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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 3 

 
 
Núm.:  4/2021 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  30 de novembre de 2021 
Horari:  De 19 h a 20.10 h (en segona convocatòria) 
Lloc:  Centre Cívic Alcalde Morera 
 
 

Hi assisteixen:   

Mònica Polo Rubia Presidenta  

Pau Hernández Del Águila Representant Grup Municipal ERC-MES 

Jordi Rueda Muñoz Representant suplent Grup Municipal PSC 

Manuel Ávila Lorca Representant AV Can Palet 

Francisco Utrera Cabrera Representant AV Guadalhorce 

Sofia Cordero Garcia Representant AV Xúquer 

Xavier Vives Batlle Representant AV Segle XX 

Alba Nos i Melich Representant AS d’entitats de dones 

Magdalena Aguilar García Representant AS d’entitats de gent gran 

Rafael Morante Lorca Representant AS d’entitats solidàries 

Josep Oriol Ventura Caellas Representant Comunitat educativa secundària 

Membres excusats:   

Lluïsa Romero Barrientos Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Joan Bernaus Massana Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Gonzalo Díaz Hernando Representant Grup Municipals Ciutadans Terrassa 

Jose Luis Iguña Salvador Representant AV Can Jofresa 

Pedro José Limón Fernández Representant AS d’entitats culturals 

Mounir Chkat Aadi Representant AS d’entitats ciutadania i drets civils 

Ana María Ferrer Alarcón Representant AS d’entitats solidàries 

Josep Rodríguez Montserrat Representant AS d’entitats juvenils 

Anna Ceballos Villach Representant AS d'entitats educatives 

Montserrat Serra Latre Representant Comunitat educativa primària 

Yolima Elisabeth Villada Garzón Representant AS d'entitats educatives 

Membres absents:   

Mohamed El Asri Representant AS d’entitats juvenils 

Isabel Parra Viudez Representant AS d'entitats esportives 

També hi assisteixen:   

Ona Martínez Viñas Regidora de Qualitat Democràtica 
Cristina Álvarez Guerrero Responsable tècnics/ques coordinadors/es de districte 

Lluïsa Pérez Azcárate Secretària 
 
 

Acta aprovada a la sessió 1/2022 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Mònica Polo Rubia 

en data 5 d'abril de 2022 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 25 d’octubre de 2021 
2. Presentació de les propostes al districte del procés participatiu "Amb tu,  

millorem la vida del barri. Per una ciutat saludable" 
3.   Informacions de Presidència 
4. Precs i preguntes 
5.  Consultes de la ciutadania 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del di a 25 d'octubre de 2021  
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Mònica Polo Rubia, 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. Presentació de les propostes al districte del pr océs participatiu "Amb tu, millorem la 
vida del barri. Per una ciutat saludable"  
 
Es segueix amb el segon punt de l’ordre del dia, la presentació de les propostes del Procés 
participatiu “Amb tu, millorem la vida dels barris” . S’explica que després de la primera fase, 
on tant veïns i veïnes com entitats van fer propostes, ara és el moment de donar-les a conèixer 
i, a través de dinàmiques, començar-les a treballar i prioritzar. La regidora de Participació, Ona 
Martínez, posa de relleu la importància d’aquest espai de reflexió i de presa de contacte amb 
les propostes, previ a la construcció col·lectiva.  
 
 

• Dinàmica 1: “ Per a mi, un barri saludable és...”  
 
Per activar la participació, l’equip de coordinació inicia una dinàmica al voltant del concepte de 
barri o ciutat saludable. Per això a l’entrada s’han repartit unes butlletes per anotar-hi idees clau 
que ajudaran a contextualitzar i facilitar l’activitat, alhora que serviran per recollir informació 
rellevant per a la fase de construcció col·lectiva. Es demana als consellers i conselleres que 
escriguin què és un barri o ciutat saludable. 
 
Tot seguit es fa una roda de paraules perquè llegeixin què han escrit i es van penjant les 
butlletes a la paret per posar-les en relació i facilitar la seva posada en comú.  
 

1. Treballar conjuntament, ciutadania, institucions... per vetllar pel benestar, la salut i la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes 

2. Un barri o una ciutat on tots els veïns i veïnes hi visquin bé: emocionalment i físicament 
3. Poc ús del vehicle privat, Espais per nens i gent gran, sense barreres arquitectòniques 
4. Un barri sense contaminació 
5. Velar por las personas más vulnerables, respeto y empatia, salud mental y emocional 
6. Amb places i espais verds, net, adequat per poder-hi passejar, amb un bon teixit 

associatiu, que hi hagi lloc per a tothom: nens, joves, gent gran; que ningú s’hagi de 
quedar a casa 

