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                          ACTA DE LA SESSIÓ DEL CON SELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2  

 
 
Núm.:  3/20 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  8 d'octubre de 2020 
Horari:  De 18:00 a 19:51 h 
Lloc:  Reunió virtual a través del TEAMS 
 

Hi assisteixen:   

Lluïsa Melgares Aguirre  Presidenta  

Manel Martí Moncho  Representant Grup municipal ERC-MES 

Carles Lázaro Hernando  Representant Grup municipal PSC 

Francesc Sañé Guix  Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Maria Pilar Álvarez Sánchez  Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Eunice Muniesa Vers Col·lectiu dones Ca n'Anglada 

Jordi Trujillo Agullo  Representant AS d’entitats socials 

Antonio Jiménez Representant AV Torre-sana 

Roser Ortega Aldea Secretària 

Membres absents:   

Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 

Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 

Josep Ruiz Rodriguez  Representant AS d’entitats de gent gran 

Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 

Loida Panades Rubio Representant AV Ca n’Anglada 

Noemi Fernández Outumuro Representant veïnal 

Abundio Lozano Román Representant AS d’entitats juvenils 

Juan Trujillo Zamora  Representant  Entitats Esportives 

Maria Dolores Martínez Faura Representant suplent Comunitat sociosanitària 

Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 

Alfonsa Redondo Representant AV Per la Millora de Ca N'Anglada 

Excusen assistència :  

Ruth Hibernon Martin  Representant AV Torre-Sana 

Fernando Viedma Moya  Representant AS d’entitats de gent gran 

Maite Boza Representant AV Vilardell 

Antonio Cazorla López  Representant AV Montserrat 

També hi assisteixen:   

Cristina Álvarez Cap del Servei d'Estructura Territorial 

Maria José Agut Barbero  Representant suplent Grup municipal Tot per Terrassa 

José Maria Arroyo Servei d'Estructura Territorial 

Dolors Gómez Per la Millora de Ca N'Anglada 

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

Aguirre  en data 1 de febrer de 2021 



 
Estructura Territorial 

 
 
 

 2

Adrià González Representant Associació de comerciants 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l’acta del Consell Municipal de Districte  del dia 21 de juliol de 2020. 
      
2.- Programa de Dinamització Comunitària del CMD 2 ( decidir i aprovar la destinació de la 
dotació assignada en aquest concepte per al 2020 ). 
        
3.   Informacions de Presidència. 
        
4.   Precs i preguntes. 
        
5.   Consultes de la ciutadania. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 21 de juli ol de 2020.  

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

 
2. Programa de Dinamització Comunitària del CMD 2 (  decidir i aprovar la destinació de la 
dotació assignada en aquest concepte per al 2020 ).  

Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que al mes de febrer es va fer una  comissió per 
presentar les propostes de dinamització comunitària per al 2020.  

S'explica que en aquesta comissió es van treballar un seguit de propostes,  però que aquesta 
feina es va haver d'aturar a causa de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de 
la COVID 19.  

A posteriori, arrel de la situació actual ( crisi sanitària ) es va haver de replantejar la 
Dinamització Comunitària del Districte. Es van haver de reformular les seves bases. 

S'explica que un cop esgotat el termini de presentació de propostes ( 14 de setembre ),  s'han 
rebut a través de la Bústia del Consell Municipal del Districte 2 , dues propostes. 

La Sra. Melgares, recorda que si alguna de les propostes presentades  no es feia  i/o bé 
sobraven diners, es votaria,  per fer arribar aquest romanent  a Serveis Socials amb la finalitat 
de  poder-los destinar als projectes socials que es van anomenar a l'anterior consell.  

La Sra. Melgares  dona la paraula al Sr. Trujillo, conseller que ha presentat les dues  propostes, 
per  tal que les pugui argumentar. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i comenta que s'han mantingut els  projectes presentats al mes de 
febrer. Aquests han estat:   El Projecte Esportiu del D2 i les Rutes Saludables. Dins de les rutes 
saludables es proposen 3 sortides: "Vallparadís, Natura i patrimoni", "El massís a l'època 
moderna. El Mas de la Mata",  i "Descobrint l'anella verda de Terrassa". Planteja que en principi 
amb la proposta de  les rutes saludables  no  ha d'haver-hi cap problema , però, que en canvi 
amb el Projecte Esportiu del Districte 2, a hores d'ara no hi serien a temps de poder-lo tirar 
endavant tal i com inicialment estava previst.  Aquest hauria de finalitzar dins de l'any en curs, 
s'hauria d'acabar com a molt tard en data 31 de desembre d'enguany.  
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En paral·lel, el Sr. Trujillo, comenta que a la reunió de la Comissió d'Impuls es van presentar 
d'altres  propostes con l'ampliació de la cobertura WIFI. 

