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Resum de la sessió 1/2022 de la Comissió d’Impuls i  Seguiment del Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana  
 
 
Data:  02 de març de 2022 
Hora:  18:00 h 
Lloc:  Casal Cívic Vapor Gran 
 

Ordre del dia:  
 

1. Constitució de la Comissió 
2. Presentació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana i traspàs del seu 

desplegament 
3. Presentació i recollida d'inquietuds dels membres 
4. Posada en comú per establir el calendari i el treball de la Comissió  
5. Precs i preguntes 
 

Assistència: 

 
Qualitat Democràtica:  

Ona Martínez i Viñas (presideix) Regidora de Qualitat Democràtica 

Santi Martínez Illa Director de l’Àrea 5 de l’Ajuntament de Terrassa 

Mercè Soler Campins Directora del servei de Qualitat Democràtica 

Inma Muñoz Egea Cap del servei de Qualitat Democràtica 

Manuel García Aragón Tècnic de Participació del servei de Qualitat Democràtica 

 
Grups Municipals:  

Nom  En representació de  

Meritxell Lluís i Vall Grup Municipal Junts Terrassa 

Javier García Romero Grup Municipal PSC 
 
Entitats:  
Nom  En representació de  

Ruth Hibernón Martin AV Torre-sana 

Nuri Escudé Guil Agrupació Folklòrica Amunt i Crits 

Josep Oriol Capelles Assemblea Nacional Catalana Terrassa 

Josep Rodríguez i Montserrat Associació Local d'Entitats per a la Inclusió (ALEI)  

Salvador Pérez Riera AV Segle XX i  FAVT 

Antonio Merino Sánchez Coordinadora Entitats Cultura Andalusa de Terrassa  
 
Col·lectius:  
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Nom  En representació de  

Jordi Trujillo Agulló Cuide'm Ca n'Anglada 

 
Ciutadania a títol individual:  
Nom   

Lluís Coll Vera A títol Individual 

María Dolores Sánchez 
Monteoliva A títol Individual 

 

Excusats:  
Nom  En representació de  

Barbara Aguilera Serradilla A títol Individual 

Manuel Sánchez López AV Barri Universitari Cementiri Vell  

Josep Pou Esquius AV de Vallparadís   

Noel Duque Alarcón Grup Municipal Tot per Terrassa 

Absències:  
Nom  En representació de  

Marina Strepetova A títol Individual 

 

Resum dels temes tractats:  
 
1. Constitució de la Comissió  
 
La regidora de Qualitat Democràtica, l'Ona Martínez, dona la benvinguda als membres que 
formen part de la comissió i convida als assistents a fer una ronda de presentacions. 
Explica que l'objectiu de la sessió és posar en comú la informació sobre l'estat del seu 
desplegament per poder-lo analitzar  i treballar plegats els aspectes que considerem que s'han 
d'abordar per millorar la participació en els mecanismes existents i valorar, si escau, si s'han 
de tenir en compte per a una futura modificació del reglament. 
 
2. Presentació del Reglament Municipal de Participa ció Ciutadana i traspàs del seu 
desplegament  
 
La Cap del Servei de Qualitat Democràtica, l'Inma Muñoz, explica als membres l'estructura del 
reglament i l’estat del desplegament dels seus articles des de l'entrada en vigor, així com la 
utilització que han fet les entitats i la ciutadania dels diferents mecanismes i instruments  de 
participació que formen part de la normativa municipal. En finalitzar el repàs del contingut del 
reglament, el Manuel García, tècnic de participació de Qualitat Democràtica, explica breument 
el contingut del portal de participació  Participa a Terrassa. 
 
3. Presentació i recollida d'inquietuds dels membre s 
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L'Ona Martínez exposa als membres quines són les inquietuds o reptes identificats per 
l’Ajuntament en relació amb la participació, en que s’està treballant o es té previst treballar en 
aquest mandat: 
 

• Dur a terme una campanya de comunicació per fer arribar la participació i els 
mecanismes disponibles a la ciutadania, fent incís en col·lectius que no acostumen a 
participar. 

• Transversalitzar la participació a l’Ajuntament i que aquesta formi part en la forma de 
treballar dels diferents serveis municipals. 

• Millorar diferents mecanismes de participació, en especial les audiències públiques per 
tal d’arribar a més gent. 

