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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 

 
 
Núm.:  3/19 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  21 de novembre de 2019 
Horari:  de 19.00 a 21.25 h 
Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig 
 
 

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 José Agut Barbero  Representant suplent Grup municipal Tot per Terrassa 

Juan Trujillo Zamora  Representant AS d’entitats esportives 

Maria Pilar Álvarez Sánchez  Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 

Alfonsa Redondo Asensio Representant AV Per la millora de Can’Anglada 

Ruth Hibernon Martin  Representant AV Torre-Sana 

Maite Boza Fernández  Representant AV Vilardell 16 de Septiembre 

Loida Panades Rubio Representant AV Ca n’Anglada 

Antonio Cazorla López  Representant AV Montserrat 

Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 

Fernando Viedma Moya  Representant AS d’entitats de gent gran 

Josep Ruiz Rodriguez  Representant AS d’entitats de gent gran 

Jordi Trujillo Agullo  Representant AS d’entitats socials 

Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 

Maria Dolores Martínez Faura Representant Comunitat sociosanitària 

Pablo Tarí Tomás Representant suplent Comunitat sociosanitària 

Roser Ortega Aldea Secretària 

Membres absents:   

Abundio Lozano Román Representant AS d’entitats juvenils 

Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 

  

També hi assisteixen:   

Isaac Albert  
1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció econòmica i 
Projecció de la ciutat 

Núria Marín 
2a Tinenta d’Alcalde i Regidora de  Serveis Generals i Govern 
Obert 

Montserrat Martínez Directora de Serveis Generals i Govern Obert 

David Garcia Castelló Director serveis Econòmics 

Acta aprovada a la sessió 1/2020 del Consell. Signada per la regidora, Sra. Lluïsa Melgares Aguirre  en data 

13 de febrer de 2020 
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Miquel Àngel Gamell Farré Director de serveis de gestió tributària i recaptació 
 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1.Constitució del Consell Municipal del Districte 2 
 
2.Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 2 
 
3.Presentació del projecte de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2020, a 
càrrec de la  Tinenta d’Alcalde, Sra. Núria Marín i el Tinent d’Alcalde, Sr. Isaac Albert 
 
4.Informacions de Presidència 
 
5.Precs i preguntes 
 
6.Consultes de la ciutadania 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució del Consell Municipal del Districte 2 
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Lluïsa Melgares Aguirre i demana als 
assistents que facin una petita presentació. 
 
La Sra. Melgares enumera el contingut d'unes carpetes lliurades als consellers. Aquestes, 
contenen documentació referida a la Constitució del CMD2. 
 
Com informació prèvia diu que haurien de parlar dels horaris dels propers consells, informa que 
al setembre de 2020 els centres cívics tancaran les seves portes a partir de les 21h i per tant el 
consell haurà d'acabar abans de les 20.30h. Proposa els dijous a les 18h. S’aprova començar 
el Consell Municipal de Districte a les 18h i fer les properes sessions en dijous. 
 
Continua dient que el consell hauria de durar com a molt 90 minuts. Demana que es presentin 
quan hagin d’intervenir i que siguin respectuosos amb el torn de paraula de cadascú. 
 
Informa que les sessions seran gravades i que durant aquestes es podran fer fotografies. 
 
També informa que segons el reglament municipal de participació ciutadana, és causa de 
pèrdua de la condició de membre del consell,  la inassistència injustificada a tres sessions 
consecutives o a cinc sessions alternes. Recorda però, que  abans de donar de baixa a algú, 
es parlarà per si hi ha algun problema. 
 
Tot seguit, s’indica que queda constituït el consell, i  que les persones que estan aquí avui, 
representen a les entitats i a les associacions que configuren el Registre Municipal d'Entitats i 
Associacions Ciutadanes  (RMEAC).  Pel que fa a la ciutadania, se’ls informa que s'ha fet un 
sorteig aleatori, mitjançant aquest  s'han escollit un nombre de persones per tal que poguessin 
representar al conjunt de la ciutadania. A posteriori,  se les ha trucat. Ningú ha acceptat formar 
part del CMD2. Acte seguit, s’explica que és un consell viu i com a tal, es podran anar 
incorporant d’ altres entitats i/o associacions. 
 
En referència a la lectura dels nomenaments la Sra. Melgares, comenta es no es farà,  atès que 
ja se’ls va enviar el decret per correu electrònic i disposen d’una còpia a la carpeta lliurada al 
començament. 
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La Presidenta del Consell Municipal del Districte 2, Sra, Lluïsa Melgares dona per constituït el 
Consell. 
 
 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 2  
 
La Sra. Melgares comença amb el nomenament del vicepresident, diu que s'han presentat dues 
persones, el Sr. Jordi Trujillo Agullo representant del Colectivo de Parad@s + de 50 de Terrassa 
i la Sra. Ruth Hibernon Martin, representant de l'Associació de Veïns de Torre-Sana. Demana si 
hi ha algú més que es vulgui presentar,  i com no hi ha ningú més,  es procedeix a fer la votació 
a ma alçada. El resultat de la votació és de 7 vots a favor de a la Sr. Ruth Hibernon, 1 vot a 
favor pel Sr. Jordi Trujillo . A més han hagut 10 abstencions i 2 persones que no ha assistit. 
 
Queda nomenada la Sra. Ruth Hibernon, que agraeix la confiança que li han donat per poder 
treballar pel districte. 
 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal  i ordenances fiscals per a l’any 2020, 
a càrrec de la tinent d’alcalde, Sra. Núria Marín i  el  tinent d’alcalde el Sr. Isaac Albert.  
 