Pren de nou la paraula la Sra. Melgares i diu que el projecte de les rutes, sempre que compleixi 
amb les mesures de seguretat que estiguin vigents en el moment de la seva realització, es prou 
viable. 

Pel que fa al projecte esportiu, recorda que els projectes no poden superar els 3.100 euros per 
què si no s'ha de fer una contractació que triga molt de temps,  i a les hores,  no donaria temps 
de fer-ho aquest any. Segons consta al projecte, s'aborden tres franges d'edat, potser es podria 
acomodar. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i diu que el projecte es va refer i es va fer en tres partides per què 
no fos superior als 3.100 euros i no s'hagués de presentar a concurs. 

Pren de nou la paraula la Sra. Melgares i comenta que no ho podrà fer tot una mateixa entitat i 
pregunta si es podria ajustar als 3.100 euros. 

Respon el Sr. Trujillo i comenta que ja està separat en tres pressupostos que no superen els 
3.100 euros, però que està clar que no es podrà fer abans del 31 de desembre tot el projecte. 

Pren la paraula la Sra. Ortega i comenta que s'ha de tenir en compte la feina feta per la 
Comissió d'Impuls, però que hem de veure la viabilitat de les propostes presentades i valorar 
també si es poden materialitzar o no per què els terminis són molt ajustats. La proposta de les 
Rutes Saludables te un import de 1.380,98 euros. Per altra banda, el projecte que fa referència 
a l'Esport al Districte i que contempla com a objectiu principal  promoure l'educació en valors, 
es planteja com una proposta molt similar, com bé recordareu, a la de l'any passat ( Salut i 
Esport al D2 ). Aquest projecte, finalment es va poder tirar endavant mitjançant  un contracte 
d'obra menor, que malauradament , a hores d'ara, per manca de temps, no ho podríem fer 
durant aquest any. Per tal de resumir el projecte, comentar-vos que aquest, està subdividit en 
tres pressupostos diferents. Un afectaria als 4 equips escolars amb un import de 2.400 euros,  
un altre pressupost seria per juvenil i cadet amb un import de 1.400 euros i en darrer lloc, el 
pressupost de l'equip femení, l'import del qual  seria de 940,00 euros. El cost total del projecte 
seria de 5.040,00 euros. Com s'ha anat comentat abans, no seria viable fer un contracte d'obra 
menor per què per terminis no hi som a temps. Es podrien fer només els equips escolars i/ o un 
dels altres dos. En principi es una decisió dels consellers i conselleres , en el cas d'acceptar 
aquestes propostes. S'ha de tenir present que aquests projectes s'han de fer en l'any en curs,  
abans de finals del mes de  desembre. Cal fer la votació sobre aquestes propostes i acabar de 
decidir, en el cas que hi hagi romanent, si es destinen la resta de diners a finalitats socials. 

Pren de nou la paraula el Sr. Trujillo i comenta que a la Comissió d'Impuls es va parlar de 
destinar diners a finalitats socials.  Alguns membres de la Comissió van mostrar el seu 
desacord amb  aquest tema per què consideraven que això s'hauria d'haver parlat al mes de 
febrer quan es va declarar la pandèmia. Comenta que no volen donar els diners a serveis 
socials sense cap explicació. El tercer sector ja te les seves subvencions i els seus recursos i 
no donen cap explicació de a on van aquests diners. Entén que el tema del projecte esportiu es 
molt complicat. Explica que es varen plantejar dos projectes més. Un era la recollida d'aliments 
a l'entrada del Centre Cívic Montserrat Roig, i que aquest no es va poder dur a terme per que 
segons argumenta el Sr. Trujillo hi ha el monopoli de Creu Roja, Rebost i Càritas, i que 
aquestes entitats no deixen que ningú més actuï en aquest àmbit. Alhora comenta que també 
es podria haver ampliat la cobertura del Wi-Fi a centres cívics i biblioteca municipal. L'altra 
opció, que segons el reglament estava dins les inversions, era reservar els diners per a l'any 
següent i poder així fer molta més activitat dinamitzadora , tot  i  no estar contemplat 
explícitament en la dinamització comunitària. 

Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que hem de ser capaços de decidir per què si no 
aquests diners si que quedaran a la caixa comuna de l'Ajuntament. 
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La presidenta presenta a la Sra. Cristina Álvarez, Cap del Servei d'Estructura Territorial. 

Pren la paraula la Sra. Álvarez i comenta que als altres districtes, la majoria ha destinat si no el 
100% , una part a l'Àrea de Serveis Socials. Van especificar uns àmbits per triar a quins 
col·lectius es destinaven els diners. Son diners que si no es gasten al 2020, de cara al 2021 no 
es podran traspassar. Si es traspassen a l'Àrea de Drets Socials i es trien alguns col·lectius si 
que podreu decidir cap a quins projectes i/o a quin àmbit us pot interessar més que vagin 
aquests diners. 

Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i es mostra d'acord amb la proposta de les rutes 
saludables, i comenta  si es que es poden arribar a fer. Però,  també troba interessant fer 
aquesta aportació de diners a l'Àrea de Serveis Socials i que es faci un traspàs d'informació 
sobre allò que s'ha fet amb aquests diners. 

Informa la Sra. Álvarez que ja es va contemplar que es fes un retorn als districtes per part de 
l'Àrea de Serveis Socials de a on han anat a parar els diners i que s'ha fet amb aquests. 

Recorda la Sra. Álvarez que en cap cas els diners aniran a una entitat en particular, que 
aquests diners els gestionarà en tot moment Serveis Socials. Si que es pot donar suport en 
forma de sales o espais a alguna entitat que faci cursos o formacions relacionats amb l'àmbit 
social. Es pot donar a un col·lectiu  i /o es pot  fer una repartiment entre diferents entitats, 
col·lectius o àmbits. 

Pren la paraula el Sr. Trujillo i comenta que hi ha una deficiència al districte respecte a les 
entitats socials. Si al Consell hi hagués representació d'aquestes entitats, el procés seria molt 
més fàcil. Cal un retorn  per què som responsables de destinar uns diners públics Fa de nou un 
incís,  i  es mostra d'acord en fer les rutes saludables ja que el tema esportiu es molt complicat. 

La presidenta del districte obre un torn de paraules per tal que els consellers/es acabin de 
decidir a què es destinen els diners. 

Per altra banda, el Sr, Trujillo posa de manifesta que li agradaria que informessin de les visites 
que fa l'alcalde al Districte 2. 

Respon la Sra. Melgares i comenta que l'alcalde ha anat al barri en moltes ocasions i està en el 
seu dret de fer visites per observar personalment qualsevol part de la ciutat. Un altre tema es 
que estigui programada alguna activitat i/o que es quedi amb alguna entitat i/o associació de 
veïns.  

El Sr. Trujillo comenta que es una llàstima que no es puguin deixar els diners per l'any vinent. 
Explica que Serveis Socials te el seu interventor, el seu secretari per fiscalitzar tota la seva 
feina.  

Tot seguit, s'aproven les rutes saludables com a projecte de dinamització. S'acorda que el Sr. 
Trujillo es posi en contacte amb la secretaria del Districte 2,  la Sra. Ortega per tal de  veure  a 
quins projectes i / o entitats es destinen la resta de diners. 

Pren la paraula la Sra Ortega i comenta que per evitar una altra reunió del Consell s'hauria de 
decidir si es vol que el repartiment sigui equitatiu entre les opcions que es decideixin. També 
s'hauria de donar una data límit per què s'ha d'elaborar un informe que ha de passar pel Ple 
Municipal. 

Pregunta el Sr. Trujillo si es pot fer una recerca d'aquestes entitats amb necessitats dintre del 
barri i ajudar a un projecte que ja estigui en marxa. 

Respon la Sra. Melgares que hi ha associacions de joves, associacions de gent gran... que 
estan fent molts projectes al Districte 2. 
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3.Informacions de Presidència.  

Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que s'està complicant la situació de la COVID-19 a 
la ciutat. Al Cap Est s'ha detectat una pujada important de casos positius. Els hospitals estan 
començant a tenir problemes de capacitat. A través de la secretaria del Consell s'enviarà tota la 
informació una vegada ens vagi arribant. 

Pren la paraula la Sra. Maria José Agut i pregunta a la Sra. Melgares si disposa d'informació 
respecte als col·legis. Tant si ets positiu com negatiu has de fer quarantena i això afecta molt a 
les famílies. Sembla com si algunes de les mesures fossin contradictòries. 