• Continuar incrementant el nombre de processos participatius.  
• Reflexionar sobre el model actual d’espais estables de participació a la ciutat i sobre el 

seu funcionament i el seu alt nombre. 
• Treballar per una participació ciutadana més inclusiva per tal que tothom tingui 

l'oportunitat de participar-hi. 
 
A continuació s’obre un torn a les persones assistents.  
 
En Salvador Pérez Riera, representant de la FAVT i de l’AV del Segle XX exposa les següents 
inquietuds: 
 

• La Comissió de Seguiment del Desplegament del Reglament de Participació 
Ciutadana, s’hauria d’haver constituït abans. 

• Els mecanismes del reglament impliquen molta burocràcia d’alta complexitat. 
• Hi ha un desconeixement generalitzat del reglament i dels seus mecanismes. 
• El reglament té mecanismes de participació confosos o que es fan servir d’una manera 

que no és la que es pretenia en el seu origen. Posa l’exemple de les Audiències 
Públiques que inicialment eren espais per generar debats de ciutat i actualment són 
espais de retiment de comptes. 

• Als consells de districte no es genera debat. Els membres van allà a escoltar i veure 
com van les inversions al territori. 

• Hi ha silencis administratius d’alguns departaments que no contesten quan es fa una 
instància. 

• A les Comissions Informatives no es fan intervencions de la ciutadania perquè no 
s’informa de la realització d’aquestes comissions correctament. 

• No es compta amb les entitats ni el territori per tractar els temes que els hi afecten. 
• La tramitació de les subvencions per a entitats és complicada. 
• Calen espais de participació menys reglamentats com són les Taules o els comitès que 

sembla que són més dinàmics i compleixen millor amb l’objectiu d’un espai estable de 
participació. 
 

La Ruth Hibernón, representant de la AV de Torre-Sana exposa les següents inquietuds: 
 

• El vocabulari que es fa servir des de l’administració hauria de ser més accessible 
perquè la ciutadania l’entengués. 

 
En Jordi Trujillo, representant  de Cuide’m Ca n’Anglada exposa les següents inquietuds: 
 

• Respecte a la dinamització del teixit associatiu de la ciutat, exposa que els terminis 
d’adjudicació de les subvencions no faciliten que les entitats de la ciutat pugin realitzar 
projectes atès que aquests s’han de fer abans que acabi l’any i les subvencions arriben 
ben entrat l’any.  
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La Nuri Escudé, representant de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits exposa les següents 
inquietuds: 
 

• En relació amb les instàncies que es fan a l’Ajuntament, no sempre reben resposta. Fa 
esment d'altres mecanismes que sí funciones bé com  l’App «Cuidem Terrassa». 

• Cal treballar per millorar la implicació de la ciutadania pel que fa a la participació. 
 
El Josep Rodríguez, representant de l’Associació Local d’Entitats per a la Inclusió exposa les 
següents inquietuds: 
 

• Pel que fa a les respostes a les instàncies, pregunta si hi ha altres canals per fer 
peticions que reben millor resposta per part de l’administració com és el cas de la 
xarxa social Twitter. Pregunta si es podria fer algun estudi al respecte. 

• Creu que les comissions no solucionen problemes si no s’assigna pressupost per 
solucionar-los.  

• Com a ciutadania que vol debatre sobre alguna qüestió que l’hi afecta, no cal esperar  
que l’Ajuntament constitueixi un espai de participació, la ciutadania es pot organitzar 
per debatre els temes que l’importen al marge de l’Ajuntament. 

• Pregunta si al reglament és considerada al mateix nivell la participació de la ciutadania 
i la de les entitats. 

 
L'Antonio Merino, representant de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa, 
diu que feia temps que havia demanat torn i no ha pogut parlar. Se li convida a exposar les 
seves inquietuds, però diu que ho farà a la propera sessió. Comenta que marxa de la sessió 
amb  la impressió que no es respecta el torn de paraula, a més de trobar-se recentment 
operat.  
 
La María Dolores Sánchez, ciutadana a títol individual, exposa que, en la seva opinió, 
ciutadania que no forma part de cap associació ciutadana també té dret a participar en els 
diferents espais. 
 
En Lluís Coll, ciutadà a títol individual, diu que és el primer cop que participa en una comissió 
d’aquest tipus i que no té la informació suficient per fer moltes aportacions encara, però que 
sembla que tenim una bona eina, el reglament, però que no la fem servir correctament. 
 
