
Coordinació Districtes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

Acta aprovada a la sessió 3/2022 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Núria Marín Garcia
                                                                     en data 10 de novembre de 2022

Núm.: 2/22
Caràcter: ORDINARI
Data: 21 de juliol de 2022
Horari: De 18:30 a 20:10 h
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig

Hi assisteixen:
Núria Marín Garcia Presidenta
Manel Martí Moncho Representant Grup municipal ERC-MES
Carles Lázaro Hernando Representant Grup municipal PSC
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
Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran
Antonio Cazorla Roldán Representant AS d'entitats de lleure
Vanessa Sola Gutiérrrez Representant AV d'entitats de Ciutadania i Drets Civils
Antonio Cazorla Representant AV Montserrat
Membres excusats:
Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana
Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials
Adrià González Representant Associació de comerciants
Marc Moreno Representant Comunitat educativa primària

Francesc Sañé Guix Representant Grup municipal Junts per Terrassa
També hi assisteixen:
Cristina Álvarez Guerrero Cap del Servei de Coordinació de Districtes
Manuel Garcia Aragón Tècnic de gestió A/B 
José Luis Linuesa Junquero Responsable Tècnic de Serveis a Associacions i Voluntariat
Carlota López Rubio Coordinadora projecte A -porta
Albert Moncada Ribera Cap del Servei Salut i Comunitat
Montserrat Martínez Soler Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica
Pilar Gutiérrez Muñoz Gerent de Foment de Terrassa
Maria Isabel Gelis Garrido Tècnica d'Ocupació
Sergi Caravaca Torezano Responsable Centre Cívic
Roser Ortega Aldea Secretària
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 24 de març de 2022
2. Presentació de la selecció de les propostes 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 dia 24 de març de 2022.

Obre la sessió la Presidenta del Consell, la Sra. Núria Marín, dona les gràcies a
tots i totes per assistir al Consell Municipal del Districte 2. Dona la benvinguda
a la Sra. Vanessa Sola Gutiérrez, representant de l’associació Cuidem Ca n’An-
glada que substitueix al Sr. Rolando Marcos Sarmiento. 
Tot seguit, 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  la  selecció  de  les  propostes del  procés  participatiu
"Amb tu, millorem la vida del barri. Per una ciutat saludable". 

Pren la paraula la Sra. Núria Marín i recorda que al novembre i al desembre de
2021 la ciutadania va presentar un total de 134 propostes per al conjunt dels 7
districtes de la ciutat, de les quals 105 van passar a la fase de construcció col-
lectiva. Els criteris que es van establir van ser que fossin 4 per districte i que
tinguessin un mínim del 10% de suports.

En el cas del Districte 2 es van aprovar les següents:

- Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal.

- Xerrades i tallers sobre vida activa i saludable

- Tallers i recursos formatius d’emprenedoria per a joves a l'atur i formació en
oficis

- Cicle de tallers sobre alimentació saludable per a persones a l’atur  del Distric-
te i/o altres col·lectius vulnerables.
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Continua la Sra. Núria Marín i dona la paraula al Sr. Manuel Garcia que explica
la proposta per a millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal.
(Annex 1).

A continuació , la Sra. Núria Marín dona la paraula al Sr. Albert Moncada per tal
que pugui explicar  dues propostes: una sobre xerrades i tallers vers vida activa
i saludable i un altre sobre el cicle de tallers d'alimentació saludable per a per-
sones a l’atur del Districte i/o altres col·lectius vulnerables.

Informa que una vegada analitzades les propostes, aquestes, coincideixen en
un moment en el  que els serveis d’atenció primària han adscrit  a les seves
plantilles dos tipus de professionals, per una banda, els referents de benestar
emocional i per l'altre, la figura dels nutricionistes comunitaris, motiu pel qual,
les propostes encaixarien perfectament amb tot el treball que s’està duent a ter-
me a tots els centres d’atenció primària de la nostra ciutat. L'assistència acostu-
ma a ser baixa en aquests tallers,  i per això caldrà dissenyar molt bé els con-
tinguts. La primera proposta es treballarà conjuntament amb les dues figures
que hem comentat. Caldrà parlar amb les persones impulsores de la proposta
per estudiar tot el que es fa al territori en aquests temes i intentar arribar a fer
una proposta que ho aglutini tot. En referència a l’activitat física, des de el Ser-
vei Salut i Comunitat s’ha impulsat, de forma conjunta amb el Servei d'Esports
el programa "Mou-te per a que les persones puguin fer activitat física saludable.

