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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 

 
Núm.:  3/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  14 d’octubre de 2021 
Horari:  De 18:00 a 20:15 h 
Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180 ) 
 
 

Hi assisteixen:   

Núria Marín Garcia  Presidenta  

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 

Manel Martí Moncho Representant Grup municipal ERC-MES 

Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana 

Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials 

Antonio Cazorla Roldán Representant Grup de Colònies de Ca N'Anglada 

Hatim Mezouar El Mejdoubi Representant Col·lectiu Ciutadà Cuidem Ca N'Anglada 

Com a públic : Joan Masana  Vicepresident C.P San Cristóbal 

Membres excusats:   

Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran 

Antonio Cazorla López Representant AV Montserrat 

Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 

Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 

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 

Josep Ruiz Rodríguez Representant AS d’entitats de gent gran 

Eunice Muniesa Vers Representant AS d'entitats de dones 

Maria Dolores Martínez Faura Representant Comunitat sociosanitària 

Noemí Fernández Outumuro Veïna sector Montserrat 

Abundio Lozano Román Representant AS d'entitats juvenils 

Juan Trujillo Zamora Representant AS d’entitats esportives 

Maite Boza Fernández Representant AV Vilardell 16 de Septiembre 

Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 

També hi assisteixen:   

Isaac Albert Agut Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Emília Andreu Almécija 
Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i 
Govern Obert 

Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Miquel Àngel Gamell Farré Director de Serveis Gestió Tributària i Recaptació 

Acta aprovada a la sessió 4/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Núria Marín Garcia 

en data 13 de gener de 2022 
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David García Castelló Director de Serveis Econòmics 

Josep Miquel Villagrasa Rodés Assessor 
Roser Ortega Aldea Secretària 

 
 
 

O R D R E  D E L  D I A  
 
 
1.     1.   Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 6 de juliol de 2021 

2.  Presentació del projecte d’ordenances fiscals i de pressupost municipal per a l'any 2022, 
a càrrec del tinent d'alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut 

1. Informacions de Presidència 

2. Precs i preguntes 

3. Consultes de la ciutadania 

 
 
1.Aprovació de l'acta del Consell Municipal del dia  6 de juliol 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 6 de juliol de 2021. 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. Presentació del projecte de pressupost municipal  per a l'any 2022, a càrrec del tinent 
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut  
 
La Sra. Núria Marín dona pas al segon punt de l'ordre del dia i dona 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 agraeix la presència dels consellers i conselleres. Comença 
la seva exposició i explica que es presentaran les gran xifres i les prioritats del pressupost. 
S’està parlant amb els districtes, amb les diferents entitats socials i econòmiques de la ciutat i 
s’està en procés de negociacions amb els diferents grups municipals de l’Ajuntament. Posa de 
manifest  les diferents realitats socioeconòmiques dels diferents barris de la ciutat i remarca 
que els districtes, per ser més grans s’acaben semblant. Explica que es segueix amb l’idea de 
territorialitzar el pressupost amb la màxima de que tota inversió i tota aportació econòmica és 
una inversió de ciutat.  
 
Continua el Sr. Albert i explica que el pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a 
l'estratègia política i a les demandes que neixen del territori. El pressupost és una previsió 
d’ingressos i el més important és saber calcular els ingressos que podrem tenir durant l’any i 
generar unes despeses segons aquest ingressos dels que disposem. Explica que el pressupost 
es viu i canvia durant l’any per què els ingressos van evolucionat i les despeses també. 
Recorda que fa dos any es va aprovar un pressupost i que l’esclat de la pandèmia va provocar 
que aquest pressupost saltés pels aires. 
 