En Salvador Pérez exposa que: 
 

• Als consells de participació, les persones que representen una associació o col·lectiu, 
haurien de garantir que la informació que es dona al consell arriba a les persones 
representades. 

• La ciutadania no coneix la quantitat d’espais estables de participació que hi ha a la 
ciutat. 
 

En Josep Oriol, representant de l’Assemblea Nacional Catalana de Terrassa prefereix no 
intervenir en aquesta sessió. 
 
La Nuri Escudé exposa que: 
 

• La ciutadania a títol individual aporta un punt de vista diferent del de les associacions 
respecte a la participació, i que pensa que han de tenir cabuda al reglament. 

  
Seguidament l’Ona Martínez dona resposta a algunes de les qüestions que han sorgit: 
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• És cert que la comissió s’hauria d’haver constituït abans. Aquesta era la intenció, però 
la pandèmia ho ha dificultat. En tot cas, la constitució s’ha realitzat amb el consens de 
tots els grups polítics municipals i la voluntat és donar-li continuïtat. 

• El reglament ha de ser una eina amb els mecanismes perquè la gent pugui participar. 
El repte és com podem fer arribar aquesta informació de forma entenedora a entitats, 
col·lectius i ciutadania perquè puguin participar. Una campanya de comunicació podria 
ser una bona opció. 

• Sobre les audiències públiques, hauríem d’assegurar unes audiències estables i 
periòdiques de rendició de comptes, a més de buscar eines perquè siguin més 
properes a la ciutadania. D’altra banda, s’ha de treballar per aconseguir que es puguin 
articular altres audiències públiques que generin debat sobre temes de ciutat, potser a 
petició de la ciutadania. 

• Sobre els espais estables de participació i la participació d’entitats, col·lectius i 
ciutadania, pensa que com més mirades diferents, millor. Aquests espais s’haurien 
d’obrir al màxim possible. La ciutadania a títol individual que no se sent representada 
per cap entitat, també ha de tenir dret a participar, altra qüestió és valorar si aquesta 
participació s’ha de ponderar respecte a la participació d’entitats o altres col·lectius, és 
un debat obert que hi ha. 

• Sobre si els espais han de tenir decisió directa o no, en la seva opinió, hauríem de 
treballar perquè les decisions es prenguin de forma conjunta i trencar amb la dicotomia 
de si les decisions les prenen uns o uns altres. La ciutadania i les entitats tenen molt 
coneixement sobre la ciutat a peu de carrer, i l’Ajuntament té molt de coneixement 
tècnic.  Ambdues parts es poden complementar.  

• Sobre la resposta a les instàncies, es traslladarà aquesta informació als serveis 
municipals. 

• En relació amb les subvencions, és cert que aquest any s’ha endarrerit el procés de 
sol·licitud i atorgament de subvencions a causa d’un problema a les partides 
pressupostàries. S’està treballant per millorar el calendari. 

• Sobre la poca implicació de la ciutadania en temes de participació, hem de treballar per 
fer-la més propera i accessible a tota la ciutadania. Després la ciutadania decidirà si 
vol participar o no. 

• Sobre les respostes a instàncies i a xarxes socials, és cert que la política es vol 
apropar a la ciutadania, i les xarxes socials són una eina. Però els mecanismes que 
hem de garantir que funcionen són els oficials i s’hauria de redirigir a la ciutadania cap 
a  aquests canals oficials. 

 
De la recollida d’informacions i aportacions dels diferents membres, es pren l’acord de 
treballar i debatre conjuntament en la Comissió diferents aspectes:  
 

• Campanya de comunicació sobre la participació 
• Audiències públiques 
• Espais de participació i l’estructura que han de tenir 
• Donar a conèixer com participar als plens municipals 
• Participació inclusiva 

 
4. Posada en comú per establir el calendari i el tr eball de la Comissió  
 
Es fa proposta de disseny de calendari: 
 

• Una reunió trimestral com a mínim. Marcar els mesos en que es realitzaran i ja es 
concretarà data exacta. Preferiblement dijous. 

• Horari de tardes inicia entre les 18:00 i les 18:30. 
• Tema monogràfic. 
• Format presencial. S’intentarà donar l'opció digital en un espai híbrid. 
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• Avisar de les convocatòries amb prou temps per poder-se planificar. 
 
Es passarà proposta per correu electrònic. 
 
5. Precs i preguntes  
 
No hi ha cap prec ni pregunta més. 
 
 
 
 