Pel que fa a la segona proposta, que es focalitza molt més en el tema de l’ali-
mentació i  de persones en situació de vulnerabilitat,  es treballarà igualment
amb els professionals i els impulsors de la proposta, tot i que en aquest punt hi
ha reptes complexos que caldrà analitzar. Com que parlem de persones que
estan a l’atur, s’hauran d’implicar a d’altres serveis i/o  es faran accions que va-
gin dirigides a persones en aquesta situació. Durant l’últim trimestre d’aquest
any,  es farà tot aquest treball prospectiu de parlar amb el territori per a implan-
tar-ho durant el primer semestre del 2023.

La presidència cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Martínez i Pilar Gutiérrez
que presenten els tallers i  recursos formatius d’emprenedoria  per  a joves a
l’atur i formació en oficis. Des de el servei d’emprenedoria social hi ha tres àm-
bits d’actuació. L'assessorament, l' acompanyament i formació i un  tercer que
fa referència a uns programes específics. 
Pel que fa a l'assessorament, tots els dimarts de 10 a 12 hores es fa una taller
en el que es fa una formació de dues hores on es donen eines i pautes per tra-
duir les idees en un projecte empresarial.  A la web hi ha un formulari i  una
adreça de correu electrònic on qualsevol  persona major de 18 anys es pot
adreçar i inscriure's en aquest curs.
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El segon àmbit referit a l’acompanyament té a veure amb el plantejament del
pla d’empresa. 

Sobre el programes específics es poden consultar a la pàgina web.

Pren la paraula la Sra. Maribel Gelis i presenta el programa Casa d’Oficis. (An-
nex 2).

A continuació intervé la Sra. Núria Marín i recorda que es farà una avaluació
del  procés i  que ja els farem arribar uns qüestionaris.  Un cop realitzats els
qüestionaris, es publicarà la memòria final del procés. 

Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro pregunta si aquestes propostes ja tenen un
pressupost assignat.

Pren la paraula la Sra. Roser Ortega i respon que el pressupost vindrà assignat
per cada servei. 

El Sr. Manuel Garcia , vers el tema del pressupost afegeix que en seu cas es
tractava de fer aquestes propostes amb el pressupost ordinari del servei. Des
de el servei de Qualitat Democràtica es disposarà de 4.000,00 euros per al Dis-
tricte 2 i el Districte 4.

Pren la paraula el Sr. Moncada i comenta que la idea es treballar amb els pro-
fessionals que ja hi són al territori i que si algun àmbit no està cobert, aquesta
necessitat s'incorporaria dins del pressupost ordinari del servei.

Pren la paraula la Sra. Pilar Gutiérrez i diu que en el cas de la Casa d’Oficis, es
sol·licita  una  subvenció  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  i  confirma  que
aquesta ja està concedida i que alhora, s’ha sol·licitat un altra per iniciar el dia 1
de novembre amb un import de 200.000,00 euros.

Pren la paraula la Sra. Montserrat Martínez i diu que pel que fa als programes
d’emprenedoria i economia social, aquests ja es venen fent i estan incorporats
al pressupost ordinari. L’ampliació dels tallers formatius s’interioritzaran al pres-
supost.

Pren la paraula el Sr. Antonio Cazorla, i diu que no creu en el projecte per què
no es te en compte les despeses, econòmiques i humanes que això suposa per
una entitat veïnal. Posa de manifest que cal un canvi de rumb per anar cap a
una ciutat que sigui radicalment diferent a la que en aquests moments tenim.
Reclama més visualització i reconeixement a la feina que fan les entitats.
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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 treballant vers millorar les
situacions de pobresa energètica i la soledat no volguda.

