local de reunions i la gent el 
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que ens diu i el que ens demana és on es reuneixen. Deficiència en la neteja, poca vigilància 
policial. Aquests temes són els que interessen als veïns. 
Entén que la funció del consell és equiparar tot el territori amb els mateixos serveis, i Les 
Martines no tenen els mateixos serveis que la resta de barris de la ciutat. Amb el govern 
anterior es van pactar una sèrie de millores i ara han de començar de nou amb les seves 
peticions. 
 
Pren la paraula la Sra. Rierola i diu que anima al Sr. Madero a fer una proposta per anar al barri 
a veure què fa falta. Potser aquesta podria ser la iniciativa del projecte. Comenta que ella entén 
la dinamització com que aquests 10.000 euros van destinats a una altra cosa que no són 
millores de l’espai, urbanisme, transport. Entén la seva problemàtica però considera que no ens 
podem tancar en banda i dir no m’implico en aquest projecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Daniel Través i diu que el Sr. Madero té raó però que hem de mirar que 
són 10.000 euros i que principalment són per activitats i no es podria disposar d’aquests diners 
per fer altres coses no relacionades. Per altra banda, les deficiències a les quals fa referència 
no es podrien cobrir amb aquests diners. Caldria visualitzar les carències que pateix Les 
Martines per donar-li un impuls i poder solucionar-les. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i diu que es disposen també del 2.500.000 d’euros en clau de 
ciutat que alguna iniciativa en clau de districte sí que es podria proposar i suposaria una 
quantitat més elevada que els 10.000 euros de la dinamització. 
 
Continua la Sra. Ramírez i convida als membres del consell a formar part de la comissió 
d’impuls que treballarà les propostes del procés de dinamització del 2020. Tot seguit es pren 
nota de les persones que volen participar en aquesta comissió.  
 
Es presenten  les persones següents: Francisco Madero, Pere Macià, Daniel Utges, Carmen 
Roldan, Mariona Rierola, Gregorio Ramírez, Sofia Camilo, Natividad Sánchez i Esther Nosas. 
 
5. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i informa que s'ha produït un canvi en el Reglament de 
Participació ciutadana. L’any 2016 es va aprovar el reglament de PC on s’estableix que la 
presidència recau en un regidor/a de la llista més votada. 
Això implica que es pot donar la situació que el president de l’òrgan no formi part de l’equip de 
govern i, per tant, no pugui actuar com a representant de govern ni dur a terme cap acció de 
govern a territori. 
L’anàlisi tècnic de les competències atorgades a la Presidència detectava que algunes eren 
plenament de govern, i això va posar de manifest la necessitat de fer una modificació del 
reglament. Després de diversos processos i interlocucions amb els diferents grups municipals, 
en el Ple del mes de gener es va portar a l’ordre del dia aquesta modificació, que va ser 
inicialment aprovada. Ara es troba en el període d’exposició pública de 30 dies. 
Queden diferenciades així les dues figures: president/a d’un òrgan participatiu i regidor/a de 
govern que pot nomenar l’Alcaldia per a dur a terme la representació i l’acció de govern, i que 
pot coincidir o no amb la persona del President/a del Consell en els casos en què pertanyi a 
l’equip de govern. 
 
Continua la Sra. Ramírez per informar de l’estat de les inversions al districte tal com es va 
demanar al consell de novembre passat. 
 
Millores de zones infantils, ja realitzat amb IFS, a la plaça de Les Gueraldes, al Roc Blanc. S’ha 
fet una millora paisatgística i del drenatge de la plaça i s’han ampliat i millorat els jocs infantils. 
A la plaça de Salvador Dal.lí i a la plaça dels Sommis, al mes de juny-juliol es farà l’adjudicació 
per a la instal·lació de nous jocs infantils amb una durada de dos mesos. 
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Per altra banda, les inversions dutes a terme el 2017. Al mes de febrer, al parc de La Cogullada 
instal·laran unes barres de Calistenia per fer exercicis. Es farà un tancament de fusta al talús 
de la zona de gossos de la Maurina.  
 
Pel que fa a les inversions del 2018, durant el segon semestre es farà l’espai de lliure circulació 
de gossos. El tram de l’anella verda de Les Martines ja s’ha finalitzat. Es tracta d’un itinerari des 
del carrer del Camí de Les Martines, carrer de la Font del Moreu i la seva connexió amb el 
carrer del Torrent de Can Guitard, coincidint amb la traça del GR 96. 
 
