
 

 

 
 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 
 
Núm.:  2/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  6 de juliol 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 
Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana 
Maite Boza Fernández Representant AV Vilardell 16 de Septiembre 
Rafael Morales Luque Representant Suplent AV Vilardell 16 de Septiembre 
Josep Ruiz Rodríguez Representant AS d’entitats de gent gran 
Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 
Membres excusats:   
Antonio Cazorla López Representant AV Montserrat 
Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran 
Antonio Cazorla Roldán Representant Suplent AS d'entitats de lleure 
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 
Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials 
Xavier Gómez Vidal Representant AS d'entitats de lleure 
Adrià González Representant Associació Comerciants 
Hatim Mezouar Veí Plataforma Ciutadana 
Noemí Fernández Outumuro Veïna sector Montserrat 
Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 
Juan Trujillo Zamora Representant AS d’entitats esportives 
Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 
Abundio Lozano Román Representant AS d'entitats juvenils 
També hi assisteixen:   
Isaac Albert Agut Tinent d'Alcalde de l'Àrea Serveis Generals i Govern Obert 
Emília Andreu Almécija Directora de l'Àrea d'Economia, Finances i Serveis Generals i 

Acta aprovada a la sessió 3/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Núria Marín 
García en data 22 d'octubre de 2021 



 

 

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 
Ona Martínez Viñas Regidora de Qualitat Democràtica 
Noel Duque Alarcón Regidor d'Estructura Territorial, Districtes i Equipaments 
David Garcia Castelló Director de Serveis Econòmics i Financers 

Sonia Arnau Montoro 
Cap de Serveis Socials del sector Montserrat, Torre-sana i 
Vilardell 

Roser Ortega Aldea Secretària 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 24 de març de 2021 
 
2. Primer marc pressupostari municipal per al 2022, a càrrec del Tinent d’alcalde, Sr. Isaac Albert i 
Agut 
 
3. Presentació del procés de participació en el pressupost 2022 per a l’elaboració col·lectiva de 
projectes, a càrrec de la Regidora de Qualitat Democràtica, Sra. Ona Martínez Viñas i el Regidor  
d’Estructura Territorial, Districtes i Equipaments. Sr. Noel Duque Alarcón 
 
4. Renovació vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte 
 
5. Informacions de Presidència 
 
6. Precs i preguntes 
 
7. Consultes a la ciutadania 
 
S'inicia la reunió en segona convocatòria. 
 
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. 
 
1.Aprovació de l'acta del Consell Municipal del dia  24 de març de 2021  
 
S'inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia que és l'aprovació de l'acta del CMD2 del 
passat 24 de març. Per tal de procedir a la seva aprovació,  la presidenta consulta si hi ha alguna 
esmena. Com que no n'hi ha cap, s'aprova l'acta. 
 
2. Primer marc pressupostari municipal per al 2022,  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 primer marc pressupostari 
pel al 2022. (ANNEX 1) 
 
La Presidència obre el torn de paraules. 
 
Pren la paraula la Sra. Ruth Hibernón i comenta que li agradaria veure el pressupost desglossat 
d'una  forma més senzilla de tal manera que a cada part del mateix quedessin reflectits quants 
diners es destinaran a cada actuació. 
 



 

 

Respon el Sr. Albert i diu que quan es presenti el pressupost a finals d'any s'intentarà explicar en 
grans números, anant a la concreció i al detall. 
 
Pren la paraula el Sr. Carlos Lázaro i comenta que li agradaria una concreció de les partides que 
tindran un impacte directe al districte. 
 
Respon el Sr. Albert i comenta que en inversions es molt fàcil de visualitzar l'impacte al territori. Fa 
incís en què la majoria del pressupost es destina a educació, a neteja, fet que acaba afectant a 
tots els districtes de la ciutat. Diu que entén perfectament la petició i que tenen com a prioritat  
territorialitzar el pressupost, a hores d'ara, s'estan fent els càlculs. Comenta que es dividirà el 
pressupost per nombre d'habitants i per territori i això seran diners que estaran anant al districte. 
 
 
3.- Presentació del procés de participació en el pr essupost 2022 per a l’elaboració 
col·lectiva de projectes, a càrrec de la Regidora d e Qualitat Democràtica, Sra. Ona Martínez 
Viñas i el Regidor d’Estructura Territorial, Distri ctes i Equipaments. Sr. Noel Duque Alarcón  
 