Pel que fa als objectius del pressupost per al 2022, explica que la pandèmia no desapareix i 
s’ha de continuar gestionat i encara no se sap quin impacte tindrà al 2022 però aquest 
pressupost ha de tenir la capacitat de donar sortida als dos anys de crisi sanitària. Diu, que s’ha 
de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el marc de la reactivació econòmica i 
això s’ha de fer de forma sostenible amb la transformació de l’administració per fer-la més 
eficient en polítiques econòmiques, socials i mediambientalment sostenibles per què hem de 
tenir la capacitat de no hipotecar excessivament el futur. Continua dient que s’han de 
consolidar els projectes de ciutat i les inversions que han de construir la ciutat del futur. Amb el 
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dia a dia donem resposta a les necessitats immediates però som incapaços de construir el que 
passarà d’aquí un anys. Les dedicions que es prenen ara tenen impacte en el futur. 
 
Continua el Sr. Albert i recordà que a l’any 2021 el pressupost va ser de 205,7 milions d’euros 
on s’haurien de sumar el 13,7 milions d’euros que es van aprovar en inversions, 41 milions 
d’euros que corresponien a les diferents societats municipals, que amb el pressupost consolidat 
feia un total de 260,55 milions d’euros. Recorda que es va poder aplicar una variable, que 
esperem poder tenir també aquesta any, i que va ser el superàvit procedent del tancament del 
pressupost del 2020 amb un import total de 16,8 milions d’euros. Explicà que d’aquest 205,7 
milions d’euros hi havien 4 milions d’euros que venien del fons COVID i hi havia 1 milió d'euros 
que venia de càrrega financera. Aquests eren un ingressos que varem comptabilitzar, sense 
saber, sobretot, si aquest 4 milions d’euros els tindríem i el milió d'euros de càrrega financera 
era el venciment del deute públic municipal. Al pressupost del 2022 no disposarem d’aquest 
diners. 
Explica que el pressupost per al 2022 te un total de 214,3 milions d’euros, amb un increment de 
8,6 milions d’euros. Les inversions que s’aprovaran tindran un import de 20,1 milions d’euros i 
les societats municipals 45,4 milions d’euros. Això vol dir que ens anem a un pressupost 
consolidat de 279,8 milions d’euros. Referent al superàvit explicà que si es podrà aplicar al mes 
de març i que al tancament del pressupost del 2021 sabrem de quin import es disposarà. 
 
Continua el Sr. Albert i explica que els recursos venen de coses concretes i els càlculs es fan 
sobre l’IBI amb un import de 59.743.000 d’euros, l’IVTM amb un import de 10.495.000 d’euros, 
l’IAE amb un import de 8.737.000 d’euros, l’impost d’increment del valor del terreny amb un 
total de 12.080.000 d’euros, l’impost de construccions amb 4.150.000 d’euros, les taxes i preus 
públics amb un total de 35.568.000 euros, els ingressos patrimonials amb 406.000 euros, 
participació en tributs de l’Estat 62.997.000 d’euros i altres administracions 19.673.000 milions 
d’euros i finalment altres conceptes amb un total de 526.000 euros.  
 
Explica que amb aquest mapa s’ha decidit congelar els impostos, les taxes i els preus públics. 
Diu que no es vol que l’administració local sigui un entrebanc en la recuperació econòmica. El 
fet de que l’IPC hagi augmentat un 4% i l’afectació que això provoca a la ciutadania, també ha 
estat clau per prendre aquesta decisió. 
 
Pel que fa a la distribució del pressupost ordinari de l’Ajuntament, explica que hi han 38,7 
milions d’euros que van en l’àmbit de la transformació de l’organització, desplegament territorial 
i transformació digital. En l’àmbit de l’espai públic i la sostenibilitat es disposa de 85,37 milions 
d’euros per la millora dels serveis de neteja i de transport intentant consolidar les dedicions que 
es van prendre en els darrers temps, sobre tot en l’àmbit de la neteja. Millora de la  seguretat 
amb més efectius de policia amb la voluntat d’augmentar la dotació en deu agents per any i que 
disposin de més mitjans. Transformació de l’espai públic, defensa de l’energia pública i la lluita 
contra la pobresa energètica, millora del manteniment de l’Anella Verda, instal·lacions 
fotovoltaiques als edificis públics. En referència a la promoció econòmica i projecció de la 
ciutat, explica que es disposa de 23,21 milions d’euros amb elements estratègics com la cultura 
i l’esport que no només generen projecció exterior si no que també genera activitat econòmica.  
 