Pren la paraula la Sra. Marín per informar  del calendari de tramitació del pressupost 2020. 
Explica que el passat 30 d'octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment la proposta 
d'ordenances fiscals i de pressupostos pel 2020 i que a partir d'aquest moment es va iniciar un 
període d'exposició pública durant el qual es pogueren presentar al·legacions. Durant aquest 
període també es portarà a terme la presentació als Consells Municipals de Districte, un cop 
renovats i constituïts amb motiu de l'inici del nou mandat. Va avançar que es preveu que 
l'entrada en vigor sigui efectiva a data 1 de gener. 
 
Explica que la necessitat de poder disposar d'un pressupost i unes ordenances fiscals a 
principis d'any els ha obligat a seguir un calendari d'elaboració i tramitació molt ajustat. 
Comenta que això, juntament amb el fet que els Consells Municipals de Districte encara 
s'havien de constituir, no ha permès poder presentar el plantejament amb què vam iniciar els 
treballs d'elaboració del pressupost. Vol remarcar que això ha estat degut a l'excepcionalitat 
que es deriva quan es forma un nou equip de govern després de la celebració de les eleccions 
municipals, i que,  el compromís és promoure la implicació ciutadana en els afers públics de la 
ciutat, especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals. En 
aquest sentit, aquesta presentació ve acompanyada del compromís de presentar el balanç al 
final de cada semestre i que, a més, estarà vinculat al seguiment del Programa de Govern i a 
algunes decisions, com és el cas dels projectes de les Inversions Financerament Sostenibles. 
 
Indica que a més, abans de l’estiu, faran la presentació del marc pressupostari previst per l'any 
2021 i es facilitarà que les persones que integren els Consells Municipals de Districte puguin 
presentar propostes prèviament a l'elaboració del pressupost. 
 
A continuació la Sra. Marín i el Sr. Albert expliquen el pressupost municipal i les ordenances 
fiscals per l’any 2020 amb el suport d’un PowerPoint  (Veure Annex 1). 
 
La Presidenta del Consell, la Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, obre el torn de preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i explica que entén les urgències en el context que s'ha 
explicat, però remarca el marc de les competències del Consell de districte, i que en aquest 
marc a vegades les formes li donen credibilitat al fons i això és la participació. Considera que 
no és com s’ha dit. Arribar, presentar el pressupost, tornar i aprovar-lo. Que les mateixes 
competències que marca el reglament per al Consell Municipal, són fer un estudi, fer unes 
previsions d'inversió, anàlisi de necessitats del districte i fer-les arribar a l'alcalde i als grups 
municipals. Diu  textualment: «què  al final un pressupost no és un pressupost de l'Ajuntament,  
és un pressupost que té per objectiu que els ciutadans de Terrassa cada dia tinguin la vida una 
mica més fàcil». Comenta que això no havia succeït mai i que per tant perdem un any. Diu que 
és veritat que segurament l'any que ve el govern municipal serà més receptiu i es farà, però bo 
és dir que en aquests 4 anys,  hi ha 1 any, el  que porten,  una mica endarrerits. 
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Comenta que a l'Administració, quan s'aprova un pressupost per l'Administració competent, 
deixa de ser viu, i que de fet, ja només es poden presentar al·legacions, perquè les esmenes, 
que són realment modificacions de canvi, són anteriors. Diu que suposa que hi haurà partides 
que es podran moure, però que les modificacions moltes vegades són perquè els ingressos no 
són previstos amb les despeses o per qüestions creditícies. Diu que és complicat redistribuir de 
nou el pressupost i que per això s'aprova en Ple Municipal, i la resta, ara es fan qüestions 
consultives en òrgans consultius però pràcticament el marge de maniobra és molt complicat. 
És cert,  que de l'any passat es va passar per cada districte fins a 2 vegades, i que de fet hi ha 
actes molt ben fetes, per qui li toca, que semblen diaris de sessions que especifica tot el que es 
va dir allà. Comenta que no és que suposi que l'altre Alcalde tènia més o menys bondats que el 
que hi ha ara,  simplement és que el nivell participatiu d'un Consell de Districte en les prèvies 
d'un pressupost és una obligació, no és una condició,  i per tant, en el seu moment el ple de 
l'Ajuntament va aprovar aquests processos, com podia haver aprovat uns altres. Considerà que 
com a mínim, té el dret a la "pataleta" i a comentar que aquest barri té una sèrie de necessitats 
que li hagués agradat verbalitzar i que s'haguessin tingut en compte. 
Amb relació a l'IBI, Comenta que és veritat que l'IBI s'ha de pagar, li sembla molt bé que hi hagi 
bonificacions, però que el problema és que aquí l'IBI, ja ve d'una pujada fa 2 anys per una 
revisió del cadastre de l’1,87%,  i que aquest any ha pujat un 5% per la qual cosa  ens en anem 
ja gairebé a un 7% en 2 anys. 
Indica que això té un impacte perquè a més és veritat que hi ha persones que realment tenen la 
necessitat i està molt bé que l'Ajuntament ho contempli, però la gran càrrega impositiva en 
aquest país està en les classes mitjanes, que no són milionàries, ni tenen grans cases. És més, 
hi ha gent que tindria dret a la bonificació, per qüestions d'ingressos, però que es va ficar en un 
pis, amb una gran hipoteca, pisos nous, que tenen un valor cadastral, o un valor que és 
superior a aquells condicionants que et permeten tenir una ajuda. O  bé que tinguis un pàrquing 
i ja et penalitza la plaça de pàrquing respecte a poder tenir una ajuda, tot i tenir situacions 
complicades. 
Comenta que estava segur que serveis socials això ho tenia en compte i ho arreglava, però que 
encara així aquest 7% es podria haver fet progressiu en aquests 4 anys enlloc que aquest any 
es pugi molt i ja no es pugi fins dins de 5 anys. 
Indica que creia que gradualment això generava 3,9 milions més d'euros, i agraeix la 
transparència que té l'Ajuntament en la seva pàgina web a posar els pressupostos de cada any. 
Diu que les inversions, que és allò que realment té cert impacte en el territori dels districtes, han 
passat d’ 11 milions i mig a 9 milions, aquesta disminució, no sap si és que estava repartida 
d'altra manera, o que realment no hi havia hagut un augment sinó una disminució. 
Diu que després hi havia un altre concepte que potser ell no havia sabut veure, o que estava 
dins de tota la maquinària de dades i era que els districtes disposaven de 500 mil euros, una 
mica de lliure disposició, vinculats a processos participatius. Eren 86.000 € per districte, a 
repartir entre 6, comenta que no havia vist la partida, però és que ara són 7 districtes, per tant 
si es manté la mateixa partida, estaven baixant aquesta redistribució. Comenta que ell no ho 
havia sabut veure, que no sabia si era d'aquestes partides que estan dins d'altres conceptes o 
era una partida que havia desaparegut, o que en aquesta legislatura de 4 anys apareixeria, 
però que era important, perquè d'alguna manera també donava cert poder de decisió al 
districte. 
Continua dient que agraeix la presentació però espera que es corregeixi tot això, perquè al 
final, qualsevol polític necessita complicitats, sigui del color que sigui i aquestes complicitats les 
aconsegueix donant responsabilitats en la decisió als ciutadans. Explica que si un ciutadà 
decideix posar un parc, aquí a la cantonada, es responsabilitza que allò realment té un valor 
afegit dins del districte. Si decideix un altre, des del centre de Terrassa o des de la Generalitat,  
aquí no està, per tant,  ja s'espavila l'autoritat competent de veure que passa. 
 
