
Coordinació Districtes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

Núm.: 1/22
Caràcter: ORDINARI
Data: 24 de març de 2022
Horari: De 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig

Hi assisteixen:
Núria Marín Garcia Presidenta
Maribel Gregorio 
Encarnación 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
Josep Ruiz Rodríguez Representant AS d’entitats de gent gran
Eunice Muniesa Vers Representant AS d'entitats de dones
Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials
Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran
Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana
Rafael Moraels Luque Representant AV Vilardell 16 de Septiembre
Antonio Cazorla Roldán Representant AS d'entitats de lleure
Marta Rosell Cadafalch Representant AS d'entitats socials
Rolando Marcos Sarmiento Representant AV d'entitats de Ciutadania i Drets Civils
Proposants que 
assisteixein:

Pablo Palmer Fundació Contra la Fam
Noemí Pinelo Ciutadania
Excusada com a 
proposant:
Carles Cunill
Sandra Vargas Gañán
Membres excusats:
Marc Moreno Representant Comunitat educativa primària
Membres absents:
Antonio Cazorla Representant AV Montserrat
Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants
Loida Panadés Rubio Representant AV Ca n’Anglada
Xavier Gómez Vidal Representant AS d'entitats de lleure
Adrià González Representant Associació de comerciants
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Hatim Mezouar AS d'entitats de ciutadania i drets civils
Mª Dolores Martínez Faura Representant AS d'entitats sociosanitàries
Noemí Fernández 
Outumuño Veïna sector Montserrat
Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa
Alfonsa Redondo Asensio Representant AV Per la Millora de Ca N'Anglada
Hamid Azaroual El Bachini Representant AS d’entitats socials
Abundio Lozano Román Representant AS d'entitats juvenils
Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives
Juan Trujillo Zamora Representant AS d’entitats esportives
També hi assisteixen:
Manuel Garcia Aragón Tècnic de gestió A/B 
Marc ( INDIC)
Carlota López Rubio Coordinadora projecte A -porta
Mercedes García Ortiz Infermera CAP EST
Manel Martínez Arboleda Caporal Policia Municipal
Sergi Caravaca Torezano Responsable Centre Cívic
Roser Ortega Aldea Secretària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 16 de desembre de 2021.
2. Construcció col·lectiva de les propostes del procés participatiu "Amb tu, mi-
llorem la vida als barris. Per una ciutat saludable".
3. Informacions de Presidència
4. Precs i preguntes
5. Consultes de la ciutadania

La presidenta dona la benvinguda i passa la paraula a la vicepresidència del
Consell, la qual fa la lectura  de la  declaració sobre la guerra de Ucraïna.

Aquests  dies,  l'Ajuntament  de  Terrassa  ha  subscrit  dues  declaracions
relacionades amb la invasió d'Ucraïna, una promoguda des de del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la
Pau  de  Catalunya,  i  l'altra  que  ha  estat  consensuada  entre  tots  els  Grups
Polítics Municipals a l'Ajuntament de Terrassa.
Llegiré tot seguit aquesta Declaració que, malgrat que ja portem uns quants
dies de guerra i d'agressió a Ucraïna, i molt especialment a la població civil,
segueix estant d'actualitat i constitueix un bon reflex del que sentim i compartim
la immensa majoria de terrassencs i terrassenques.
"Els  Grups  Polítics  Municipals  a  l'Ajuntament  de  Terrassa  hem seguit  amb
creixent preocupació, les darreres setmanes, l'evolució de la situació a Ucraïna,
en el context d'una crisi internacional que previsiblement tindrà dimensions i
efectes considerables en un futur proper i a mig i llarg termini.
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L'inici  de la  guerra per  part  de  les  forces armades de Rússia obre  un nou
escenari  dintre  del  conflicte  que  s'ha  anat  agreujant  els  darrers  anys,
especialment als territoris del "Donbàs".
Per tot això, ens adrecem a la ciutadania per tal de manifestar públicament el
nostre posicionament:
PRIMER.- Expressar la solidaritat de la ciutat de Terrassa amb tota la població
d'Ucraïna  així  com  també,  molt  especialment,  amb  els  terrassencs  i
terrassenques d'origen ucraïnès,  en aquests moments d'incertesa i  de dolor
marcats per l'inici d'una guerra que no té cap mena de justificació ni de sentit.