7. Barrios activos con proyectos innovadores 
8. Espai on es respectin les persones cíviques (i les administracions vetllin perquè així 

sigui) 
9. Convivencia, tolerancia, comprensión 
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10. Cuida l’entorn i facilita la relació dels veïns 
11. Verd: amb espais per viure, jugar, passejar; Salut mental: respectar els /les veïnes- 

convivència ciutadana 
12. Un lugar donde convivir limpio, con posibilidad de zonas donde la convivencia sea fácil, 

donde sea posible 
13. Més natura a la ciutat! Aprofitar al màxim tots els espais per a les plantes 
14. El que cuida del bienestar de las personas y la participación y convivencia de los 

vecinos 
15. Bona relació veïnal, bon entorn, coneix i respecta el medi ambient 

 
A continuació, la Sra. Lluïsa Pérez explica que totes les propostes estan disponibles a la 
Plataforma Participa a Terrassa i enumera les propostes presentades del Districte 3, tant 
acceptades com rebutjades:  (ANNEX 1) 
 

1. Espai de coneixement històric cultural als barris 
2. Carrer Galízia sentit únic 
3. Terrassa és verda 
4. Dinamització de l’espai públic als barris de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i 

Guadalhorce 
5. Tallers i espais pel lleure adolescent 

 

Comenta que s’ha convidat a les persones proposants perquè presentin la seva proposta al 
Consell i que el Sr. Paco Utrera i la Sra. Sofia Cordero presentaran la proposta Dinamització de 
l’espai públic als barris de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i Guadalhorce. 
 
La Sra. Sofia Cordero explica la proposta presentada per les entitats veïnals de Guadalhorce, 
Can Palet, Can Palet II, Xúquer i l’ INSOC-CEG. Comenta que volen portar endavant la 
iniciativa de relació comunitària als diferents espais públics dels barris de l'entorn per millorar la 
convivència i vigilar els espais públics. Afirma que els tres barris tenen la mateixa problemàtica i 
només amb la Policia Municipal i els  Mossos d'Esquadra els hi faltava alguna cosa per poder-
los afrontar. 
 
El Sr. Paco Utrera explica que  la iniciativa vol donar resposta a les necessitats relacionades 
amb la forma en què les persones es relacionen i les conseqüències negatives. La idea 
consisteixen que diversos professionals es facin càrrec de la intervenció directa als diferents 
espais comunitaris i carrers dels barris, com la pista esportiva de Can Palet II, la zona esportiva 
de Xúquer, la plaça de Guadalhorce i la plaça de Can Palet. La tasca dels professionals seria 
resoldre conflictes, i promoure un canvi social basat en la solidaritat, la col·laboració i la 
participació, treballant de forma positiva perquè aquests col·lectius tinguin un espai de 
participació i expressió i puguin aportar a la comunitat. 
 

Seguidament, la Sra. Lluïsa Pérez detalla les propostes que no es circumscriuen a cap districte 
concret i que la Comissió de Seguiment del Procés va decidir que es treballessin a tots els 
consells. En aquest cas, s’explica que el Consell pot aportar idees sobre el seu encaix als 
barris i per això també es treballaran en aquesta sessió. A continuació, detalla la llista de 
propostes acceptades, sense especificar districte, que passen a la següent fase del procés: 
 

1. Sensibilització patinets elèctrics i bicicletes 
2. Més activitats culturals i d’oci 
3. Obrir centres cívics caps de setmana 
4. Vetllar per l’ús del català 
5. Multar el llançament de burilles al carrer 
6. Dinamització del teixit associatiu i veïnal mitjançant la difusió i la comunicació 
7. Integrar i cohesionar la població nouvinguda 

 
Dinàmica 2: reflexionem sobre les propostes  
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La sessió continua amb una dinàmica de treball en petits grups per conèixer el contingut de les 
propostes, les seves idees de fons, la relació que tenen amb el concepte de barri saludable i 
amb el districte. Es reparteixen fitxes amb les diferents propostes de forma aleatòria, perquè  
cada grup hi anoti aspectes importants, idees força que serveixin per a la construcció 
col·lectiva. La persona portaveu de cada grup llegeix les propostes que han formulat: 
 

1. Espai de coneixement històric cultural als barris 
Fer díptics de cada barri 

 
2. Carrer Galízia sentit únic 

Veure si realment és menester el doble sentit 
Si totes carreguen per la mateixa banda, no caldria 
Mirar espais del carrer per a tenir una càrrega i descàrrega 

 
3. Terrassa és verda 

El grup que té aquesta proposta decideix no analitzar-la 
 

4. Dinamització de l’espai públic als barris de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i 
Guadalhorce: 

Respecte als espais públics 
Pacificar i reforçar la vigilància, agents cívics, professionals com educadors socials 

 
5. Tallers i espais pel lleure adolescent: 

Col·laborar amb el Consell de Joves // entitats 
Intentar conèixer què volen -> implicació dels joves als instituts (enquesta) 
Nexe amb l’oferta formativa 