Pren la paraula el Sr. Albert, i en resposta als comentaris del Sr. Lázaro  explica que és cert que 
els pressupostos i les ordenances fiscals sempre s’han presentat amb anterioritat a la seva 
aprovació,  però com què no estaven constituïts els CMD no s’ha pogut fer com es feia 
anteriorment. Continua dient que  a Terrassa és la classe mitjana la que suporta la fiscalitat. 
Terrassa és així per decisions polítiques i fiscals. Detalla que les inversions han baixat. Una part  
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ve de la Diputació. Comenta que 1.000.000 d’euros d’inversions els han hagut de passar al 
pressupost corrent per tal de poder fer activitats als carrers. 
 
Pren la paraula el Sr. Lázaro i explica que el que passa és que hi ha un districte més  i per tant 
la partida disminueix, alhora que afirma que hi ha 1 milió menys de la diputació,  i que hi ha 3 
milions més de l'IBI, per tant, la partida d'inversió baixa. 
Proposa que al marge de tot això, i recollint una mica el que diu el reglament del consell de 
districte, caldria no esperar massa temps, és a dir, es podria començar un mes abans dels 
propers pressupostos, per poder treballar a cada districte  el que diu el reglament. Recomana 
preparar un informe de les necessitats del districte i unes propostes d'inversió, parlar amb 
tranquil·litat, amb consens des de cada entitat,  i en consell de districte poder-se posar d'acord. 
A partir d’això es tindrà un document que facilitarà, segurament al govern el treball,  tot i que,  a 
vegades, som conscients que són cartes als reis, i  que segurament  l'haurien de modelar, però 
sí que donaria pistes, per aquests 4 anys, pel que fa a les prioritats i  ajudaria a fitxar almenys 
una graduació de les necessitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Albert i manifesta la seva conformitat vers la petició de recollir les 
necessitats i prioritats del districte. 
 
Pren la paraula  la Senyora Hibernon i pregunta si com havien dit, tenien 7 agrupacions en què 
el pressupost hi havia una part intervinguda,  i pregunta,  qui decidia el % que s'intervenia a 
cada departament. 
 
El Sr. Isaac Albert  comenta que el pressupost un cop aprovat té uns límits i que les partides 
retingudes, però, són movibles. 
 
Pren la paraula  la Sra. Pilar Álvarez i comenta que solament volia fer una consulta que molta 
gent li pregunta, i era envers el pagament del reciclatge, per què si en una casa hi havia una 
persona i en una altra hi havia 2 pagaven exactament el mateix. 
 
El Sr. David García, Director de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Terrassa, li comenta que 
de cara al pròxim any hi ha previsió de la revisió de la taxa de residus. Aquesta revisió es farà 
mitjançant la Taula de Residus.  
 
La presidenta de districte li recorda que hi ha bonificacions en funció de la situació econòmica 
de cada unitat familiar. 
 