SEGON.- Refermar el compromís profund de Terrassa amb la pau, el diàleg, el
respecte i els drets humans com a valors fonamentals de la nostra societat i
molt especialment d'Europa, ja sigui en moments d'estabilitat o de crisi.

TERCER.-  Reiterar,  una  vegada  més,  en  relació  a  aquest  i  qualsevol  altre
conflicte,  que la guerra i  l'ús de la violència,  en totes les seves formes, no
genera altra cosa que dolor, injustícia i pèrdues de tota mena.

QUART.-  Manifestar  la  nostra  esperança  en  l'efectivitat  de  les  mesures
pacífiques i proporcionals de resposta internacional, així com en la diplomàcia i
en el paper de les organitzacions internacionals, per tal de reconduir el conflicte
cap a àmbits de diàleg i negociació.

CINQUÈ.-  Posar  a  disposició  l’Ajuntament  de  Terrassa  al  Govern  de  la
Generalitat de Catalunya per acollir refugiats de nacionalitat ucraïnesa.

Tot seguit, la presidència indica que a la web municipal (terrassa.cat/conflicte-
ucraina)  trobareu  informació  actualitzada  sobre  les  campanyes  del  conflicte
d'Ucraïna, podeu expressar els vostres dubtes sobre el tema i oferir també la
vostra ajuda i/o col·laboració mitjançant un formulari

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del dia 16 de desembre de 2021.

Obre la sessió el Presidenta del Consell, la Sra. Núria Marín, dona les gràcies a
tots i totes per assistir al Consell Municipal del Districte 2. Pregunta si hi ha al -
guna esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Distric-
te. Com no n’hi ha cap, s’aprova  l’acta.

2.  Construcció col·lectiva de les propostes del procés participatiu "Amb
tu, millorem la vida als barris. Per una ciutat saludable".
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Pren la paraula la Sra. Núria Marín i recorda que l'Ajuntament va posar en mar-
xa aquest nou procés participatiu per implicar a les entitats i  a la ciutadania en
general en la millora de la vida dels barris.
Es pretén treballar conjuntament  per aconseguir una ciutat més saludable. Es
va plantejar fer-ho, mitjançant la recollida d' aportacions de noves propostes i
idees. 

Ja hem passat les fases de presentació de propostes i  d'anàlisis i avui,  en el
nostre Consell  Municipal  de Districte,  l’objectiu de la sessió,  és treballar   la
construcció col·lectiva i la priorització de les propostes.
Aquesta priorització de propostes del Districte 2,  s'elevarà  a l'equip de Govern
Municipal per a la seva valoració i incorporació en els pressupostos municipals.

Informar-vos que a la sessió d’avui també s’ha convidat a les persones propo-
sants. Han confirmat assistència la Sra. Marta Rosell, Pablo Palmer,  Noemí Pi-
nelo, i Sandra Vargas Gañán que actuava en representació del Sr. Carles Cu-
nill, i que finalment tampoc pot assistir a causa de la Covid 19. La presidenta
agraeix  la seva participació.

Recorda la Sra. Núria Marín que a la sessió anterior es van debatre, analitzar i
contextualitzar  les  7  propostes  de  ciutat  i  les  11  propostes  del  districte,
adaptant-les als nostres barris i a les nostres necessitats. Les nostres reflexions
i  les  de  la  resta  de  Consells  Municipals  de  la  ciutat,   es  van enviar  a  les
diferents àrees municipals: medi ambient, seguretat, urbanisme, drets socials,
etc...  i  durant  aquests  dos  mesos  s'han  estat  treballant  per  tal  de  donar-li
viabilitat.

Continua la Sra. Núria Marín i comenta que és el moment d'abordar les dues
darreres fases i ens toca fer-ho a nosaltres:

- Treballar, transformar i unificar les propostes de cada districte.
- Prioritzar les propostes i traslladar-les a l’equip de Govern.

La darrera fase, tal i com s'ha comentat abans, serà la d'elevar els nostres re-
sultats a l'equip de Govern per tal de procedir a  la seva valoració, a la posterior
incorporació en els pressupostos municipals,  i en darrer lloc a la seva execu-
ció.