Explica que al 2022 finalitzarà el Pla Director de Comerç amb accions per incidir sobre els 
locals vuits i la dinamització dels eixos comercials. Recorda que és l’any del Mundial de hockey 
i ens permet fer una sèrie d'inversions l’Estadi Olímpic i al camp de futbol del "San Cristóbal" 
que ens permetrà fer un salt qualitatiu. Diu que en l’àmbit dels drets socials parlem de 27,39 
milions d’euros. Es tracta de seguir treballant amb tots els col·lectius vulnerables i no només 
donar resposta a les necessitats si no de donar resposta a riscos evidents que tenim a la nostra 
societat. En referència als cicles de la vida amb un pressupost de 29,48 milions d’euros, que 
inclou adolescència, gent gran i infància. Explica que parlem d’educació com a eix central i amb 
polítiques d’educació a temps complert. Recorda que al 2022 ha d’entrar en marxa l’Escola de 
Noves Oportunitats per atendre persones que no estan dins de l’educació reglada. Finalment 
explicà que l’Ajuntament te un deute acumulat de 10,12 milions d’euros que s’ha de pagar. 
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Pel que fa a les inversions, amb un import de 20 milions d’euros explica que es mantenen el 
cinc eixos principals. En l’àmbit de servei públic s’inclouen el desenvolupament informàtic, la 
inversió en equipaments i la millora de l'accessibilitat.  
 
En l’àmbit de l’espai públic i sostenibilitat es farà una inversió a Eco-Equip de dos milions 
d’euros, diferents actuacions al territori i en els diferents districtes en parcs i espais de jocs. En 
l’àmbit de la revolució verda s’inclou el Parc de la República per que és un element important 
de vertebració de la ciutat i que com s’ha dit a l’inici es un projecte de ciutat. Es farà en l’àmbit 
de manteniment una inversió important en el clavegueram de la ciutat. Les necessitats en 
aquest àmbit són infinites i s’està treballant per consolidar-les en el temps per poder planificar 
les actuacions de manteniment. Es farà una inversió de 400.000 euros en rieres.  
 
En referència a la promoció econòmica i projecció de la ciutat hi ha el pla de millora dels 
polígons i no només del que podrem fer al 2022 si no que quedi consolidat. Es faran inversions 
en el Mercat de la Independència, en equipaments esportius, en equipaments culturals i en 
economia social. En l’àmbit de drets socials hi haurà una aportació al Pla Local d'Habitatge i 
una aportació en l’àmbit de l’accessibilitat en l’espai públic. Pel que fa als cicles de la vida, 
explica que s’invertirà en equipaments esportius i en equipaments educatius. 
 
Continua el Sr. Albert i explicà els recursos extraordinaris per al 2022. Els "Next Genaration" 
amb un total de 26,5 milions d’euros són recursos no lligats ara mateix al pressupost. Explica 
que en el cas de ser atorgats implicaran modificacions pressupostàries per donar espais a les 
noves inversions en el marc dels projectes que es vagin presentant a les convocatòries que 
s’obrin.  
 
Comenta que la feina està feta i les convocatòries presentades. Establiment de zones de 
baixes emissions i transformació del sistema de transport públic urbà amb 13.527.566 d’euros i 
4.059.741 d’euros respectivament. Millora de les instal·lacions del Mercat de la Independència i 
Mercat de Sant Pere amb 2.072.764,88 euros. Vapor.O de turisme industrial sostenible amb 
6.883.727. Properament es faran noves convocatòries a les que l’Ajuntament es presentarà 
com transformació digital i modernització de les administracions locals i un altre referit a 
l'eficiència energètica dels edificis.  
 