Pren la paraula el Sr. Cazorla i començà dient que a ell, li molestava moltíssim haver de venir a 
un consell de districte només per a escoltar i rebre informació i que les coses ja estiguessin 
aprovades. Comenta que en el seu moment es va acordar, que es canviaria el model de 
participació ciutadana perquè no era un consell d'informació, on s'informava als ciutadans de tot 
el que ja estava aprovat,  i que es faria a nivell de ciutat. No valora favorablement que s’hagin 
presentat els pressupostos abans d’aprovar-los. Considerà que sí que hi havia temps,  si hi 
hagués hagut realment intenció d'informar als ciutadans de quin és el projecte que hi ha per a 
la ciutat. 
Continua parlant d'un segon tema que per ell, era el tema principal que movia als ciutadans 
avui dia, i que era la falta de credibilitat cada dia més gran en totes les formacions polítiques. 
Va comentar que això succeïa potser perquè no s'ha presentat, als ciutadans i als consells de 
districte quins són realment els projectes de canvi que aquests grups polítics portaran  a ciutat, 
a curt, a mitjà i a llarg termini. Indica que la ciutat de Terrassa, és una ciutat que està 
radicalment en decadència, que hi ha una inseguretat ciutadana enorme, que hi ha molta 
brutícia en tots els carrers de la ciutat i especialment als barris. Més de 1200 cotxes 
abandonats als barris. Afegeix, que no es fan les podes  adequades per a cada barri. No es 
fomenta el civisme que correspon. Es queixa de què es parla que l'Ajuntament fa els seus 
acords de lleis però que tan sols es compleixen els que són per realitzar pagaments,  però que 
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per a la resta de les lleis que es fan a l'Ajuntament no es fa res perquè facin efecte. Per 
exemple l'incivisme, l'ocupació dels habitatges, la inseguretat ciutadana... Se’ns diu que no es  
 
 
pot mantenir la policia de barri, es treu i després 2 anys més tard, es torna a posar el doble 
sense tenir suficient policia. Va dir que la ràtio de la població de Terrassa no es correspon en  
res amb la ràtio de seguretat que hauríem de tenir, tant de policia municipal  com de mossos 
d'esquadra. 
Diu que volia que també s’informés sobre el medi ambient, que aquest,  hauria de ser la pedra 
angular d'un projecte de canvi de ciutat. Parla de l’habitatge social, com a gran prioritat dels 
drets humans i  comenta que no s'està complint. Remarca que els Ajuntaments dels últims 40 
anys no han fet una política d'habitatge social. 
 
Indica que Terrassa necessita reindustrialitzar-se i pregunta què s'estava fent sobre aquesta 
qüestió. Proposa que hi hauria d'haver un grup de persones independents a Terrassa, com ara 
estudiants universitaris que es troben en l'últim any, professors, associacions sindicals tant de 
treballadors com d'empresaris i fer un grup de treball per intentar, per tots els mitjans, 
reindustrialitzar la ciutat,  atès que a hores d’ara, es tracta d'una ciutat dormitori on la gent, 
concretament, un 70%, ha de marxar. I el que es queda,  són tots els treballadors pobres que 
treballen en botigues i comerços.  
Afirma que aquesta ciutat no pot sobreviure així,  des de fa anys, la ciutat tendeix a ser cada 
dia més gran. Tots aquests temes s'han de dur a terme com un projecte i si aquest projecte no 
existeix, les diferents alcaldies de qualsevol partit polític  no podran tirar endavant. 
 
Diu que ell  s'havia sentit ignorat , com si només  hagués  vingut al consell per escoltar  les 
pujades que ens trobem en una part de l'IBI, que saben què s’ha de fer amb els impostos, però 
també saben quants veïns tenim  als nostres barris passant-ho miserablement, molt 
miserablement i no obstant això,  van als treballadors socials i no els donen  cap solució.  
Comenta que hi ha persones que han de dormir al carrer, com ha succeït aquest estiu, a causa 
d'un problema en el lloc on són recollits per la Creu Roja. 80 persones al carrer, perquè ningú 
no els pot acceptar, perquè no hi ha espai per portar-los, ni tan sols per a dones . Càritas sense 
lloc, Creu Roja sense lloc, Ajuntament sense lloc. 
 
Comenta, que havia llegit importants crítiques en la premsa, d’alguns polítics donant-li la culpa 
als altres perquè l'economia s'havia quedat amb «trampes». I  proposa,  que en lloc de dir això, 
podrien fer una auditoria dels últims 10 anys  i informar a la ciutadania com l'Ajuntament ha 
estat gestionat des de fa 10 anys. També parlà que tenia  entès que per poder entrar a treballar 
a l'Ajuntament, legalment hi ha 2 formes,  una per concurs i l'altra per oposicions i que en 
aquest Ajuntament hi havia 3 formes perquè hi havia també la del dit. Demanà als partits que 
ara estan governant,  i que són nous al govern,  que fessin una auditoria per tenir més 
credibilitat i que els ciutadans puguin creure més en ells com a polítics.  
 
Pren la paraula la Sra. Herrera i comenta que ella també es desmarcaria una mica del 
pressupost. Diu que creia que si aquest govern hagués donat prioritat a la participació 
ciutadana, es podria haver constituït el consell abans, que desconeixia si hi havia terminis 
exactes, què  potser s'equivocava, però que creia que si hi hagués hagut veritablement la 
voluntat,  el consell es podria haver constituït abans. 
 
També, diu, que en aquesta part de la participació ciutadana, també li agradaria,  parlar sobre 
els horaris dels plens, si és que de veritat volen la participació ciutadana, ja no per  a les 
diferents associacions, que estan de forma voluntària, que tenen el seu treball, tenen les seves 
responsabilitats familiars...,  creia que posar un ple a les 9h del matí no afavoria la participació 
ciutadana sinó al contrari. 
 
Diu que li hagués agradat veure el senyor Alcalde defensar els pressupostos, que  creia que la 
figura de l'alcalde és la que les diferents associacions volen tenir aquí per poder parlar 
directament amb ell. 
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Pren la paraula el Sr. Ruiz i digué que actua com a president de l'Associació del Casal de la 
Gent Gran de Ca n'Anglada. Explica que a Terrassa representen el 18% de la població, que hi 
ha unes 35.000 persones majors de 65 anys i que estan en una situació precària. Diu, que  
 
 
forma part també del moviment de les pensions dignes. Comenta que últimament, des de fa 
aproximadament  2 anys, estan preocupats per la situació que vivim i que aquest sector de la  
població anirà en augment. Explica que cal que ens plantegem realment si volem que la gent 
gran quedi marginada, quedi en un racó. Diu que hem d'assumir doncs, aquesta realitat. És una 
realitat molt dura, no només en l'àmbit econòmic, sinó pel que fa a la vivència , ja que  hi ha un 
22% de gent gran,  major de 65 anys, que viuen a la solitud i  que viuen en una situació 
realment difícil, preocupant, amb molts problemes i que es troben indefensos, incapaços, que 
no saben que fer i llavors algú ha de preocupar-se per ells. 
 