Durant el segon semestre és durant a terme altres actuacions com la instal·lació de jocs bio-
saludables al parc de Sant Jordi, la plantació de 5 arbres al mateix parc de Sant Jordi i la 
plantació d’arbres al parc infantil de la plaça del Tint. 
 
Informa també que s’està tirant endavant la redacció del, projecte per al casal del Roc Blanc. 
Aviat es farà una reunió amb els veïns i les veïnes. 
 
Per altra banda, informa que s’ha fet una proposta de resolució al passat Ple municipal per 
crear un espai de convivència i foment de l’activitat social al barri de La Maurina, on es 
proposava crear una taula de La Maurina formada per entitats del barri i s’estudiava la 
possibilitat d’establir una nova OAC dins del barri i també s’estudiava la possibilitat d’implantar 
una parada d'autobús al Casal Francisca Redondo. 
 
Pren la paraula el Sr. Villasol i pregunta si la OAC serà nova o una renovació de la existent. 
Respon la Sra. Ramírez que es tracta d’una nova oficina al nou casal i s’està estudiant aquesta 
possibilitat. 
 
La presidència cedeix la paraula a la Sra. Emília Andreu, directora de l’Àrea de Serveis 
Territorials i Seguretat que explicarà les inversions contemplades en el pressupost del 2020 en 
clau de districte. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i explica en quin estat tenim en aquests moments el pressupost 
del 2020 i quines són les actuacions que ja contempla el programa de govern durant aquests 
pròxims 4 anys pel que fa al districte 4. La Sra. Andreu comenta que pel que fa a les inversions 
es treballa a dos nivells. El primer, són les inversions que es programen des d' inici del mandat, 
que són inversions que normalment triguem entre 3 i 4 anys en executar-les i que per tant 
aquestes ja podem avançar quines són i els pressupostos que es destinaran. Les segones són 
les que anualment, amb el pressupost que s’aprova per part de la corporació, hi ha unes 
inversions, que es periodifiquen a partir dels pressupostos municipals i de les disponibilitats 
pressupostàries. Podem parlar de les que estan previstes en el 2020, de projectes que ja tenim 
treballats i que en els pròxims mesos els començarem a executar amb els temes dels IFS. Sí 
que hi haurà en els pressupostos futurs, actuacions que afecten els diferents barris del districte 
que s’hauran d’anar planificant a partir de la disponibilitat que tinguem de pressupostos del 
2021 al 2023. S’està fent un esforç per poder territorialitzar les inversions i diferenciar-les de les 
que es fan nivell de ciutat. Sabem que des del districte hi ha un interès concret en saber quina 
és la part que es destina a cada districte o barri i estem treballant en aquest tema per tenir-ho 
per al proper consell. En aquests moments, en millora de clavegueram tenim destinats 600.000 
euros però no pot dir quina part tocaria al districte 4. Una de les actuacions més importants que 
es portaran a terme en aquest mandat i que ja està pressupostada, és el casal del Roc Blanc. 
Sabem que és una reivindicació de les entitats dels veïns i veïnes, no només d’aquest barri si 
no d’altres barri limítrofes i l’equip de govern ja ha marcat l’ import del projecte tècnic que ha de 
ser el primer pas per a després, licitar i definir quin tipus d’equipament volem funcionalment i 
executar l’obra. L’ import serà de 3.800.000 euros. El calendari previst és que a principis del 
2021, perquè els temes de contractació i els tempos no són curts. Amb la llei de contractes, es 
triga aproximadament entre 8 i 9 mesos des que s’encarrega el projecte a tenir-lo. Si tot va bé, 
el centre estaria enllestit a finals del 2023. 
Per altra banda, hi ha una petició al barri de fer un parc infantil accessible. Aquesta necessitat 
bé de la petició de col·lectius amb necessitats funcionals diverses, de fer parcs adaptats a la 
ciutat i a diferents districtes. Val a dir que la proposta del districte 4, s’està treballant en el 
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projecte per tal de definir-lo i pensar en quin espai dels districtes es podria ubicar. Hauria de ser 
un espai de fàcil accés per als veïns i veïnes i de fàcil accessibilitat de persones dels barris del 
voltant. Es tracta d’una inversió de entre 300 i 500 mil euros, depenent del tipus de parc que es 
faci i depenent de l’estat del sol o finalment s’ubiqui el parc. Aquestes són de les dues 
actuacions importants del districte 
Altres actuacions que es faran al districte són l'arranjament del paviment, del clavegueram i de 
murs, sobretot a Can Palet de Vista Alegre i a algunes zones de La Maurina on la situació és 
crítica en alguns casos. El cost d’aquestes inversions és el que s’està estudiant ara i podran dir 
quina serà la despesa que executaran al districte i als barris en el proper consell, sobretot per 
què els pressupostos inicials d’inversions, en el cas dels últims efectes de les ventades i les 
pluges ens ha fet agreujar la situació dels murs i en aquests moments estem parlant 
aproximadament d’un 600 mil euros. 
La Sra. Andreu diu que quan tinguin la xifra concreta de qui és l ’import d’inversions de 
paviment, de murs i de clavegueram del districte els hi faran arribar. I en la mesura del possible 
s’intentarà fer per barri, tot i que remarca la dificultat de fer-ho així en temes com el 
clavegueram, que no s’acaba i comença en un carrer, així com altres accions de pavimentació. 
 