Comenta que pots ser no se’ns adjudica la totalitat d’aquest programes però els que si 
s’adjudiquin suposaran un recursos que sumarem a aquest 20 milions d’euros d’inversions. 
Explica que el projecte del Mercat de la Independència i el Mercat de Sant Pere ens alliberarien 
recursos del pressupost.  
 
Explica el Sr. Albert i comenta les línies de treball incorporades. Interseccionalitat aplicada en 
les polítiques públiques locals de no discriminació, visor pressupostari per donar visibilitat ala 
inversió per habitant i participació amb el nou procés obert «Amb tu millorem la vida del barri». 
 
Finalment, el Sr. Albert explica el calendari de tramitació i recorda que al juliol es va fer la 
presentació del primer marc pressupostari i que entre juliol i octubre es va fer el treball polític i 
tècnic per a l’octubre poder fer la presentació de la proposta en audiència pública, als consells 
municipals de districte i al agents socioeconòmics. El proper 3 de novembre es farà l’aprovació 
inicial i es farà l’exposició pública tant del pressupost, 15 dies, com de les ordenances fiscals 
30 dies per que puguin entrar en vigor prèvia publicació el BOP.  
 
Recorda el Sr. Albert que les ordenances fiscals tenen un calendari molt estricte i han d’entrar 
en vigor els dia 1 de gener. Per que això sigui possible s’han de fer uns tràmits i per això s’han 
d'aprovar en el ple del 3 de novembre. La voluntat es aprovar les ordenances fiscals i el 
pressupost el dia 3 de novembre. 
 
Un cop finalitzada la presentació, la presidenta obra el torn de preguntes 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i posa de manifest que cada vegada hi ha menys 
participació de les entitats i dels seus representants. Caldria doncs reflexionar sobre les 
dinàmiques d’aquestes reunions. En referència a la presentació del pressupost diu que les 
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grans quantitats amaguen petites realitats que en definitiva són les que més interessen i que 
són les inversions que tenen un impacte directe en la millora del dia a dia dels ciutadans/es del 
districte. Comenta que no ha vist res referent a la Taula de Ca n’Anglada i pregunta si això ja 
es dona per amortitzat o no hi ha pressupost i/ o es destinen a temes més concrets,  com la 
riera. Entén que hi ha un projecte general però potser caldria alguna concreció. Diu que li 
semblava perfecte el programa de segones oportunitats per a joves i manifestà que la Casa 
d’Oficis per a 15 joves és del tot insuficient tenint en compte que es comparteix amb un altre 
barri;  afegeix que hi hauria d’haver una aposta per la inserció laboral de persones que no són 
tant joves i que no tenen una capacitació professional. Diu que es tractaria més de singularitzar 
projectes tenint en compte les realitats, necessitats i els indicadors de pobresa i 
d'abandonament escolar que són molt importants en tot el districte i més concretament,  en una 
part del barri de Ca n’Anglada.  
 
Pren la paraula el Sr. Manel Martí i pregunta si hi ha algun mecanisme de control i de 
seguiment de l’execució del pressupost. 
 
Pren la paraula la Sra. Ruth Hibernón i comenta en referència als projectes de barri, que ara ja 
no es fan inversions com es feien abans, explica que ara es fan des dels departaments. Abans, 
des del Consell, es demanaven coses que eren necessàries per al barri. Manifesta que les 
inversions que hi havia  de 83.000 euros anaven molt bé per aquests temes i comenta que ara 
aquests diners no es veuen físicament als nostres barris. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac i respon que en cada districte és recurrent aquest tema. Diu que el 
pressupost es planteja com un pressupost de ciutat. Tota inversió que es fa a la ciutat de 
Terrassa impacta en aquesta,  i és una inversió per a tothom. Els consells de districte es 
reuneixen periòdicament i moltes de les propostes i demandes que surten d'aquests consells 
acaben arribant als serveis,  i s’acaben portant als pressupostos en la mesura que els serveis i 
el govern ho veuen necessari i oportú. Explica que en el tema participació es vol anar una mica 
més enllà. La inversió sempre és necessària però volem que les entitats i els veïns i veïnes del 
barri i del districte s'impliquin en projectes que acabin repercutint en d'altres àmbits, en 
programes més socials i fugir d’inversions que en general han d’estar planificades. La demanda 
d’un joc infantil ja té el seu canal i no és necessari que sigui un procés participatiu. En 
referència a la capacitat d’executar el pressupost que s’aprova, explica que les inversions tenen 
uns terminis complicats per ser adjudicades i executades. Tenim la voluntat d’executar les 
inversions que s’aproven. Al 2022, si arriben els projectes dels "Next Generation" hauríem 
d’adjudicar inversions per un import proper als 50 milions d’euros i digué que no sap si es tindrà 
capacitat tècnica,  ni dies de calendari per gestionar i adjudicar-les totes, però la voluntat es fer-
ho. Comenta que estan en un percentatge molt alt d’execució d’inversions i tot allò que s’ha 
presentat és perquè creiem que es podrà dur a terme.  
 