Comenta que fa un any, que es va aprovar la constitució del servei d'atenció a la gent gran en 
un ple municipal i no va funcionar i que ha quedat pendent. Digué que ells com a moviment de 
les pensions dignes, un dels objectius que tenen és que aquest servei entri en funcionament 
com més aviat millor i en les millors condicions possibles, i que estan esperant una resposta. 
Recorda que havien tingut una entrevista amb el senyor alcalde i els van dir, entre altres coses, 
que ja els donaria la informació. pregunta, ja que s’estava parlant dels pressupostos, si n'hi 
havia alguna partida econòmica que tingués en compte els recursos necessaris per posar en 
marxa aquest servei d'atenció a la gent gran. Diu que ja saben que hi ha bona voluntat. 
Demana si es compta amb una partida,  i si es compta amb quines condicions,  i si no es 
compta, evidentment que reclamin que es posi a disposició aquesta partida. 
 
Pren la paraula el Sr. Trujillo i comença agraint a l'equip de govern que vingués a presentar els 
pressupostos. Comenta que això, però, no és excusa pel que fa a la qüestió de la participació, i 
que el problema és que venien d'un context de 4 anys, en el  qual la qüestió de la participació 
havia estat trepitjada, amb la informació a destemps, amb votacions d'un dia per l'altre i que al 
final de la legislatura, es va haver de votar un reglament en el  qual les organitzacions no van 
participar.   
 
Comenta que abans de presentar el seu pressupost, l'equip de govern hauria d'haver demanat 
una disculpa,  i que com ho havia fet vagament, ho considerava com una falta de respecte vers 
les persones que estaven intentant treballar i fer coses pel barri. 
 
Comenta el tema de la neteja i pregunta si aquest tema és solucionaria amb un cop de talonari, 
diu que això era el que semblava, que aquí no s'estaven demanant responsabilitats a l'empresa 
de neteja ni a l'equip de govern que ho porta. Comenta que el regidor ha de respondre i que 
això tenia a veure amb el tema de seguretat, ja que per més que es netegés si no es posen 
mesures,  mètodes,  perquè no s'embrutés,  no és solucionarà el problema. Diu que en aquesta 
«pel·lícula» de la neteja hi ha 3 actors, l'administració, l'empresa de neteja i la ciutadania i que 
tots tres han de ser responsables dels seus actes. Diu que si la policia no fa res quan veu a la 
gent llançant escombraries a terra anem malament. 
 
Pren la paraula el Sr. Albert i diu que ells assumeixen clarament la crítica. Explica que el dia 
anterior estigueren al districte 4 i anteriorment també al districte 3, i que és una crítica que 
assumeixen, i que entenem que és així, però també creia que havien explicat el motiu polític. 
Aclareix que no demana que es comparteixi però si demanaria que s'entengués. Comenta que 
creia que en el fons hi havia una explicació clara que té molt a veure en tenir el debat conjunt 
d'ordenances i pressupostos,  i poder-lo començar a aplicar com més aviat millor. Afegeix  que 
oferien, una cosa que no s'havia fet fins ara, que és el seguiment d'aquest pressupost de forma 
constant en aquest plenari, i parlar de les partides i de les modificacions que facin falta i seguir 
parlant de les necessitats i de les demandes que tenen les entitats i associacions en cada 
districte. Prossegueix dient que creu que això no ha canviat sinó que  anirà a més,  que és cert 
que podíem haver aprovat el pressupost d'aquí a 15 dies o podíem haver intentat constituir els 
consells de districte abans, digué que això és complicat perquè hi ha uns terminis i començar a 
fer la feina abans dels plenaris al mes d'octubre era materialment difícil, que normalment el 
consell de districte es constitueix sempre al mes de novembre.  
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Explica que l'única solució era fer les ordenances fiscals el 30 d'octubre, que amb això no hi ha 
discussió possible. Digué que està molt bé el debat que havien tingut aquí i ells l'entenien, però  
 
 
les ordenances fiscals sempre s'han aprovat abans de constituir els consells de districte,  per 
això hi ha un termini legal. Matisa que al primer any de mandat és impossible, si els consells de  
districte es convoquen i es constitueixen al mes de novembre. Les ordenances fiscals s'han 
d'aprovar com a mot tard el 30 d'octubre i/o el dia 1 o 2 de novembre, per tal què  entrin en 
vigor l'1 de gener. Diu que l'únic que havien fet aquí, aquesta vegada, era que el debat polític 
de les ordenances i del pressupost fos conjunt i això políticament té una raó molt important. 
Indica que  en el debat polític és bo que el que aixeca el braç i diu abaixeu impostos, després 
aixequi el braç i diu però gasteu més en neteja i en manteniment, això si ho discuteixes 
conjuntament, no és possible. Diu que si  quan algú els diu no vull que em pugis l'IBI sinó que a 
més a més vull que el baixis, ara el que vull és que inverteixis 3 milions d'euros a Eco -equip i 1 
milió més en manteniment i 1 milió més en política esportiva, els números no surten. Indicà que 
si tu el debat polític el tens separat, ningú ho entén. Perquè tens un dia un debat polític per 
parlar de fiscalitat i tothom vol abaixar impostos i llavors quan tens el debat polític de 
pressupostos tothom vol gastar molt. Continua explicant que la voluntat política era que 
tinguessin el debat polític conjunt, el 30 d'octubre ordenances i pressupostos i que això feia 
impossible venir aquí a explicar el pressupost. 
 