Respon la Sra. Melgares i diu que la informació es molt canviant i es difícil fer un seguiment. 
Podem fer arribar les mesures que es vagin adoptant tenint en compte que l'Ajuntament no les 
pot discutir. 

Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i comenta que segons les dades tampoc estem tan 
malament com sembla. Informa que a hores d'ara hi ha 8 persones ingressades a la UCI.  

Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que a les classes s'està donant un cas dins 
l'aula. El problema seria una transmissió col·lectiva dins de l'aula. La persona que dona positiu 
dintre de la classe s'ha contagiat fora. 

Pren la paraula la Sra Melgares i comenta que els col·lectius de mestres ho estan fent molt bé 
per aquest motiu que no hi ha un contagi col·lectiu dins dels col·legis. 

Pren la paraula el Sr. Toni Jiménez i comenta que li preocupa el tema dels  menjadors escolars. 
Comenta que hi col·legis que no tenen monitors/es suficients i  fins i tot que s'estan donant 
casos en què una mateixa monitora ha d'estar atenent fins a  40 nens/es. 

Respon la Sra. Melgares i diu que si te informació sobre una escola i/ o  menjador en concret li 
faci arribar la informació a la Sra. Ortega i es farà la consulta. A nosaltres a dia d'avui no ens ha 
arribat cap queixa al respecte. 

 

5.Precs i preguntes.  

Pren la paraula el Sr. Trujillo i comenta que l'Ajuntament hauria d'insistir en el tema de l' 
assistència i que els serveis públics estiguin tancats davant d'una situació com la que estem 
patint tots. No es lògic que els CAP'S no agafin el telèfon, es parla de què els hospitals estan 
buits. S'hauria de lluitar contra la desinformació. 

Respon la Sra. Melgares i comenta que es farà una acció concreta per a demanar i/o sol·licitar 
tant a Salut en referència als CAP's, com al Servei d'Ocupació,  resposta a aquesta situació. 

Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que quan truca al 010 de l'Ajuntament, es molt 
difícil agafar línia i ser atès. 

Per altra banda, el Sr. Lázaro  parla del tema de l'assistència als Consells remarca que és  el 
màxim òrgan de decisió i participació del districte i, en canvi, comenta que  ja portem dues 
reunions en les quals tot just arribem al quòrum suficient per poder-se constituir. No creu que 
sigui un problema de disponibilitat,  sinó més aviat,  de bretxa digital.  

Respon la Sra. Melgares i posa de manifest que la Sra. Ortega ha fet alguna acció per facilitar 
la connexió digital. 
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Respon la Sra. Ortega dient que algunes entitats han manifestat que prefereixen fer el consell 
municipal de forma presencial.  Es comenta que donada la situació actual, a hores d'ara no es 
possible. Tot i així, hi ha  persones que expliquen que tenen dificultats a nivell tecnològic. El  
que es va fer a l'anterior Consell Municipal de Districte,  va ser habilitar la sala d'actes del 
Centre Cívic Montserrat Roig amb uns portàtils amb càmera. Es van avisar a dos dels 
consellers/es per tal de què anessin a l'equipament municipal i es connectessin. La Sra. Ortega 
estava a casa seva assistint al Consell de forma virtual  i no va poder  ajudar als consellers/es 
que tenien  dificultats per poder accedir. Aquests col·lectius, dos principalment, El Club de la 
Gent Gran i l'AV de Montserrat mostren aquestes dificultats. Amb l'AV de Montserrat  hem 
intentat que es poguessin connectar mitjançant  el suport de l'Eina Cooperativa,  els varem 
enviar l'enllaç però malauradament  hem comprovat que aquesta tarda tampoc ha estat 
possible.  

Pren la paraula la Sra. Melgares i comenta que aquest tema s'ha de resoldre per al proper 
consell que serà el de pressupostos i que tots aquells que es vulguin connectar a la reunió ho 
puguin fer. 

Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i comenta que s'ofereix a anar al Centre Cívic Montserrat 
Roig  a donar un cop de mà a les entitats que ho necessitin. El Sr. Jordi Trujillo també s'ofereix 
a donar el suport que sigui necessari. 

 

6. Consultes de la ciutadania  

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

 

Secretària Presidenta 

  

Roser Ortega Aldea Lluïsa Melgares Aguirre 

 

 