Per canalitzar aquest procés,  l'Ajuntament de Terrassa, des del Servei de Qua-
litat democràtica, ha contractat a l'empresa ÍNDIC, empresa especialitzada en
processos i dinàmiques comunitàries que procedeix a dur a terme la dinàmica.
(Annex 1)

Pren de nou la paraula la Sra. Núria Marín i recorda que el llistat de propostes
col·lectives més votades,  es farà  arribar  a  tot  l'Equip  de Govern Municipal,
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tenint en compte la priorització que s'ha fet en els Consells. A partir d'aquí,
s'estudiaran i es decidiran quines propostes són les escollides.

Un cop finalitzada la valoració i  la selecció de propostes, es farà retorn als
Consells  Municipals  de  Districte  i  posteriorment,  es  traslladaran als  Serveis
Municipals competents per tal que les incloguin en el seu pressupost municipal.
En darrer lloc,  es farà el  retorn a les persones participants,  es publicarà el
resultat  del  procés,   i  es recollirà  la valoració de les persones i  els òrgans
participants en el procés.

Alhora,  recordar-vos que  també es  podrà  fer  seguiment  de  tot  el  procés a
través de la Plataforma Participa a Terrassa, per tal de facilitar el coneixement
de l'estat d'execució de les propostes.

3. Informacions de Presidència

La presidència cedeix l'ús de la paraula a la Sra. Carlota López coordinadora
del projecte A-porta que explica en quin moment es troba aquest projecte de
xarxa veïnal, en el qual, des del seu inici, s'està s'està treballant vers millorar
les situacions de pobresa energètica i la soledat no desitjada.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Pepe  Ruiz  i  pregunta  quina  es  la  metodologia  per
contactar amb aquestes persones.

Respon la Sra. Carlota López que es tracta de tenir un diàleg però que per
poder recollir les necessitats hi ha un guió previ preparat per anar omplint i fer
un recull de dades.

Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i agraeix la iniciativa i posa de manifest que
al  final  és  la  ciutadania  la  que  ha  de  sortir  al  carrer  a  fer  el  treball  de
l’administració i considera que es un treball que ja hauria d’haver fet Serveis
Socials.

Pren la paraula la Sra. Núria Marín i explica que aquest projecte te un cost de
48.000 euros  i  que es  una aposta  en ferm de l’Administració  davant  d’una
demanda veïnal.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Carles  Lázaro  i  comenta  que  els  Serveis  Socials
d’aquesta zona sempre han patit estres per les problemàtiques que presenta el
barri i que no han tingut els recursos suficients. Afegeix que el més complicat
serà dotar de recursos econòmics, donat que, a vegades,  l’Administració te
unes altres prioritats.

Pren de nou la paraula la Sra. Núria Marín i comenta que demà comença la
Ruta de la Tapa  i que tindrà una durada del 25 de març fins al 3 d’abril.
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Informa també de la 7ena edició de la Fira de l'Oliva. Tindrà lloc a la Plaça de
Ca N'Anglada el proper 2 d'abril.

4. Precs i preguntes

Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i fa referència a la Pista Poliesportiva que
hi ha entre els carrers de Mare de Déu de les "Angustias" i Mare de Déu del
Socors,  comenta que les parets laterals tenen poc més d’un metre i les pilotes
van a l’Avinguda del Vallès i/o a les parets de l'habitatge que hi ha al costat.
Demana pujar les proteccions laterals tal i com estan posades a la part frontal
de la pista.

Pren la paraula la Sra. Núria Marín i demana ajuda per millorar la participació al
Consell.

Pren la paraula la Sra. Pilar  Álvarez i  comenta que seria important  que les
associacions marroquines hi fossin al consell.

Respon la Sra. Núria Marín i diu que si no venen les associacions doncs a les
hores convidem a persones marroquines per què potser coneixent les diferents
entitats s’hi podem vincular d’alguna manera.

5. Consultes de la ciutadania

No hi ha consultes de la ciutadania.

La presidenta del Districte recorda que per a  qualsevol dubte es poden posar
en  contacte  amb  la  coordinadora  de  districte  a  través  de  la  bústia  de  la
Secretaria del CMD2.

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

Secretària Presidenta

Roser Ortega Aldea Núria Marín Garcia
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