Continua dient que les ordenances fiscals sempre s'han aprovat el primer any de mandat sense 
passar pels consells de districte, perquè mai estan constituts quan s'aproven per plenari, 
perquè legalment no es pot. 
 
Pel que fa al canvi diu que tampoc és tant, que entenem que no s'ha de fer així, i posem sobre 
la taula el compromís que aquest pressupost es viu, que el seguiran aquí, que el portaran, que 
l'anirem treballant i que evidentment, el pressupost del 2021 es prepararà amb molt més temps, 
ja que els consells de districte estaran constituïts i podran tenir els debats que pertoca tenir. 
Digué que l'aposta per la participació hi és, l'aposta perquè aquest òrgan no es converteixi en 
un espai per venir a escoltar i aplaudir, els recorda que, tots ens coneixem aquí, que fem 
política des de fa molt temps, que han compartit algunes de les demandes, algunes de les 
queixes que històricament s'han tingut. Diu que ells amb això hi són i hi seran. Però que creu 
que hi havia poc marge i si hi havia una voluntat política de tirar això endavant d'aquesta 
manera. 
 
Amb relació al tema de la neteja, contesta que no, que no tot és qüestió de diners i que Eco-
equip en aquest moment, encara que ara tinguéssim la capacitat de posar molts milions d'euros 
a sobre la taula, segurament tindria una certa incapacitat per gestionar-los, però que això no 
significa que Eco-equip no necessita recuperar inversions, perquè el problema d'Eco-equip no 
és l'empresa, ja que Eco-equip com empresa pública era un referent, i ha estat un referent 
durant molt temps per la feina que feia i pel cost que suposava per la ciutat. Però és cert, que la 
crisi i unes decisions polítiques de reinversió o de no invertir el que tocava ha deixat l'empresa 
molt tocada. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluïsa Melgares i diu que ella si els podia contestar, ja que porta la 
neteja de la ciutat. Diu que és veritat que s'haurien de fer inversions, en camions, en containers, 
en fer línies de recollida lateral i també és veritat que en una època de crisi es van perdre molts 
llocs, aproximadament un 25%, quasi 80 llocs de treball que hi havia. Comenta que ja l'any 
passat s'havien fet 15 contractacions fixes pel pla d'ocupació. Contesta a la persona que havia 
parlat de l'incivisme i li donà la raó, diu que és veritat que hem de fer campanyes de 
conscienciació, però també és veritat que s'han d'aplicar les ordenances, sí o sí. Comenta que 
quan no teníem policia del barri, o quan s'ha tingut, igual no ha estat una prioritat, però que 
aquí sembla que això és un mantra, de cada cosa te la culpa algú, no tenim mossos 
d'esquadra, 80 policies han de fer la feina dels mossos d'esquadra.  Una prioritat per part del 
govern és aplicar les ordenances, per part de la policia també, per a l'inspector també. Informa 
que des de setembre aquí s'han posat moltes més multes. Diu que amb això el que volem dir 
és que probablement la gent veurà, que es va en  serio i que  s'han posat mesures perquè la 
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gent deixi de ser incívica. Tot seguit, diu que també  s’educarà,  però que a vegades aquestes 
campanyes arriben als que ja estan educats. 
 
 
 
Referent al model de recollida diu que el posen en qüestió. Algunes de les coses que s'havien 
demanat eren aprovar el pla de residus, aprovar el contracte programa, ja que  que és allà on  
es diu quins serveis ha de fer Eco-equip i quins diners han de donar a Eco-equip. Remarca que 
ella i els seus companys estan d'acord en el fet què la seguretat i la neteja són una prioritat. 
Recorda que no es poden oblidar també dels serveis socials i la promoció econòmica. Quant al 
tema de neteja diu que tenim l'oportunitat de què es facin propostes, que es parli i que es pugui 
millorar. Estem d’acord amb tot el que s'ha dit,  però amb el pressupost,  també. Acabà dient 
que no podem tenir la ciutat més gran, tenir residus i tenir menys persones treballant a Eco-
equip. 
 
Torna a prendre la paraula el tinent d’alcalde el Sr. Isaac Albert i  contesta al Sr. Cazorla dient-li 
que havia dit moltes coses que ell ja sap que comparteixen. Afirma que creia que ja s'estaven 
prenent algunes decisions. Explica el tema del creixement de la ciutat,  i argumenta que 
segurament molts d’aquests problemes que tenim són conseqüència d’aquest creixement tan 
ràpid i tan sobtat que ha patit aquesta ciutat en els darrers temps.  
Diu que, ell creu que s'estan prenent decisions i que es podran explicar en els pròxims dies. 
Continua explicant que el govern nou entra amb una idea i que han de començar a governar i 
necessiten programa de govern, necessiten ordenances, necessiten pressupostos i començar a 
explicar les decisions que han anat prenent. Explica que en aquest àmbit hi ha decisions que 
estan prenent molt interessants i que les aniran comunicant a mesura que es vagin fent 
efectives. 
Contesta també al Sr. Ruiz i digué que la idea d'aquest servei, de l'oficina, crec que està 
contemplada, la persona hi és així que aviat aquest servei hi serà, però que això va molt més 
enllà del debat. Diu que parlava de 35.000 persones majors de 65 anys, en aquest moment 
creia que estem al voltant de 36.500. Comenta que pensaven que cap al 2026 aproximadament 
serien aproximadament 45 mil persones majors de 65 anys, o sigui que les polítiques entorn de 
la nova gent gran és un debat que tenim, no només com a ciutat sinó també com a país, però 
que el govern ja tenia les dades al cap, ja que això suposa un 25% de la població. Comenta 
que havien de tenir la voluntat de prendre decisions i de tenir les polítiques adients. Comenta 
que fa uns anys  les persones de 65 anys eren menys i eren més semblants entre elles,  però 
que en aquest moment,  la diversitat és molt gran, les necessitats també i les polítiques que 
hem de fer per donar respostes també ho són. L’evolució del servei de la gent gran, de les 
polítiques i dels pressupostos, anirà canviant d'una forma clara i ho tenen present. 
 