Aquesta és la informació de què disposa en aquest moment. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i pregunta si l’Ajuntament té un pressupost de 200 milions d’euros, 
quina part està destinada a inversions aquest pròxims 4 anys. 
 
Respon la Sra. Andreu que dels 212 milions d’euros, el 70% és gestió de personal, la resta està 
distribuïda en inversions i despesa corrent. En aquests moments a falta d’acabar de concretar 
les disponibilitats pressupostàries, durant el mandat es preveu una destinació d’uns 35-40 
milions d’euros d' inversions a la ciutat. Distribuïda no de manera homogènia, per què recordem 
que al districte 4 al primer any pressupostari es destinaran 3.500.000 d'euros en un 
equipament, això farà que altres barris l’ impacte, depenent del tipus d’inversions que es facin 
podrien ser menors. 
 
Pren de nou la paraula el Sr.Utges i diu que seria un 5% del total del pressupost de diners 
destinats a inversions. Al districte 4 som unes 39.000 persones d’una ciutat de 218 mil, que 
seria un 17% de la població. Si féssim una distribució homogènia, estaríem parlant que ens 
tocarien uns 7 milions d’euros, dels quals 3,5 van destinats al nou equipament, per tant 
quedarien uns 4 milions d’euros aproximadament i que encara no sabeu on han d’anar o en 
què s’hauria d’invertir. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i diu que el pressupost municipal no s’ha fet mai per nombre 
d’habitants. Si s’hagués fet així tindríem un problema per què potser no arribaríem a solucionar 
problemes que tenen determinats barris i es farien inversions a barris de coses que no es 
necessiten. El que es fa és a partir de les necessitats i demandes dels veïns i veïnes del barri, 
de poder treballar i tenir el màxim d’equipaments homogenis a tota la ciutat.  A partir d’aquesta 
filosofia es diu: hi ha un districte que en aquest cas és el districte 4 que no té un gran 
equipament. És el que anem a fer. Això no vol dir que aquests comptes que s’han presentat, 
s’hagin de destinar 7 milions d’euros en aquest districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Utges i diu que evidentment no es distribueix per càpita, però els 
impostos sí que són per càpita. Ara una mica per tenir una idea de cap a on estem anant. 
Tenim un pressupost el qual només un 5% es destina a inversions. Pregunta que quan diu una 
biblioteca per districte o un casal per districte, si es refereix per districte o per barri. 
 
Respon la Sra. Andreu i diu que es refereix a una biblioteca per districte. Hi ha barris que tenen 
diferents tipologies de casal. Casals cívics, casals de gent gran, casal de joves. Proposa portar 
a la pròxima reunió del consell un mapa de Terrassa per veure de què estem parlant a la ciutat 
quan parlem d’equipaments, per població, per serveis i que així també podem tenir una idea 
general de la nostra ciutat. Tots els equipaments s’han de mantenir i dotar de personal. 
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Pren de nou la paraula el Sr. Villasol i pregunta si l’Ajuntament està treballant perquè la majoria 
dels habitants tinguin els millors serveis possibles, per quan tindrem una bona línia de bus. 
 
