
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 

 
Núm.:  1/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  24 de març de 2021 
Horari:  De 17:00 a 18:30 h 
Lloc:  Reunió virtual a través del TEAMS 
 
Hi assisteixen:   
Núria Marín Garcia  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 Pilar Álvarez Sánchez Representant Grup municipal Tot per Terrassa 
Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials 
Carlos Marín Muñoz Representant AV Ca n'Anglada 
Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran 
Antonio Cazorla Roldán Representant Suplent AS d'entitats de lleure 
Abundio Lozano Román Representant AS d'entitats juvenils 
Daniel Vinuesa Fernández Representat Suplent AS d'entitats esportives 
Josep Ruiz Rodríguez Representant AS d’entitats de gent gran 
Rafael Morales Luque Representant Suplent AV Vilardell 16 de Septiembre 
Sanaa Aayllal Representant Suplent AS d'entitats socials 
Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 
Xavier Gómez Vidal Representant AS d'entitats de lleure 
Adrià González Representant Associació Comerciants 
Hatim Mezouar Veí Plataforma Ciutadana 
Pedro Peña Veí barri de Ca N'Anglada 
Membres excusats:   
Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana 
Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 
Antonio Cazorla López Representant AV Montserrat 
Membres absents:   
Loida Panadés Rubio Representant AV Ca n’Anglada 
Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 
Alfonsa Redondo Asensio Representant AV Per la Millora de Ca N'Anglada 
Eunice Muniesa Vers Representant AS d'entitats de dones 
Maria Dolores Martínez 
Faura Representant Comunitat sociosanitària 
Noemí Fernández Outumuro Veïna sector Montserrat 
Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 
Juan Trujillo Zamora Representant AS d’entitats esportives 
Maite Boza Fernández Representant AV Vilardell 16 de Septiembre 
També hi assisteixen:   

Acta aprovada a la sessió 2/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Núria Marín 
García en data 9 de juliol de 2021 



Isaac Albert Agut Tinent d'alcalde de l'Àrea Serveis Generals i Govern Obert 
Emilia Andreu Almécija Directora de l'Àrea d'Economia, Finances i Serveis Generals i 

Govern Obert 
Miquel Pérez Almudaina Director de  l'Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Eva Magaña González Directora de Coordinació Territorial i Atenció Ciutadana 
Lucia Linuesa Junquero Directora de Serveis de Serveis Socials 
David Garcia Castelló Director de Serveis Econòmics i Financers 
Immaculada Muñoz Egea Cap Tècnica de Qualitat Democràtica 
Roser Ortega Aldea Secretària 
 
Ordre del dia 
 
1.Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 15 de desembre de 2020 
 
2.Actualització de la informació del pressupost municipal 2021, a càrrec del tinent d’alcalde, Sr. 
Isaac Albert i Agut 
 
3.Dinamització Consells Municipals de Districte 
  
4.Informacions de Presidència 
  
5.Precs i preguntes 
 
6.Consultes de la ciutadania 
 
 
1.Aprovació de l'acta del Consell Municipal 15 de d esembre de 2020  
 
Obre la sessió la presidenta del Consell,  la Sra. Núria Marín,  i dona les gràcies a tots/es els 
consellers/es, per la seva assistència. 
 
Inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia. Per tal de procedir a la seva aprovació,  la 
presidenta consulta si hi ha alguna esmena a l'acta del CMD2 del passat 15 de desembre. Com 
que no n'hi ha cap, s'aprova l'acta. 
 
 
2. Actualització de la informació del pressupost mu nicipal 2021, a càrrec del tinent 
d’alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut  
 
La Sra. Núria Marín dona pas al segon punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda al Sr. Isaac 
Albert ( Tinent d'Alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) . 
 
El Sr. Isaac Albert pren la paraula i procedeix a l'exposició del document Pressupost 
2021/Superàvit. (ANNEX 1) 
 
La Presidència obre el torn de paraules. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Marín i mostra la seva decepció respecte als pressupostos i demana 
més recursos per a la Taula del projecte "Futur Ca N'Anglada 2030".  En referència a 
l'Esponjament, demana saber quins projectes hi ha per aquests espais que han quedat lliures. 
 