Pren la paraula la Sra. Ona Martinez i presenta el procés de participació en el pressupost 2022 per 
a l’elaboració col·lectiva de projectes. (ANNEX 2). 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Noel Duque i posa de manifest que fa uns anys es va intentar 
donar protagonisme als consells  per a que no fossin només un òrgan on portar informació. Alhora, 
es va intentar que aquests tinguessin un pressupost per inversions que finalment no va funcionar i 
que va acabar generant frustració per què els projectes no es duien a terme en els terminis  que 
s'havien estipulat. El que si que s'ha demostrat, és que els projectes de cohesió i de dinamització 
han sortit molt bé. El proper procés participatiu no anirà tant cap a la totxana si no cap a la cohesió 
social. Recorda que hi ha una proposta de resolució del ple municipal vers aquest tema. Es pretén 
que allò que es voti en un consell, tingui la mateixa importància que una proposta de resolució del 
ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Carlos Lázaro i comenta que estan a favor del procés participatiu i considera 
que naturalment s'ha de fer des de la col·lectivitat i no pas des de la individualitat. Tot i així, 
discrepem no tant en les formes sinó en el fons. Nosaltres no depreciem que sigui sobre 
inversions, es més,  creiem que les inversions tenien un impacte en el dia a dia del ciutadà, però 
no pel fet de ser projectes sobre vida saludable i/o convivència, això no vol dir que no siguin 
necessaris, ja que  naturalment ho son,  però haurien d'estar dins d'un programa de govern i 
s'haurien de consultar amb la ciutadania. Defensem el totxo perquè millora els carrers, millora les 
places. L'altre també es necessari però pot anar per la via política de la planificació. La participació 
tindrà els seus límits , ja s'ha dit que al final serà el govern de l'Ajuntament qui acabarà decidint 
quins es faran i quins no. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i diu que tot el que s'ha fet en aquesta legislatura en referència 
al "totxo" ha estat a petició de la ciutadania , a tall d'exemple el Centre Cívic del Roc Blanc o el 
Parc de la República. Quan parlem  de salut, no només parlem d'hàbits saludables, la salut 
engloba  moltes coses. 
 
Pren la paraula la Sra. Ona Martínez i diu que des del govern s'està permanentment en contacte 
amb les necessitats dels veïns i veïnes dels barris, escoltant el que es necessita a nivell 
d'infraestructures i de "totxo" i els consells municipals de districte continuaran essent el lloc per 
parlar d'aquestes qüestions. El PSC estava d'acord,  i s'ha treballat conjuntament. Haurem de fer 
un canvi de xip a l'hora de crear projectes més comunitaris, diferents i que millorin el dia a dia de 
la gent del barri. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i comenta que com bé diu el Sr. Noel Duque, els consells 
municipals de districte no tracten el que han de tractar i és responsabilitat de tots els polítics. La 
prova hi és en que no hi ha ni el 50 % de les entitats representatives del districte en aquest 
consell,  i això passa des de fa temps. 



 

 

 
Pren la paraula la Sra. Ona Martínez i diu que per això s'està treballant amb els equips tècnics un 
nou procés per intentar que allò que es porti a debat s'acabi duent a terme. Ha de ser un espai útil 
per a la ciutadania. 
 
 
4. Renovació vicepresidència del plenari del Consel l Municipal de Districte  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i comenta que a hores d'ara només ha presentant candidatura 
l'actual vicepresidenta del CMD2, la Sra. Ruth Hibernón i que el Sr. Antonio Cazorla ha donat 
resposta a la Secretaria del Consell desestimant presentar-se. 
 
La Presidència consultar si algú més està interessat/da en presentar-se.   
 
Per unanimitat dels consellers i conselleres presents es procedeix  a reelegir per un termini de 2 
anys més, a l'actual vicepresidenta del Consell,  la Sra. Hibernón. 

 

5. Informacions de Presidència.  
 
La Presidència cedeix la paraula a la Sra. Sonia Arnau, cap de Serveis Socials del sector 
Montserrat, Torre Sana i Vilardell, i comenta que aquesta ens explicarà un projecte relacionat amb 
la confecció i distribució de mascaretes per tal que si voleu pugueu col·laborar.  
 
Breument comenta que es tracta d'un projecte d'intervenció sociolaboral que es dur a terme al 
districte 2.2 des de fa 4 anys i que ara, amb el suport de la UPC, h ha l'opció de fer mascaretes. 
 
La idea és donar a conèixer el projecte i cercar persones voluntàries que vulguin col·laborar en el 
projecte de confecció de mascaretes. 
 
Per més informació veure el següent enllaç: 
 
https://www.canva.com/design/DAEc8V--

a2w/nl2oB68dy7_txL5oIYL8IQ/view?utm_content=DAEc8V--

a2w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

Acte seguit, pren la paraula la Sra. Marín i parla sobre la creació d'una nova Taula de barris de 
baixa densitat de població i disseminats de Terrassa. 
Aquesta es constituirà el proper dimecres 14 de juliol i com a ordre del dia es tractaran els 
següents temes:  
 
- Constitució de la Taula de Baixa Densitat de Població i Disseminats de Terrassa. 
 
- Explicació del projecte d'instal·lació de càmeres de videovigilància. 
 
- Explicació propostes d'activitats de dinamització comunitària.  
 
A continuació  la Sra. Marín explica la situació del PROCICAT respecte l'apertura dels 
Equipaments Cívics Municipals i vers la celebració de les Festes Majors als barris. 
 
Detalla que els equipaments van tornar a obrir amb l'horari i funcionament habitual, de dilluns a 
divendres de 9 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h, el passat dimarts, dia 1 de juny amb total 
normalitat.  
 
Actualment la situació normativa permet, en general, un aforament de 10 persones, i del 70%, en 
la majoria dels espais respectant distàncies, mesures d'higiene i de ventilació. 
 