Pren  la paraula la Sra. Núria Marín, tanca el torn de preguntes i dona les gràcies al Sr. Isaac 
Albert i als tècnics municipals per les seves intervencions. 
 

 
3. Informacions de Presidència.  
 
En aquest punt, la Sra. Marín informa que el procés participatiu "Amb tu fem un barri millor. Per 
una ciutat saludable", ja està en marxa. Recordà que fins al 7 de novembre es poden presentar 
propostes i idees encaminades a crear uns barris més saludables. Explica que  preferentment, 
aquestes han d'estar relacionades amb el medi ambient, la sostenibilitat, els drets socials,  la 
igualtat, la xarxa comunitària i la vida activa (activitat física, alimentació saludable, relacions 
socials, etc...). 
 
Tot seguit, la Sra. Marín informa  de la Proposta de Resolució referida als hotels d’insectes. 
 
A continuació explica breument la dinamització comunitària que es va dur a terme el passat 25 
de setembre als habitatges del MOPU ( Associació de Veïns dels habitatges del Parc de 
Maquinària de Terrassa ). 
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Acte seguit, va donar informació sobre el projecte de fotografia «Saltant el marge». Es comenta 
que es farà la presentació de l' exposició de fotografies el dia 21 d'octubre a les 19.30h a la 
Plaça del Pagès. Aquestes fotos estaran exposades aproximadament un mes a diferents  
emplaçaments ( balcons )  del barri de Ca n'Anglada i  del carrer del Nord. 
 
Per altra banda s'informa que dins del projecte «Sonrisas de chatarra», l'Associació Sunset, ha 
iniciat al Casal Cívic de Ca n'Anglada un curs de dansa popularitzada als Estats Units que es 
diu  
"Krump". Aquest curs tindrà una durada estimada del 29 de setembre al 15 de desembre de 
19:15 a 20:45 h. Actualment estan assistint 16 joves,  i la inscripció és gratuïta. 
 
Continua la seva intervenció la Sra. Marín i parla breument sobre el projecte A-Porta. Explica 
que s'està treballant en la redacció final del conveni amb la CONFAVC. 
 
Alhora, recorda que els propers dies 29, 30 i 31 d'octubre tindrà lloc la Festa Major del barri de 
Montserrat, i que aquest any, es farà  en col·laboració amb l'AV Torre-sana. 
 
Informa sobre la Casa d'Oficis i diu que la previsió d'inici d'aquest recurs serà el proper 2 de 
novembre. Es tracta de plans d'ocupació per a 15 joves dels districtes 2 i 4. És un projecte 
compartit  amb el barri de la Maurina. L'import total assignat és de 287.568,73 euros. 
 
Acte seguit explica breument un altre nou projecte: "Barris i comunitats: motors de 
transformació social".  Diputació de Barcelona. Dotació econòmica de 172.900 euros. Aquest 
projecte estarà liderat per l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament  de Terrassa i en breu serà 
una realitat, donat que ja està aprovat i es va signar el passat 14 de setembre. 
 