Respon el Sr. Isaac Albert que la Taula és la eina de què disposa Ca n'Anglada per poder fer 
coses. S'han posat recursos en una sèrie de temes que ens semblen molt interessants en l'àmbit 
educatiu i en escoles de segones oportunitats i aquest, és un projecte que s'haurà de discutir a la 
Taula. Al superàvit hi posem aquesta partida en l'àmbit de plans educatius d'entorn a nivell general 
que tindrà una afectació al Districte 2. Referent a l'Esponjament de Ca n'Anglada comenta que es 



tracta d'un projecte molt costós i que està a mitges. Hi ha un projecte d'uns 10 milions d'euros i la 
recuperació d'aquests espais no la podem fer sols. S''haurien de tancar acords definitius amb la 
Generalitat per fer front a aquesta despesa. Al pressupost ordinari hi ha unes partides per fer 
actuacions puntuals en alguns d'aquests espais. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Carles Marín i demana informació sobre les partides pressupostades 
en el tema de la Taula i quin pressupost hi ha per als projectes. Comenta que les inversions que 
es fan han de ser productives, saber quina rendibilitat tenen i adaptar els treballs que es facin als 
indicadors de la diagnosi.  
Sobre l'esponjament comenta que inicialment era un projecte entre la Generalitat i l'Ajuntament per 
un import de 18 milions d'euros. Actualment s'ha gastat 16 milions i per tant es disposarien de 2 
milions per invertir en aquests espais que han quedat alliberats. El futur de la ciutat passa pels 
barris i cal fer més inversions als barris més degradats per no donar una imatge de dues velocitats 
dintre de la mateixa ciutat. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i pregunta quins són els projectes d'obres i millores a nivell de 
districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i comenta que al mes de desembre es va aprovar el pressupost 
ordinari més les inversions.  Aquest any és un any atípic en el que disposem d'aquest 16'8 milions 
d'euros que ens permet explicar més coses. Aquests diners no poden anar a inversions,  ni a 
segons quins projectes per què aquests diners no els tindrem l'any vinent. No pot haver inversions 
concretes amb aquests diners. El que fem,  es reforçar algunes de les decisions preses en l'àmbit 
de neteja, ocupació, formació i transport públic.... 
 
La presidenta del Consell agraeix la seva intervenció al Sr. Isaac Albert i dona pas al següent punt 
de l'ordre del dia. 
 
3.- Dinamització Consells Municipals de Districte.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i explica que durant l'any 2020  es varen destinar 1.380,98 
euros a la programació de sortides de Rutes Saludables. Les restriccions a causa de la COVID-19 
varen provocar que hi hagués poca afluència de públic. 
 
Pren al paraula el Sr. Jordi Trujillo i valora molt positivament l'activitat i comenta que aquest any 
s'ha presentat un programa més ampli. 
 
Es va destinar també una altra partida de 8.619,02 a finalitats socials. L'Àrea de Serveis Socials 
de l'Ajuntament  de Terrassa va repartir equitativament aquest import entre els diferents esplais del 
Districte 2 (Grup de colònies Ca n'Anglada, Esplai Tremola, l'Eïna Cooperativa) i també una part 
es va destinar a l'Associació ALBA. 
 
La Presidència cedeix la paraula a la Sra. Lucía Linuesa, Directora de Serveis Socials que 
procedeix a fer el retorn dels diners d'aquesta partida dedicada a finalitats socials. (ANNEX 2) 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i demana informació concreta sobre la quantitat de persones 
que s'han beneficiat d'aquest projecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Xavi Gómez de l'Esplai Tremola i informa que en el tema dels deures es van 
poder atendre a 50 infants amb una periodicitat setmanal, suposant un cost de 310€. En el  tema 
del material es van atendre 120 infants i joves i va suposar un cost de 272€. Alhora, es van 
atendre 120-130 infants i joves en el tema lúdic que estava inclòs dintre del cost dels deures. La 
inversió del punt WIFI està revertint en tots els usuaris de l'entitat que són aproximadament uns 
110 infants. El tema de les "tablets" i els ordinadors estava pensat per fer ús dintre de l'entitat però 
s'està estudiant que es pugui fer un ús domiciliari, en aquest cas estaríem parlant  d'un total de 
110 infants beneficiats. 
 