Pren la paraula la tinent d’alcalde la Sra. Núria Marín i comenta que les decisions a vegades en 
grans números són molt lentes, per exemple varen decidir a l'estiu la compra de 2 camions de 
neteja i comunica que els tindrem  cap al mes de  febrer. Explica que alhora tenen 
pressupostats 2 camions  més, però que també això serà un tràmit lent. Indica que està molt 
contenta perquè han pogut aconseguir tenir 550 mil euros per habitatge social i que aquest fet 
ha estat  una decisió molt important. Tot i això,  no es veurà d'aquí a un mes, digué que es 
necessita ja, que es necessita pel futur del mandat,  que es necessita per ahir. 
 
Pren la paraula  el Sr. Lázaro i pregunta si a part del 5. 000 € i els 80.000 mil i escaig que 
decideix el consell,  demana si ja es té comptada la inversió al districte i als barris. 
 
En referència a la intervenció del Sr. Lázaro   la Sra. Núria Marín contesta que era una pregunta 
que també els han fet en d’altres districtes i que ells no van caure en plantejar-la, però que sí 
que tenien una previsió que farien arribar a la coordinadora del districte  perquè ella les passes 
per correu electrònic als membres del consell. 
 
Pren la paraula Sr. Cazorla i comenta que venia del compromís del consell anterior, de gastar 
10 mil euros en un projecte d'esport i de civisme per a tot el districte. Explica que no es va 
poder dur a terme en el seu moment, perquè la proposta inicial era de fer-ho durant les 
vacances escolars d'estiu. Continua explicant que algú del consell va denunciar que el projecte 
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hauria d'haver passat per concurs, però que això no és necessari per a imports menors de 15 
mil euros i que l'única cosa que s'havia aconseguit era retardar el projecte que s'està fent ara i 
no quan a la ciutadania del districte 2 realment li hauria beneficiat. Al marge d'això, diu, que  
 
 
havia pogut parlar amb Ciutadania i Immigració i que els havien dit que  estarien encantats que 
les associacions del districte, les que fossin, es posessin d’acord per a treballar  un projecte  
global per al districte 2, amb la qual cosa,  podrien rebre subvencions des de diferents àmbits, 
com ara ADIGSA, benestar social, la Diputació, Immigració i Ciutadania.  
Comenta que si eren capaços de fer-ho, el compromís per part de l'administració el tenien. 
Indica que podrien aconseguir un projecte bastant important per a tot el districte, que es podria 
fer un projecte global, presentar-lo en les administracions, les quals estan molt interessades en 
què el districte 2 rebi aquestes ajudes. 
Explica que les ajudes podrien ser per a qualsevol mena de projecte, com a projectes per a 
dones, de la 3a edat, de joves, de nens. Que el cas és que tot el projecte sigui de cohesió 
social. Comenta que posava el projecte a disposició de tot el moviment associatiu i que 
demanava ajuda als polítics perquè s'impliquessin l'hora de realitzar aquests projectes. 
Parla també de les festes majors, comenta que la cohesió social no es pot donar si no hi ha una 
festa on realment puguem conviure tots,  i que les administracions, els estaven posant traves. 
Diu que la festa major dels barris no és la festa major a l'ús, que és una festa de cohesió social, 
que això es continua necessitant i que per tant, l'Ajuntament de Terrassa hauria de ser el primer 
a implicar-se per a fer-li arribar al Parlament la necessitat de què es continuïn subvencionant. 
Comenta que si es treuen, estaran deixant a les associacions de veïns com a salvaguardes 
dels interessos, de denúncia això o denúncia allò. Diu que,  per tant,  el que és el moviment 
social en el seu conjunt com a projecte se'ls tiraria cap enrere als que estan dins del moviment 
associatiu en general. 
 
Pren la paraula la Sra. Melgares per contestar al Sr. Cazorla i li proposa que en el seu moment, 
constituïssin una comissió, on estigués ell i on estiguessin les persones que volguessin 
participar en aquest projecte de cohesió social. 
 
Continua la Sra. Melgares i consulta, si els semblava bé que es fes una comissió  sobre 
cohesió social on es treballi un projecte gran per a tot el districte. Els assistents estan d’acord. 
 
La Presidenta del districte informa que al mes de juny el grup de govern vindria a explicar el 
seguiment del pressupost. 
 
La Sra. Melgares demanà si hi ha més preguntes. No hi ha més preguntes. Es passa al punt 
següent de l’ordre del dia. 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Melgares i informa als consellers i conselleres sobre els processos 
d'inversions de l’any 2019 on hi havia els següents projectes: projecte de millora del 
Poliesportiu de Montserrat,  projecte de  millora del Poliesportiu de Vilardell, projecte de  pipi-
can a Montserrat, projecte d’ instal·lació d’una pista de pàdel a Vilardell, projecte d’ urbanització 
del carrer de Vigo i  projecte de millora del Poliesportiu de Ca n’Anglada. Aquestes són les 
propostes que va fer el consell en l’anterior mandat i que s'havien de valorar tècnicament. 
Encara estan en fase de valoració i per al primer trimestre del 2020 es donarà la resposta de la 
valoració. 
 