Abans de concloure les informacions de presidència, la Sra. Marín va fer referència al projecte: 
"Segones oportunitats". Va informar que aquest estarà  liderat pel Servei d'Educació i adreçat a 
joves amb fracàs escolar. Es licitarà al mes de gener. Falta concretar dotació econòmica, però 
sembla ser que està estimada aproximadament en 200.000 euros. 
 
Respecte el Pla de Desenvolupament Comunitari, recorda que en aquesta ocasió s'ha acordat 
amb les entitats territorials dur a terme una campanya de sensibilització vers la cura del nostre 
entorn. El passat 14 de juny i  23 de setembre, respectivament es varen realitzar dues sessions 
de treball. En la darrera reunió amb les diferents entitats territorials es va acordar dur a terme 
un concurs de dibuix adreçat a nens i nenes de 3r de primària, fer xerrades de conscienciació a 
les escoles i,  confeccionar petos amb el logotip del dibuix guanyador al concurs. Aquest 
projecte té una dotació pressupostària  de 3.000 euros. 
 
La Sra. Marín, conclou aquest apartat recordant que el proper 25 de novembre, a la porta del 
Centre Cívic Montserrat Roig (es farà de forma simultània a diferents equipaments municipals) 
tindrà lloc  la campanya: "Terrassa contra les violències masclistes". 
 
5.-Precs i preguntes.  
 
Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i consulta a la Sra. Ruth Hibernón si  pot explicar en quin 
punt està el tema de la dinamització comunitària. Tot seguit, la Sra. Álvarez, també consulta a 
la Sra. Núria Marín, si pot aclarir quines són les coses que es poden demanar i quines no,  dins 
del nou procés participatiu. 
 
En resposta a la Sra. Álvarez, la Sra. Hibernón explica de forma resumida com s'està duent a 
terme la dinamització comunitària al D2. Recorda que s'està treballant conjuntament amb 
l'Escola Ramón Pont, l'Escola Mare de Deu de Montserrat, el Grup de Colònies de Ca 
n'Anglada, el C.P "San Cristóbal", el Col·lectiu Aturats + 50, l'Esplai Tremola i l'AV Torre-sana. 
Detalla que  s'ha planificat una dinamització comunitària que inclou diferents activitats: rutes 
saludables, taller d'educació emocional per a nens/es i joves i tardes de cinema. Algunes 
d'aquestes activitats s'han hagut d'ajornar. En breu es projectaran 2 pel·lícules,  una per infants 
i un altre per adults, amb continguts per transmetre valors. A l'acabar les sessions de cinema  
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es passarà una enquesta als assistents amb la finalitat de convidar a la reflexió sobre el que 
s'ha vist. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i explica que amb el nou procés "Amb tu fem un barri millor. Per 
una ciutat saludable",  s'han canviat els diners que es donaven per prendre decisions. El que 
s'ha de tenir molt en compte és que  queden excloses del procés, les propostes que es 
refereixen a inversions, com per exemple construccions, instal·lacions de bancs, jocs a les 
places, adequacions i/o reformes d'equipaments, espais o infraestructures urbanes, 
adquisicions d'immobles, sol o altres bens, etc... En aquest nou procés participatiu hem de 
treballar en coses que tinguin a veure amb la salut  de les persones i és en aquest àmbit en el 
qual la ciutadania i les entitats ens han de fer arribar les seves propostes. Recorda que tenen 
fins el proper 7 de  novembre per poder fer-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i en referència a la dinamització diu que cal fer una reflexió 
per què cada any es canvia el sistema i cada vegada és  més complicat i hi ha més requisits 
per poder dur a terme les activitats. Si la participació s'inicia al juny i acaba al novembre no hi 
ha gaire temps ni per pensar ni per dur a terme les activitats. Des de les entitats es va fer una 
proposta per poder facturar al desembre, tot i que les activitats es programessin per més 
endavant, per exemple per fer-les al gener, febrer i/o març de l'any següent. Se'ns va informar 
que no era viable, que la facturació i la realització de les activitats havia de ser durant l'any en 
curs. En darrer lloc, el Sr. Trujillo posa de manifest que els diferents membres de les entitats no 
són com els professionals que poden dedicar 8 hores al dia a gestionar aquests temes i que 
potser, podria ser aquest, un dels motius pels quals hi ha cada vegada menys representació de 
les entitats al consell. 
 