 
 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Cazorla del Grup de Colònies Ca n'Anglada i informa que amb la 
distribució dels 10 portàtils i de les 20 tablets es beneficien tots els membres de la família siguin 
les persones que siguin. Es van distribuir 15 targetes 4G i tenim constància que en molts casos 
s'ha compartit aquest WIFI amb els veïns/es. 
 
En aquest punt la Sra. Núria Marín informa respecte la nova línia de subvenció, "Suport a entitats i 
agents territorials, amb representació als Consells Municipals, per donar resposta als reptes i les 
necessitats detectades al districte",   que s'han presentat  un total de 10 propostes. 
 
S'explica que un cop revisat el contingut de les peticions presentades, s'ha considerat adient 
valorar la sol·licitud de l'AV Segle XX, amb el projecte "Dinamització activitats per a joves", segons 
els criteris de l'altra línia de subvenció ( Línia 1 ). S'ha fet així,  per un millor ajustament a l'objecte 
de la línia.  
 
Per aquest motiu, dins d'aquesta línia 2, finalment es valoraran 9 propostes amb un pressupost 
total de 75.840,69 €. 
 
Pel que fa al Districte 2 comenta que s’ha presentat una única sol·licitud. 
 
L'AV de Torre-sana ha estat qui ha presentat la sol·licitud de subvenció "Catàleg d'activitats 
compatibles amb la Covid 19 al D2 de Terrassa" i ha actuat en representació de les diferents 
entitats que  formen part del projecte.  
 
- L'Escola Ramon Pont,  
- L'Escola MD de Montserrat,  
- El Centre Diari Fem Camí del Grup de Colònies de Ca N'Anglada,  
- El CP San Cristóbal,   
- El Col.lectiu d'aturats de + 50 anys  
- L'Esplai Tremola. 
 
Les activitats que inclou el projecte són: 
 
1.-  Les Rutes Saludables que inclou 20 rutes i activitats, 6 de les quals estan destinades al públic 
en general i 14 es faran "a la carta" per a grups educatius  i/o familiars. El disseny i guiatge es farà 
des  d'Arqueolític. Serveis Educatius i Culturals. 
 
2.- Uns tallers d'educació emocional. Es duran a terme un seguit de tallers d'educació emocional 
en petits grups i/o bé amb joves sols i/o amb famílies  amb la finalitat d'afavorir l'educació 
emocional. 
 
3.- I finalment les nits de cinema al CP "San Cristóbal": Es projectaran en dies diferents 3 
pel·lícules a l'aire lliure que convidaran a la reflexió i al debat.  
 
L'import total del projecte es de 12.715,69€. 
 
Comenta la Sra. Núria Marín que encara no poden confirmar quan estaran tots els projectes 
valorats  ( dels 7 Districtes ) per poder fer l’atorgament de subvenció. De seguida que es tingui 
confirmació,  s'informarà puntualment. 
 
4.- Informacions de Presidència  
 
En aquest punt, la Sra. Nuria Marín informa que tal i com es va avançar per correu electrònic el 
passat 10 de març, hi ha tres nous nomenaments i que a partir d'avui formen  part del CMD2 les 
següents entitats: Grup de Colònies Ca N'Anglada, Esplai Tremola i Comunitat Musulmana de 



Terrassa. Alhora informar-vos,  que en breu s'incorporarà la Plataforma "Cuidem  Ca N'Anglada". 
En aquests moments està en tràmit la resolució de nomenament. 
 
La Sra. Marín recorda que en aquesta sessió s'havia de renovar la vicepresidència, tal i com 
estableix l’art. 32 del Reglament de Participació Ciutadana. Ateses les circumstàncies 
excepcionals a causa de la pandèmia i donat que, en algun Consell l’elecció no es va fer el dia en 
què es va constituir el nou consell, s’ha decidit ajornar aquesta renovació a la propera sessió. 
Tot i així,  informa al Consell que poden anar pensant en si volen presentar una candidatura per  
tal de poder fer l'elecció del càrrec de la vicepresidència del consell en la propera sessió. ( S'ha de 
renovar cada 2 anys, es pot presentar de nou el vicepresident/a anterior i si surt reelegit pot tornar 
a exercir la vicepresidència). 
 
En referència al Pla barris disseminats, explica que s'està redactant una proposta  de treball que 
es presentarà després de Setmana Santa a totes  les entitats que hi viuen als nuclis de baixa 
densitat de població de Terrassa. 
 