Recorda la Sra. Melgares que cada l’any el 25 de novembre es fa un acte contra la violència 
patriarcal i es farà a la porta del Centre Cívic. Es demana màxima difusió d’aquest acte. 
 
Per altra banda, s’informa que la visita del patge Xiu-Xiu es farà el dilluns dia 30 de desembre i 
es recorda que es  tornarà a fer a la Parròquia de Sant Cristòfol, l’horari previst serà de les 
17:00h a les 20:00h. 
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Comenta que s’esperava la presencia al Consell d’algun representant de la Taula Tècnica de 
Joventut, atès que havien mostrat interès en formar-ne part. Tot seguit dona la benvinguda a la 
Sra. Eunice, presidenta de l’Associació de Dones de Ca n’Anglada i es comenta que aquest 
col·lectiu també formarà  part del consell pròximament. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que la Regidoria de Salut va presentar l’any 
passat un programa per a les escoles amb priorització en aquest districte per les condicions 
socioculturals de l’alumnat que es deia «La aventura de la vida», es van acollir centres del 
districte i de fora d’aquest. Es va fer una formació als mestres i es va aportar material, però 
aquest any s’ha interromput. S’han fet gestions des de la regidoria d’educació i ens han dit que 
aquest programa estava finançat pel «Plan nacional contra las drogas». Aquest programa era 
per treballar en tutoria el civisme, la convivència, la prevenció d'addiccions i la valoració dels 
mestres era molt positiva. Comenta que no coneix els costos però demana si  l’Ajuntament  
podria fer de financera, si es veritat que està concedit i si són problemes burocràtics per part de 
Madrid pel que fa als períodes i terminis. Al final arribarà la subvenció a mig curs i aleshores no 
sap si els centres continuaran interessats en el tema. La valoració va ser molt positiva. 
Comenta que el programa el gestiona «Fundesplai», que és una fundació que dona uns marges 
per als pagaments. Demana si es pot continuar dins dels marges pressupostaris del 2019. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i diu que si s’han donat uns diners a una entitat per a dur a 
terme un projecte,  el mínim que s’hauria de fer,  es informar si aquesta activitat s’està o no  
fent,  i/o  com s’està fent. Alhora que informar dels resultats. Es demana que es faci en aquesta 
activitat o en qualsevol altre. 
 
Pren la paraula la Sra. Ortega i fa entrega als assistents d’una fitxa. En aquesta es detalla la 
relació d’infants i joves inscrits al projecte: «Salut i Esport al Districte 2». Es recorda que aquest 
projecte es va aprovar pels consellers/es  dins la programació de la dinamització comunitària 
del districte.  S’explica que s’ha parlat amb L’Eina Cooperativa, empresa contractada per dur a 
terme el projecte,  i que aquesta  ha facilitat les dades de participació. Hi ha hagut un total de 
95 nens i nenes inscrits/es , i que aquest,  s’està realitzant a les escoles i  no als centres 
esportius con era la idea inicial. Aquesta fitxa resumeix l’estat actual de gestió de l’activitat. La 
Sra. Ortega, abans de la constitució del consell va parlar amb l'Eina Cooperativa per tal de 
sol·licitar-los, un cop finalitzat el projecte, una memòria. Aquesta demanda respon a la 
necessitat de saber  quin ha estat l’ impacte  d’aquest tipus de projecte dins el territori.  
 
Pren la paraula el Sr.  Cazorla i comenta que l’impacte hauria estat més ampli si s'hagues iniciat 
en període de vacances i no amb els curs escolar començat. 
 
Pren la paraula la Sra. Ortega , justifica el motiu de perquè es va haver d’iniciar el projecte a 
mitjans del mes de setembre d’enguany, coincidint amb l’inici escolar. Informa que s’ha demorat 
perquè s’ha hagut de fer un contracte d’obra menor i s’ha hagut de presentar una oferta. Tot 
seguit s’ha hagut de fer el tràmit per poder fer la licitació. Tot plegat ha suposat un procés més 
llarg del previst inicialment. Malgrat això, l’Eina Cooperativa ens ha informat que està 
funcionant tot molt bé. 
 
Pren la paraula la Sra.   Hibernon  i comenta que si estan interessats, el dia 28 de desembre 
fan un torneig amb tots els equips per a presentar l'activitat. Diu que estan tots convidats a 
veure el torneig. Diu que encara no saben el lloc exacte però seran dins dels centres on 
entrenen els infants. 
 
La Sra. Melgares diu que passen ja a l'última activitat que havia d'anunciar que és un projecte 
que s'està treballant amb les escoles. Prèviament s’han fet diferents reunions amb les AAVV i 
entitats del Districte 2.2 ( Torre-sana, Vilardell , Montserrat i Dones amb Empenta ). Es tracta 
d’un collage que es pintarà a una façana del Casal de Montserrat, Torre-sana i Vilardell amb la 
intenció de reivindicar un  "barri més net". Aquesta proposta es fa a través del Servei de 
Joventut i es diu «Grafiti invaders». Comenta que han participat les escoles i també el col·lectiu 
d'ètnia gitana de Vilardell enviant fotos per al muntatge del mural.  
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5. Precs i preguntes  
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de la ciutadania 
 
No havent més assumptes a tractar la Presidenta  del Consell aixeca la sessió, 
 
 
Secretària       Presidenta 
 
 
 
 
 
 
Roser Ortega Aldea     Lluïsa Melgares Aguirre  
 