 
6. Sensibilització patinets elèctrics i bicicletes: 

Els conductors haurien de tenir una formació vial 
 

7. Més activitats culturals i d’oci: 
Que la joventut tingui més espais per fer coses 

 
8. Obrir centres cívics caps de setmana: 

Enquesta de què és el que volen els potencials usuaris (associacions, joves, etc) 
Mirar activitats que es puguin traslladar als centres cívics (ex. català) 

 
9. Vetllar per l’ús del català: 

És una proposta política més que d’àmbit social 
 

10. Multar llançament burilles al carrer: 
El grup que té aquesta proposta decideix no analitzar-la 

 
11. Dinamització de teixit associatiu i veïnal mitjançant la difusió i comunicació 

Instagram (xarxa entre ells), xarxes socials, QR que els englobi 
Potenciar les associacions de comerç 
Assessorament de l’Ajuntament (cursos inclús) 
Ús centres cívics 

 
12. Integrar i cohesionar la població nouvinguda: 

El contingut de la proposta és més polític que d’àmbit social 
Interacció en espais associatius, on puguin conèixer l’entorn on viuen, conèixer famílies, 
projectes educatius... 

 
Es recorda que totes aquestes idees, juntament amb les propostes acceptades, passen a la 
sessió de debat i construcció col·lectiva que es farà al febrer. 
 
Després de breu plenari per posar en comú els resultats, es convida a valorar la dinàmica fent 
una roda de paraules on la majoria de conselleres i consellers coincideixen valorar de manera 
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positiva la dinàmica, consideren que ha servit per posar en comú objectius i interessos comuns 
entre diferents barris i veuen aquest canvi interessant, enriquidor, àgil i també millorable. 
 
El Sr. Jordi Rueda i la Sra. Magdalena Aguilar consideren que en aquest procés s’ha perdut el 
poder de decisió del Consell. 
 
La Sra. Ona Martínez comenta que, com a la resta de processos, la ciutadania ha presentat les 
propostes i els consells les prioritzaran. El compromís polític és respectar aquesta priorització. 
 
El Sr. Jordi Rueda pregunta, respecte les propostes de ciutat, com es prioritzaran i 
implementaran. 
 
La Sra. Ona Martínez respon que cada Consell prioritzarà i adaptarà les propostes que vulgui i, 
en cas que les propostes que no estan circumscrites a cap districte sigui prioritzada en un 
territori, caldrà veure, cas a cas, com s’implementarà. 
 
 
3. Informacions de Presidència  
 

La Sra. Mónica Polo comenta les següents informacions: 

VISITA PATGE XIU-XIU 

El Districte 3 rebrà la visita del Patge Xiu-Xiu el dijous, 30 de desembre, de 17 a 20 h a la Pl. 
Can Palet. 

Les entitats del Districte organitzaran una xocolatada i tallers infantils. 

S’adverteix que, si és necessari i, depenent de la situació sanitària, aquesta activitat s’haurà 
d’adaptar 

ACTUACIONS PENDENTS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ A LES INVERSIONS DE 2018:   

Les obres de millora a la Pl. Can Palet (replantar arbres i escocells amb reg) estan finalitzant. 

 

NOU EQUIPAMENT CÍVIC AL DISTRICTE 3 
Tal i com us vam avançar a la darrera Comissió de Seguiment del nou equipament cívic al 
Districte 3 (el dia 3/05/21) s’ha de designar el jurat que escollirà el projecte guanyador del 
concurs d’idees. 
 
La composició del jurat serà la següent: 

• President: Sr. Isaac Albert 

• 3 arquitectes que designarà el Col·legi d’Arquitectes 

• 3 arquitectes de l’Ajuntament de Terrassa 

• 1 tècnica del Servei d’Estructura Territorial 

• 2 representants d'entitats que designarà el Consell Municipal del Districte 

• Secretària 

S’acorda que el Sr. Francisco Utrera i el Sr. Manuel Ávila representaran al Consell Municipal 
del Districte 3 al jurat del Concurs d’idees del nou equipament del districte. 

 
APARCAMENT AL BARRI DE CAN PALET  
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El Servei de Projectes i Obres ens ha informat que ha finalitzat la redacció del projecte executiu 
d'un aparcament "provisional" en superfície al solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller.  
El projecte s’ha d’aprovar a la Comissió d’Inversions i Patrimoni i, un cop aprovat, es podrà 
iniciar la licitació. 
S'ha de fer per procediment obert i l’estimació de quant pot trigar la licitació i que comencin les 
obres serien uns set-vuit mesos.  
Si tot va bé, al segon semestre de 2022 es podrien iniciar les obres. 
(ANNEX 2) 
 
MASIA ELS BELLOTS -Centre de Serveis de Proximitat als PAEs (Polígons d’Activitat 
Econòmica) 

La Masia Els Bellots acollirà un Centre de serveis a les empreses. Serà un punt de referència 
del desplegament de les accions endegades per l’Ajuntament, adreçades a la millora de la 
competitivitat dels PAEs i de les empreses que allà estan ubicades, suposarà cobrir una 
necessitat manifestada per als empresaris allà localitzats. A banda de posar en valor un 
equipament que en els últims anys ha estat en desús.  