En el cas del D2 ens referim als pisos del MOPU ( Carretera Nacional, 150 ). Us podem confirmar 
que hi haurà una reunió telemàtica  el proper 13 d'abril amb els diferents representants veïnals 
d'aquests barris. 
La resta d'espais ( barris disseminats) als quals ens referim són:  Can Palet de Vista Alegre, Vista 
Alegre, Les Martines i Les Carbonelles del D4, Els Caus-Pinetons, Can Carbonell, Pla del Bonaire 
el Garrot i Can Gonteres del D5, La Font de l'Espardenyera del D6 i Can Parellada i Les Fonts del 
D7. 

Tot seguit, informa també, que el 9 de juliol es celebrarà un Ple de dones. Prèviament al Ple es 
farà un treball amb les regidories i les entitats de la ciutat sobre dos temes: 
 
1.- Els drets de les dones en l'àmbit laboral i de les cures. 
2.- El dret de les dones a eradicar les violències masclistes. 
 
Convida a participar en aquest procés participatiu, a totes les entitats que incorporen la 
perspectiva de gènere  i que treballen per la igualtat. 
 
Recorda que totes les persones interessades poden enviar un e-mail a: polgenere@terrassa.cat  
 
La Sra. Marín informa que s’ha començat a dissenyar un nou procés de pressupost participatiu. 
Tot i que està encara per dibuixar la metodologia exacta, i s’està acabant de treballar amb tots els 
grups municipals, sí que us podem avançar ara les grans línies que el conformaran, i també, que 
la plataforma Participa a Terrassa hi jugarà un paper important per a la recollida de propostes i el 
seguiment de tot el procés.  
L’objectiu d’aquesta participació serà doble. Per una banda, es vol fer partícip la ciutadania en la 
construcció d’idees i propostes per a la ciutat i per l’altra, es pretén enfortir el paper de tots els 
consells i dels espais estables de participació, entre ells els Consells Municipals de Districte. 

A hores d'ara, s’està dissenyant un circuït on els consells ( territorials, sectorials... ), rebran les 
propostes fetes per la ciutadania per poder-les treballar i donar forma en una sessió dinamitzada 
de construcció de propostes.  

Es delimitaran uns àmbits als quals s’hi hauran de referir les propostes, acotades a despesa 
corrent, no inversió, i s’hi recolliran les idees de la ciutadania i/o col·lectiu per ser treballades, 
debatudes i prioritzades després als consells.  

Es preveu fer la recollida abans de l’estiu i el treball als consells a partir de setembre. 

Per últim, es traslladarà al govern municipal el resultat de tot aquest treball i s’estudiaran quines 
propostes incloure al pressupost 2022.  



En tot aquest procés es comptarà amb l’acompanyament dels serveis tècnics municipals , i com a 
finalització es farà un retorn a través de la plataforma. 

Pren la paraula El Sr. Carlos Marín i pregunta si ja hi ha determinada una inversió i si es per a tots 
els districtes de la ciutat. Demana que s'enviï la informació a totes les entitats per poder participar 
activament i aportar en l'elaboració de les bases d'aquest document. 

En referència a les Candidatures Comissió Impuls RPC, la Sra. Marín recorda que el termini per 
presentar les candidatures per formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment del Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana, finalitza avui dia 24 de març i que s'ha de fer a través de la 
Seu Electrònica. Aquesta Comissió és un espai de participació que té l’objectiu de fer el seguiment 
i avaluació del desplegament del Reglament i proposar accions de millora entorn de la participació 
ciutadana a la ciutat.   
 
Pren la paraula la Sra. Roser Ortega i comenta que aquesta informació va arribar a través del 
servei de Qualitat Democràtica i que en aquests moments està inscrita l'Associació de Veïns de 
Torre-Sana. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i comenta que des de la seva entitat també han sol·licitat 
participar. Per altra banda,  posa de manifest el seu desacord vers els canvis anuals de la 
normativa. 
 
4.-Precs i preguntes.  
 
No hi ha precs i preguntes. 
 
5.-Consultes de la ciutadania.  
 
No hi ha consultes de la ciutadania 
 

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

 

Secretària Presidenta 

  

Roser Ortega Aldea Núria Marín Garcia 

 