Respon la Sra. Andreu fa temps que s’estan preocupant per dotar d’una línia de bus que sigui 
el més efectiu possible i que doni respostes a les necessitats de Can Palet de Vista Alegre. El 
bus que ha funcionat fins ara, no ha donat el resultat espera’t i que s’ha anat espatllant. S’ha 
posat un bus substitutori que és més gran i no pot passar per alguns llocs i no disposem d’un 
altre microbús. El tema del bus a demanda, hem tingut un problema amb l’empresa que és què 
se’ls hi ha canviat tantes vegades les condicions que han deixat de prestar el servei i ha 
renunciat al contracte. Primer era Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres, ara era només 
Can Palet. L’Ajuntament els va fer un requeriment per a veure com estaven circulant a causa 
del canvi de carrers. Hem hagut de buscar qui ens proporcioni el nou pilot. S’ha parlat amb 
l’Associació de Municipis del Transport Urbà (AMTU) i ens han dit que si i estan treballant ara 
per poder crear l’APP i poder-nos oferir el servei de bus a demanda. Aquesta és la realitat. Això 
estarà el 2020 i la licitació dels autobusos d’aquest any es contemplava aquesta línia amb la 
garantia de que ens oferissin un vehicle que no s’espatlli al cap de dos mesos. Hem de trobar 
un vehicle, amb la suficient potencia, per anar i tornar les vegades que calguin, tenint en 
compte la particularitat i l’orografia d’aquesta zona de la ciutat. 
 
Pren la paraula el Sr. Villasol i diu que està clar que les inversions s’han de fer buscant 
l'equilibri però si hi hagués una proporcionalitat directa a la renda de cada barri o cada sector, 
després es demanarà de cada casa i de cada pis. La ciutat és una comunitat i ha de regir la 
solidaritat. Fa molts anys es va fer una planificació d’equipaments amb el repte de posar a 
Terrassa en la ràtio de ciutat mitjana europea, volien centres cívics amb serveis administratius 
cada 25.000 habitats i així es va fer. Volíem una biblioteca cada 25.000 habitants com ciutats 
alemanyes o franceses i es va fer. El que passa és que la ciutat ha crescut en els últims deu 
anys en 50.000 persones i per tant aquestes ràtios s’ha d’actualitzar i fer una millora dels 
equipaments. Pel que fa al disseny, no pot haver-hi a cada barri un centre cívic ni una 
biblioteca. El que sí que és perillós en el govern d’una ciutat és que les inversions es prioritzin 
desatenent aquesta necessitat d’equilibri a tota la ciutat es prenguin en consideració interessos 
de tipus electoral o de proximitat o d’atenció a una gent que reclama molt. Als últims anys, a la 
ciutat de Terrassa, hi ha alguns barris que els hi ha tocat la loteria i els hi ha caigut un 
equipament darrere d’un altre. Per exemple a La Maurina, el centre cívic, el CAP, el 
poliesportiu, després la seva cobertura, casal de la gent gran, un segon casal de barri i ara es 
planteja l'apertura d’una nova OAC. Les OAC són equipaments de districte, no de barri. Al Pla 
General de l’any 1983 al barri de la Cogullada, es va planificar un equipament esportiu i un 
institut i han volat. El barri en aquell moment tenia 4.000 habitants i ara té 7.000. El que 
demanarem al nou govern que reprengui la recerca de l’equilibri de la dotació dels equipaments 
de la ciutat, d' equilibri pensant en les necessitats generals per què les condicions siguin iguals 
a tots els barris. Pregunta si es farà una revisió urbanística en aquest mandat i una revisió del 
Pla General per  què el que es va fer l’any 2003 era una situació de bombolla immobiliària que 
es va trencar i per tant necessitem un nou plantejament urbanístic per definir la ciutat del futur. 
En aquest mandat amb un govern amb majoria absoluta, no pot continuar perdent les 
oportunitats que s’han anat perdent aquests últims anys, de fer promoció econòmica i 
arrengament de les grans infraestructures. El seu barri està com als anys 70 i això no pot ser.  
 