Us ampliarem aquesta informació per correu electrònic.  

 
RIERES 
Us recordem que aquest dijous, 2 de desembre,  a les 18.30 h, al Centre Cívic Alcalde Morera 
es farà la presentació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i parlarem sobre els dubtes que 
tingueu sobre les rieres. 
 
DIPÒSIT RECOLLIDA D’AIGÜES A VALLPARADÍS 
La zona de la Devesa del Parc de Vallparadís és una zona inundable. Per aquest motiu es va 
encarregar un estudi hidràulic extern, per trobar una solució. S'està adjudicant una obra per fer 
un dipòsit de recollida d'aigües, com una arqueta gran, que recollirà les aigües i les portarà 
directament al clavegueram.  
La previsió és que les obres comencin a partir del dia 10 de gener. 

Us ampliarem aquesta informació per correu electrònic.  
 
OBERTURA CIRCULACIÓ C. NAVAS DE TOLOSA 
Segons ens informen des del Servei d’Urbanisme, el retard en l’actuació de la promotora, en 
aquest cas, no està tipificat com a infracció que pugui ser objecte de sanció 
 
DEBATS VINCULATS AL CATÀLEG DE PATRIMONI DE TERRASSA 
Us hem convidat a participar en un  cicle de debats vinculats al catàleg de Patrimoni de 
Terrassa que està en redacció actualment. Ja sigui pel vostre coneixement de la ciutat o per la 
implicació en aquesta temàtica, creiem que seria molt útil poder comptar amb la vostra 
participació i compartir la feina feta amb vosaltres. 
La sessió es realitzarà el dimarts, 14 de desembre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Alcalde 
Morera i serà conjunta pels districtes 2 i 3 
 
CAP SUD 
La Sra. Mónica Polo proposa fer una reunió per tractar totes les incidències i queixes sobre el 
funcionament del CAP Sud en una reunió, abans de Nadal. 
 
 
4. Precs i preguntes  
 
El Sr. Manuel Ávila pregunta si es pot controlar d’alguna manera l’estacionament indegut de 
furgonetes i camions a l’aparcament del CAP Sud. 
 
La Sra. Mònica Polo comenta que el servei de pediatria es va traslladar al CAP Oest per la 
pandèmia,  però no ha tornat al territori. Com que aquest tema és una necessitat del sector sud 
proposa treballar-ho entre tot el veïnat i elevar-ho on calgui. Respecte l’aparcament, explica 
que s’ha ofert al Cat Salut per ampliar el CAP. 
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El Sr. Manuel Ávila puntualitza que també s’han traslladat altres especialitats  
 
La Sra. Sofia Cordero, proposa tractar el tema a través del grup de dinamització del districte i 
fer una reunió per redactar un escrit entre tots els barris. 
 
La Sra. Magdalena Aguilar comenta que aparquen camions i els deixen uns dies. S'hauria de 
trucar a la Policia.  
 
El Sr. Manuel Ávila diu que entenem l’aparcament nocturn, però durant el dia s'hauria de deixar 
lliure el pàrquing 
 
La Sra. Sofia Cordero explica que això passa a tots els pàrquing de la ciutat i la resposta és 
que és un espai públic que es pot ocupar, al barri de Xúquer es troben en la mateixa situació.  
 
El Sr. Manuel Ávila pregunta si l'Ajuntament no té la potestat de posar un pàrquing reservat i 
controlar l’accés. 
 
La Sra. Mònica Polo comenta que té reunió amb la Directora del CAP periòdicament i que li 
comentarà que truquin a Policia si es troben en alguna d’aquestes situacions. Pel que fa el 
tema de salut, li sembla bé quedar i parlar-ho.  
 
La Sra. Sofia Cordero demana que vinguin representants tots els barris del districte. 
 
La Sra. Mònica Polo proposa, per facilitar la convocatòria, fer-la des de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Magdalena Aguilar posa de manifest el mal funcionament del CAP Sud.  
 
La Sra. Mònica Polo explica que les decisions són del gestor i per això proposa fer la reunió 
amb representants de tots els barris del districte. 
 
 
 
5. Consultes de la ciutadania  
 
 
No hi ha cap consulta de ciutadania 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
Secretària Presidenta 
  

Lluïsa Pérez Azcárate  Mònica Polo Rubia 

 