Respon la Sr. Marín i comenta que pren nota i que  es mirarà el tema de les subvencions per  
intentar corregir-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i pregunta si realment hi ha hagut un acompanyament a les 
entitats en tot aquest nou procés degut a la complexitat de les bases. Comenta que més que un 
procés participatiu, és un procés col·laboratiu, "jo dic la carta del que es pot demanar i al final 
decideixo". La participació seria: " jo tinc aquests diners i vosaltres decidiu",  i desprès 
analitzem dintre de les possibilitats. Adequar una pista en una escola del barri i obrir-la a 
l'entorn s'ha de fer des de la Generalitat. Per altra banda, respecte als 172.000 euros per 
accions socials al barri de Ca n'Anglada comenta que fora recomanable  que al proper consell 
de districte, si definitivament això ho gestiona Serveis Socials,  hi hagués un retorn de la 
distribució d'aquests diners i se'ns traslladés l'impacte que aquest projecte ha tingut. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i diu que el projecte de la Diputació es demana per a tots els 
districtes de la ciutat. Hi ha molta necessitat de tenir agents en el barri que interactuïn amb els 
nens/es  per tal que puguin anar a l'Escola de Segones Oportunitats. Ja es donaran totes les 
explicacions que siguin necessàries. Pel que fa al tema de la participació,  cal fer una reflexió i 
explica que  es posarà en contacte amb les entitats que avui no hagin pogut venir. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo i dóna resposta a l'anterior conseller vers si ha hagut 
acompanyament en aquest nou procés. Comenta que si que hi ha hagut acompanyament i 
posa de manifest el  seu agraïment a la coordinadora del districte 2. 
 
Pren la paraula la Sra. Álvarez i diu que seria important que els agents territorials siguin de 
diferents nacionalitats, i/o ascendències, ja que això facilitaria el poder arribar a tots els joves. 
Per altra banda, considera que la Taula 2030 hauria d'estar integrada al consell i que des del 
seu parer, moltes vegades es perd el temps en alguna de les reunions que es fan. 
 
La Sra. Marín es mostra d'acord amb el comentari de la Sra. Álvarez pel que fa als agents 
territorials. En referència a la Taula 2030, recorda que es un tema que ja es va plantejar 
anteriorment i que s'ha de treballar sobre aquesta qüestió. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Lázaro i diu que la Taula de Ca n’Anglada al final va ser una 
decisió política que es va aprovar a un Ple i que tenia darrere una metodologia de treball en 
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base a un diagnòstic per una problemes que hi havia amb una projecció fins al 2030 amb un 
total de deu anys. Això era una gran oportunitat per a Ca n’Anglada per que en deu anys hi 
havia més de 25 indicadors i 200 propostes d’activitats. Això s’ha d’acompanyar de diners i 
comença a fallar quan no hi ha pressupost, quan els micro projectes semblen ser inviables, 
quan un dels principals agents que era l’AV de Ca n'Anglada comença a desconfiar de la gestió 
política que s’està fent i s’entra en una política de reunions en les que només s’explica que es 
va fent per part de cada tècnic,  quan la voluntat de la taula era una altra cosa, era ser 
participativa. Es van revisar els micro projectes i es van afegir una altres. Considera que tancar 
la Taula 2030 no és una alternativa per què un consell municipal de districte no tindrà aquest 
caire específic. Falta voluntat política de treure diners. Tancar el projecte,  es tancar la porta a 
una sortida dinàmica de molts dels problemes que té el barri. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i diu que es necessita un espai transparent i participatiu per sumar 
i emplaça a tothom a parlar d'aquest tema. 
 
 
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 

 
 
 
 
 