Pren la paraula el Sr. Ramírez i mostra el seu acord amb el Sr, Villasol sobre les inversions no 
fetes al seu barri. Posa de manifest que sí que tenen molts serveis de ciutat com l’hotel Don 
Cándido, Foment de Terrassa i hem de tenir en compte que el districte 4 és un districte 
peculiar, amb moltes urbanitzacions i amb serveis a molta distància que si bé sí que 
compleixen la ràtio d’habitants, no ho fa amb la distància. A la part nord de la ciutat, potser hi 
ha els mateixos serveis però la distància és diferent. S’hauria de revisar el bus del barri a causa 
de les característiques del terreny i a les necessitats de les persones grans. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i comenta que amb el Pla d'Ordenació Urbanística, l’idea que es 
té aquest any és de començar a analitzar el que no s’ha executat, ja que només s’ha executat 
un 30%, i per una altra banda com s’ha de començar a treballar per a la modificació. Ara bé,  
fer el Pla d’Ordenació no serà una cosa que es faci en aquest mandat per què un pla 
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d’aquestes característiques és molt complex. Normalment es fa en dos mandats. En el primer 
es fan els estudis i en el segon es comença a treballar en la modificació.  
Considera que a banda de proveir dels serveis necessaris i està d’acord en el fet que no han de 
ser els mateixos serveis a tot arreu, si no els serveis que es necessiten en els territoris, hi ha un 
altre gran repte, que aquest govern i els propers, tenen a sobre la taula i és el manteniment de 
la ciutat. Hem patit unes grans retallades per part de les aportacions de l’Estat i això és una 
realitat i està en xifres. Recuperar aquesta manca d’inversió no es farà en quatre anys i 
possiblement tampoc en vuit. Aquest és un dels reptes d’aquest govern i dels propers. No és 
només construir de nou. Si no invertim en manteniment, acabarem tenint una ciutat deteriorada 
i amb greus problemes. Posa per exemple el clavegueram. No hi ha un projecte d'externalitzar 
el clavegueram que s’ha mantingut sempre amb tècnics interns i amb empreses externes. 
Estem parlant de 450 kilòmetres de clavegueram i tenim un tècnic i mig a l’Ajuntament. Ningú 
pot pensar que aquesta persona i mitja es pot fer càrrec de, primer, fer una auditoria d'això i del 
manteniment d’aquest equipament. Nosaltres treballem per tenir una diagnosi de la situació de 
la ciutat i veure de quina manera s’ha de mantenir i millorar.  
Pel que fa a l’impacte de les pluges i als desperfectes que això ha ocasionat. Ja tenim els 
projectes i els costos, que són de 600.000 euros. No tot és de Can Palet de Vista Alegre per 
què hi ha altres barris afectats, però la idea és començar a arrengar el carrer que està tallat i 
l’altre carrer afectat. La Diputació a tret una línia d’ajuts per als Ajuntaments afectats. 
 
Pren la paraula el Sr. Macià i comenta que l’altre dia, on hi ha la xemeneia de l'antiga SAFIL, va 
veure que va caure una lletra de la xemeneia i l’Ajuntament hi ha instal·lat una xarxa. Pregunta 
si hi ha contemplat als pressupostos o hi ha un pla de manteniment dels monuments que tenim 
a Terrassa, com la xemeneia de la bòbila Almirall o es deixa a veure què passarà. Comenta 
que fa anys aquesta xemeneia es podia visitar i es va deixar de fer per què sembla no reunia 
les condicions per fer-ho.  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i comenta que és un tema que te present l’equip de govern i 
que li agradaria que es pogués tornar a pujar i si es podia incorporar al pressupost els darrers 
anys. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i diu que es tracta d’un tema de patrimoni municipal i ho podem 
preguntar. La partida de patrimoni municipal és una i ells consignen als pressupostos a partir 
de les necessitats d'arrengament i manteniment de tot el que patrimoni de la ciutat. Diu que 
desconeix si hi ha una partida específica per cada un dels monuments. 
 
Pren la paraula la Sra. Rierola i comenta que la setmana passada va assistir a la Taula de 
Turisme i que allà es va dir que hi havia un pla per poder tornar a pujar a la xemeneia de la 
bòbila Almirall i fer una ruta turística. No es va donar data ni pressupost, però sí que era un dels 
plans d’acció de turisme de Terrassa. 
 