Es comenta que s’han fet unes 296 entrevistes i que s’està fent el seguiment de
83 famílies que volien sol·licitar la bonificació social de llum,  i fins a dia d’avui
ens diuen que 19 famílies ja ho han sol·licitat i que 8 famílies estan sol·licitant
l’ajut vers el rebut de l'aigua. S’està fent el seguiment de 22 famílies que volien
informació sobre pobresa energètica. En temes de gent gran s’han detectat 43
persones  amb  característiques  de  vulnerabilitat  però  desprès  de  fer  el
seguiment  hem vist  que  només  calia  fer  un  seguiment  amb 10.  A  banda
d’aquestes  10,   4  s’han derivat  al  Casal  de  Gent  Gran,   amb 11  s’ha fet
derivació i  coordinació amb Serveis Socials i  8 persones que demanaran el
servei de teleassistència.

Ara es començarà una segona fase amb el finançament de la Generalitat de
Catalunya que permetrà ampliar les hores de les pica-portes per finalitzar el
projecte al desembre. Aquesta segona fase es centrarà més en la gent gran.
Ens estem coordinant amb el Servei de Promoció de la  Gent Gran i s’ha iniciat
el projecte "Activat +60". S’intervindrà a 550 habitatges més.

Pren la paraula la Sra. Lidia Guillem i informa que el passat 14 de juny es va fer
l’acte d’inauguració de la nova oficina de rehabilitació situada la plaça de Ca
n’Anglada on es va donar informació dels NEXT GENERATION i de les ajudes
per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. 

Es detalla que s’està treballant també un plus d’ajuts amb una convocatòria,
encara no hi ha resolució al respecte,  per a que edificis que tinguin tipologies i
deficiències semblants puguin tenir uns ajuts addicionals. D’això encara no hi
ha resposta però de cara al setembre es podrà ampliar la informació.

Alhora es comenta que també s'estan fent uns tallers a les escoles del barri de
Ca n’Anglada sobre eficiència energètica i estalvi,  i un altre en el que es parla
dels materials que es fan servir i sobre el reciclatge. 

Com a empresa municipal tenim 1.000 habitatges i disposem d’un servei de
manteniment d’aquests.

S’està treballant per a que la gent del parc públic que tingui incidències no vagi
al carrer Pantà. S'estan fent derivacions cap a aquesta nova oficina per així
poder descongestionar la part  d’ajuts de lloguer. Cada any gestionem més de
2 milions d’euros de subvencions. 
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S’està  ampliant  el  parc  públic  d'habitatges  amb  la  compra  d'habitatges
provinents d’execucions hipotecàries. Els propietaris,abans de vendre’ls, tenen
l'obligació  d'oferir-los  a  l’Ajuntament   i  a  la  Generalitat,  per  si  aquestes
administracions poden estar interessades en la seva adquisició.

Des de l’any 2000 s’han adquirit 48 habitatges, aquest any 2022 s’han adquirit
16, dels quals 9 estan al barri de  Ca n’Anglada. 

S’han fet 68 visites a habitatges on hem pogut detectar habitatges buits i/o en
mal estat. En aquests casos, es fa una derivació al Servei d’Urbanisme per tal
que puguin  procedir  a  sancionar  als  grans tenidors  i  obrin  expedients  amb
multes.

Es treballa  conjuntament amb plans d’ocupació que realitzen les petites obres
de reparació d’aquest pisos. 

En referència al registre de sol·licitants d’habitatges, comentar que en aquests
moments hi han cinc mil persones inscrites, s’està treballant per poder oferir
una taula dos dies a la  setmana per poder fer  les gestions des d'  aquesta
oficina.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya disposa d' uns 900 habitatges a la ciutat i
també fa servir l’oficina per fer seguiment de les incidències dels seus llogaters.
S'està  mirant  d’ampliar  aquests  serveis  per  a  poder  donar  resposta  a  les
reclamacions. 

Alhora, la Sra. Guillen informa també que fa dos dies es va obrir la convocatòria
d’ajuts per a la rehabilitació específica per barris que havien estat construïts per
l’Agència de l’Habitatge, entre ells els Grups de Montserrat, Can Vilardell, Can
Jofresa i Sant Llorenç.

Pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz i demana un resum per a les entitats. 

Pren la paraula el Sr. Toni Cazorla i explica la pintura mural feta a la façana de
la  Fundació  Educativa,  la  Parròquia  Sant  Cristòfol  i  l’Escola  Ramon  Pont.
Aquest  projecte  s’ha  dut  a  terme  juntament  amb  el  col·lectiu "Mahara" i
l’associació "El Corralito". 

Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i pregunta qui ha pres la decisió a l'hora de
fer aquest tipus de mural.

Respon el Sr. Toni Cazorla i  explica que a les sessions que es van fer als
instituts,  el  joves  enviaven  les  propostes  als  artistes.  Es  van  acotar  les
propostes, la temàtica va ser vers la diversitat cultural del barri i es va acordar
que no fos la típica. Es va treballar molt la ceràmica dels llocs d’origen.
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Pren la paraula la Sra. Núria Marín i recorda que ja s’han dut a terme 3 de les 4
Festes Majors de barri. La darrera es farà aquest cap de setmana, els dies 22 i
23 de juliol dins del recinte esportiu de Vilardell.

Per altra banda,  informa que els passat dissabte, 16 de juliol va tenir lloc la
inauguració  del  carrer  Pedra  Blanca  al  barri  de  disseminats  de  Districte  2
(Habitatges del MOPU).

Informa també de l’inici  de les obres al  Pont de Montserrat per substituir  la
malla de contenció.

En darrer lloc, la Sra. Núria Marín informa de la invitació del Sr. Isaac Albert,
Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert als membres del Consell
Municipal  del  Districte  2,  per  tal  que els  consellers/res  que vulguin,  puguin
formar part de la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés participatiu per
a l’elecció i nomenament de la figura del Síndic/a de Greuges de Terrassa. La
sessió de constitució tindrà lloc el dijous, 8 de setembre a les 18h a la sala
d’actes del casal cívic Vapor Gran (Passeig del Vapor Gran, 39).

Pren la paraula la Sra. Vanessa Sola i trasllada la intenció del Sr. Jordi Trujillo (
excusada la seva assistència ) en formar-ne part d'aquesta Comissió. El Sr.
Trujillo intervindrà en qualitat de representant titular del Consell Municipals del
Districte 2.

4. Precs i preguntes

Pren  la  paraula  la  Sra.  Pilar  Álvarez  i  pregunta  quan  es  posarà  el  taulell
d’informació.

Respon el Sr. Manuel Garcia i diu que tal i com s’ha explicat anteriorment,  des
de  el  Servei  de  Qualitat  Democràtica  s’ha  de  mirar  on  es  posa  i  quina
necessitat hi ha. S’està fent la diagnosi,  alhora comenta que potser un taulell
no és el que es necessita.

Pren la paraula la Sra. Vanessa Sola i pregunta quina es la situació  de l'ermita
de Ca n’Anglada ja que teòricament aquest era un espai per a tothom i hi ha
algunes associacions que se l’han fet seva.

Respon la Sra. Núria Marín i diu que hi ha entitats que comparteixen la masia
de Ca n’Anglada i que han acceptat marxar ja que sabien que estaven allà de
forma provisional. Han demanat quedar-se, ja que, la seva activitat acaba molt
tard i no la poden dur a terme dins l'horari habitual del centre cívic. Manifesten
que no els hi sembla bé que la Coordinadora d’Entitats Andaluses s’ubiqui ara
a la masia i  els hi  tregui  el  lloc.  S’estan fent reunions entre els Serveis de
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Cultura i Comerç per arribar a un enteniment, per tal que les entitats puguin
conviure en un mateix espai.

Pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz i en referencia a l’Oficina de la Gent Gran del
carrer Sant Leopold, demana una oficina semblant al Districte 2. Demana més
participació per part de les entitats marroquines i anuncia la creació d'un grup
de treball amb les entitats per mirar de canviar la mala imatge que es te del
barri,  demana implicació per part de l’Ajuntament.

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

8


	 ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