 

 

Quant a les Festes Majors, sí estan permeses i possiblement tinguem una normativa específica 
sobre els requisits. El que sí que està clar és que aquestes activitats han de tenir un CONTROL 
PERIMETRAL i s'han de fer en espais tancats amb un control d'accés. Recorda que aquestes 
mesures, donada la situació d'incertesa, poden anar variant constantment. 
 
 
 
Aquest any, a causa de la COVID, estan previstes poc més de 20 festes majors als barris, quan 
habitualment es celebraven més de 30. 
 
Un total de 13 barris han decidit no fer festa Major, renunciant a l'import que es concedia a les 
subvencions per a la realització d'aquesta activitat. Tot i així, amb les mesures de relaxament 
darrerament publicades, alguns d'aquests barris sí que volen fer algun acte festiu, tot i que no es 
podrà considerar pròpiament Festa Major. 
 
Les primeres en realitzar-se han estat les de l'Antic Poble de Sant Pere i les del Barri Universitari 
Cementiri Vell, i les següents esperades ja són les de Ca n'Aurell, Sant Pere Nord i Ca n'Anglada. 
Previsiblement la resta es faran de cara als mesos de setembre i /o octubre. 
 
La Presidència continuà la seva exposició presentant un taller de fotografia participativa que 
s'acaba d'engegar al barri de Ca N'Anglada. Aquest taller inclourà una exposició que portarà per 
nom: "SALTANT EL MARGE". EXPOSICIÓ COL·LECTIVA AMB JOVES NOUVINGUTS A 
TERRASSA. 
 
La missió del taller és donar l’oportunitat als joves nouvinguts a Terrassa de desenvolupar el 
projecte al seu barri i fer-lo servir com a eina perquè s’expressin i qüestionin el món que els 
envolta. 
 
Creiem que, creant una acció de grup, els participants poden adquirir coneixements essencials 
alhora que augmenten la seva confiança en si mateixos, desenvolupen la capacitat d’empatia i 
aprenen a pensar críticament. 
 
Volem donar l’oportunitat de compartir aquesta experiència única i aprendre els uns dels altres. 
Com a objectiu concret crearem una exposició col·lectiva adaptada a l’espai públic, concretament 
al barri de Ca n’Anglada de Terrassa. 
 
Les fotos seleccionades s'imprimiran en lones i es penjaran als balcons d’alguns/es veïns/es del 
barri. 
 
Cronologia: 
 
● Taller de foto participativa (4 sessions - 2, 9, 16 i 23 de juliol 2021) 
● Taller de creació de l’exposició (2 sessions - 18 i 25 de setembre 2021) 
● Inauguració exposició 1 o 2 octubre 2021 
● Visita comentada 9 o 10 octubre 2021 
● Desmuntatge exposició 31 octubre 2021 
 
 
A continuació, la presidenta del districte explica breument un altre projecte que porta per nom: 
"Jardines de chatarra" i que el durà a terme l'Associació Sunset.  
 
S'explica que el projecte està integrat per un col·lectiu d'artistes, artesans i professionals vinculats 
al món de l'art i a la creació en general que tenen com a objectiu final la formació d'una productora 
de projectes artístics, socials i educatius ( tallers de fusta, de ferro, ceràmica, pintura...).  
 
A grans trets com a objectius del projecte dir que pretén: 
 



 

 

- Prevenir la marginació social a través de l'educació i l'art. 
- Formar en oficis a persones en risc d'exclusió social. 
- Dinamitzar espais públics. 
- Afavorir la interacció social. 
- Treballar valors com la responsabilitat social, mediambiental, el civisme la integració, la cohesió, 
el respecte.. 
 
 
 
Es comenta que està previst l' inici del projecte durant la 2ª quinzena del mes de setembre de 
2021.  
 
S'indica que la seu on es desenvoluparà el projecte serà al carrer Santo Tomàs, 96 i que també 
arribarà a espais públics del barri de Ca N'Anglada ( Plaça del Pagès, etc...). 
 
La Sra. Marín detalla que el passat 17 de juny es va fer una performance a la Pl. del Pagès com a 
prova pilot. Aquesta actuació va servir per a conèixer les reaccions dels joves que hi van 
habitualment a aquesta plaça i per valorar si poden tenir cabuda i bona rebuda actes com aquest. 
 
Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez,  i comenta que el dissabte de festa major ( 10 de juliol )  a les 
19.30h de la tarda,  es faran activitats al local del carrer de Sant Tomàs, 96 per presentar el 
projecte a la ciutadania. 
 
En darrer lloc, s'informa també sobre la intenció de dur a terme un altre projecte  que es diu A-
porta. S'explica que és un projecte social i que gira al voltant de les persones  i que pretén  lluitar 
contra l'aïllament i la desconfiança personal. Es tracta d'anar a les llars i connectar-les amb els 
serveis i els recursos comunitaris públics i privats... 
 
El principal valor del projecte són les persones. Es construeixen equips partint de la realitat de 
cada barri.  Es tracta d'establir vincles de confiança. 
 
 
5.-Precs i preguntes.  
 
No hi ha precs i preguntes. 
 
6.-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 

 