6. Precs i preguntes.  
 
Pren la paraula el Sr. Utgés i comenta que van tenir problemes amb alguns tal·lus d’alguns 
carrers pel tema de les pluges, es va declarar un decret d’urgència i van venir un dia , van fer 
mitja obra i tenim un carrer tallat. A part d’un mur en el qual estan treballant els veïns.  
Per altra banda i seguint la intervenció del Sr. Madero, la manca d’inversió a totes les 
urbanitzacions. Inseguretat. Hi ha moltes plantacions de marihuana, la policia ho sap i no estan 
actuant o almenys és la nostra percepció. S’ha fet la petició d'instal·lar càmeres però no hi ha 
diners. Busquem doncs una solució. Al centre sí que hi ha càmeres i són noves.  
S’està treballant fa molt de temps amb la prova pilot del bus, el que tenim ara és encara pitjor 
que el que teníem abans i es va espatllant dia si, dia també. 
 
Pren la paraula la Sra.Peña i diu que comentarà el tema del comerç al districte. Considera que 
no han d’anar molt lluny per veure l’estat en el qual es troba el comerç i la crisi del sector. Creu 
que en aquest mandat, seria interessant que es dediqués temps, esforços i imaginació en 
aquest tema, en com implicar al comerç en les activitats de dinamització i ens els projectes que 
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es porten a terme. Tenir un barri amb infraestructures és interessant, però un barri sense 
comerç, és insegur i no atreu un estil de vida agradable. 
 
Pren la paraula el Sr.Utges i recorda que des de Can Palet de Vista Alegre estan impulsant un 
projecte anomenat «Energia Positiva». És un projecte de compra de plaques fotovoltaiques. 
Comenta que com s’ha dit abans, ens hem d’empoderar i una manera de fer-ho és generar la 
nostra pròpia energia. El projectes està anant molt millor del que esperaven i amb l’Ajuntament 
de Terrassa ja ens hem posat d’acord en algunes coses hi hem començat a col·laborar com 
toca. Tenim 220 famílies, no totes de Terrassa, també hi ha gent de Castellbisbal, d’Ullastrell, 
que s'instal·laran pròximament les plaques. Val a dir que estem començant a ser un projecte de 
referència i ens estan trucant des de diferents punts de Catalunya interessant-se pel projecte. 
Si algú està interessat pot contactar amb l’AV de Can Palet de Vista Alegre o amb la gent 
d’Energia Positiva. 
 
7. Consultes de la ciutadania.  
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i diu que hi ha una petició per part del Sr. Raül Jiménez. 
 
Pren la paraula el Sr. Jiménez i diu que a continuació llegirà un text sobre la seva visió de 
l’estat del districte. 
 
Barrios que son de la periferia y otros que se nos llama diseminados como a CPVA, Las 
Martinas o Carbonelles, que a día de hoy todavía estamos esperando el primer parque infantil 
en una zona determinada de este barrio cuando en otros barrios de este mismo distrito más 
adentrados en la trama urbana se han ido renovando parques relativamente nuevos; el que 
había no era viejo ni deteriorado y que a pie llano y a tan solo 200mts del mismo tiene el 
parque St Jordi.  
Mientras en nuestro barrio muchos vecinos tienen el parque más cercano a 400mts y con la 
orografía que tiene la zona necesitan desplazarse con sus pequeños en coche. También hay 
vecinos que tienen una zona verde municipal al lado de casa llena de zarzas y otros matojos y 
que podría albergar un buen parque pero el ayuntamiento ni siquiera hace el mantenimiento de 
esas zonas verdes.  
También dicen los entendidos que el que se viene a vivir aquí ya sabe a lo que se expone, falta 
de servicios y la necesidad de coger el coche para todo, pero también estos entendidos 
piensan que si en su día el ayuntamiento dio permiso y legalizó estos barrios lo hizo con alguna 
intención como la de recaudar más impuestos, no quiero crear debate con todo esto, pero si 
concienciar y abrir algunas mentes ya que en numerosas ocasiones hemos solicitado la 
inversión por barrios en este consejo de distrito y a día de hoy no tenemos respuesta.  
Sí, también somos conscientes que este nuevo gobierno ha heredado algo que ni el más rico 
querría para sí mismo pero la política es lo que tiene.  
Tampoco voy a dejar pasar la oportunidad ya que he entrado en política de recordar a todas las 
entidades que formamos parte de este consejo que el poder lo tenemos nosotros, no los 
políticos, los vecinos, los que formamos parte de todo esto y que podemos influir en la decisión 
a la hora de votar, hay que empoderarse, hay que empoderar al vecino que te pregunta…. “a 
quien voto”, al menos en lo que se refiere a las municipales, que el gobierno lo sabe y que 
tenemos que liderar movimientos vecinales, hacer asambleas o pequeñas reuniones en la calle 
cuando te encuentras a 4 vecinos tomando el sol y comunicarles como va el día a día de la 
política en la ciudad, si esos vecinos son mayores jubilados mucho mejor porque son muy 
efectivos comunicando al resto, los que tenéis barrios con todos los servicios, que tenéis bar, 
panadería…. Hablar con nuestros vecinos, hablar con vuestros vecinos y consigamos que el 
ayuntamiento empiece otra vez a funcionar como debería, por y para el ciudadano que paga 
sus impuestos, porque el poder lo tiene el pueblo y todos juntos lo conseguiremos.  
En nuestro caso llevamos 2 años con una de nuestras calles que se está hundiendo hacia uno 
de los torrentes, 2 años con vecinos sufriendo porque algún día se les acabe de hundir la calle 
entera y peligren sus casas, tenemos vecinos que sufren cada día por saber si vendrá el bus o 
si hoy se habrá estropeado otra vez, CPVA no tiene bus los fines de semana y los días hábiles 
el último sube a les 19.30h, justo la hora de salida de las extra escolares de muchos de 
nuestros hijos, pendientes estamos de una prueba piloto sobre el transporte público que no 
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acaba de llegar y que esperamos ansiosos desde hace más de un año o un plan de acción 
municipal (PAM) “idea” impulsada por el anterior gobierno y que con mucha ilusión y esfuerzo 
pudimos ganar en el 2017 presentando como proyecto una zona polideportiva para este barrio 
y que hoy todavía no sabemos cuando tendremos mientras que en otros barrios claramente 
posicionados políticamente ya están reclamando una ampliación de sus instalaciones y digo 
esto porque también quiero reivindicar que este barrio CPVA en muchos años no se ha 
implicado tanto en la política municipal como este ultimo, donde muchas vecinas y vecinos 
salieron a votar en las municipales con la ilusión de cambiar un gobierno que claramente no 
invertía en CPVA.  
Si en el resto de consejos de la ciudad se hace el mismo trabajo, que ese trabajo no caiga en 
saco roto; esto va a servir también para concienciarnos todos de la realidad de Terrassa, 
realidad que no quiero dejar pasar hoy aquí y reivindicar en este consejo de distrito con estas 
lineas que acabo de leer, sé, sabemos, que la ciudad actualmente está como está, basura, 
asfalto, aceras en mal estado…… es el fruto de una mala gestión, de no saber como solucionar 
los problemas y los responsables políticos que nosotros votamos nos tienen que representar y 
nos tienen que solucionar las cosas haciendo una buena gestión de nuestros impuestos, no 
alargando en el tiempo y en espacios de debate para al final no hacer nada.  
A la vista está la situación en la que nos encontramos y ahora al nuevo equipo de gobierno no 
le queda otra que aguantar y tirar adelante, suerte y buena gestión, porque vuestra gestión 
será nuestro futuro, el futuro de todos. 
 
Pren la paraula la Sra. Bejarano i davant de la petició d’intervenció per part de la ciutadania, 
informa ho ha de fer saber amb anterioritat a la presidència o a la secretaria del consell abans 
de començar la sessió. La petició del Sr. Jiménez havia estat cursada al matí. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Macià i pregunta on es farà la propera reunió. 
 
Respon la Sra. Bejarano i comenta que el servei d’estructura territorial està fent un estudi de 
com equipar el Centre Cívic Maria Aurèlia Campany pel que fa  a les gravacions del consell. Si 
fem aquesta valoració i després ens movem doncs no val la pena. Hi ha altres coses com per 
exemple, avui no hem pogut posar aigua per què avui havíem d’estrenar uns gots de vidre amb 
unes gerres per eliminar el residu plàstic. Es valorarà i ho comunicaran. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Macià i diu que es va quedar que es faria cada vegada en un lloc 
diferent,  ja que era una manera d' entre tots, anar coneixent el districte. 
 
Pren la paraula la Sra. Bejarano i diu que efectivament així ho va fer saber i si ho podem fer ho 
farem en funció de la disponibilitat. En principi, aquesta reunió estava prevista a Ca n’Aurell 
però no hi havia disponibilitat de sala. Podem fer altres tipus de visites pel territori per veure les 
diferents realitats dels barris. 
 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
Secretària            Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Ángeles Bejarano Trujillo Jennifer Ramírez Porras 


