Coordinació Districtes

Acta aprovada a la sessió 2/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Joseﬁna Merino
Ramírez en data 1 de juliol de 2021

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 7

Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

1/21
ORDINARI
23 de març de 2021
De 18:30 h a 21:00 h
Reunió telemàtica

Hi assisteixen:
Josefina Merino Ramírez
Gabriel Zafra Calero
Teresa Mirón Sanz
Lidia Gomez Rodríguez
Jordi Sillero Delgado
José Miguel Chico Macias
Ángel Moreno López
Francisco Contreras Hernández
Maria José González Osuna
Christian Freitag Boladeras
Herbert Werner Metshke
Arturo Travesa i Solsona
Elisabeth Herrera de Madre
Carmen Álvarez Manzano
Jaume Cabanes Cullerés
Excusats:
Miguel Ángel Moreno Félix
Jordi Centelles Amela
Piedad Planesa Morales
Francisco Esteban Cañada
Laura Sobrino Martos
Membres absents:
Joan Antoni Ros Calsina
Ramona Folch Casanova
Jesús Torres Crespo
Montserrat Amelia Nozal Baldajos
Emilio Alcaraz Lifante
També hi assisteixen:
Isaac Albert Agut
Emília Andreu Almécija

Presidenta
Representant Grup Municipal PSC
Representant Grup Municipal Junts per Terrassa
Representant Grup Municipal Tot per Terrassa
Representant suplent Grup Municipal Ciutadans Terrassa
Representant suplent Nova AV Can Parellada
Representant AV Torres de Can Parellada
Representant APV Les Fonts
Representant AV Can Parellada UNB
Representant suplent AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d'entitats educatives
Representant Comunitat educativa primària
Representant Comunitat educativa secundària
Regidor de Districte
Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats juvenils
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d'entitats educatives
Representant Comunitat sociosanitària
Veï barri de Les Fonts
Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert
Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i Govern
Obert
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Miquel Pérez Almudaina
David Garcia Castelló
Eva Magaña González

Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
Director de serveis de Serveis econòmics
Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

David García Gálvez
Antònia Fernández Pérez

Director Àrea Drets Socials
Secretària

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 17 de desembre de 2020
Actualització de la informació del pressupost municipal 2021, a càrrec del tinent
d’alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut
Dinamització Consells Municipals de Districte
Informacions de Presidència
Precs i preguntes
Consultes de la ciutadania

Desenvolupament de la sessió
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Josefina Merino, i dóna les gràcies a tots
els consellers i conselleres per la seva assistència.
Recorda que ara ha fet un any de l'inici de la pandèmia i us volíem proposar fer un minut de
silenci per recordar a totes les persones que ens han deixat a causa d'aquesta malaltia i
especialment en record del nostre company Severiano Hernández Márquez, gran persona i
membre actiu d'entitats com l'Esplai Can Parellada i l'Associació de Veïns de les Torres.
1.Aprovació de l’acta Consell Municipal 17 de desembre de 2020
Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de
Districte. Com no n’hi ha cap, s’aprova l’acta.
2. Actualització de la informació del pressupost municipal 2021, a càrrec del tinent
d’alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut
La senyora Josefina Merino dona pas al segon punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda al
senyor Isaac Albert ( Tinent d'Alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) .
El senyor Isaac Albert pren la paraula i procedeix a l'exposició del document Pressupost
2021/Superàvit. (ANNEX 1)
La Presidència obre el torn de paraules.
La senyora Teresa Mirón pregunta, pel xat, si el Fons Europeu als municipis té una visió única
o futur fragmentat.
El senyor Isaac Albert posa valor al paper de totes les administracions sobretot en aquest últim
any de pandèmia. Diu que del Fons Europeu han d'arribar 140 mil milions d'euros a l'Estat
espanyol i es busca que aquests fons europeus siguin transformadors i aportin valor als
territoris buscant projectes grans de col·laboració publico privat. Des de Terrassa tenim més de
15 projectes sabem que alguns no tenen cabuda en aquest projecte, però els tindrà en
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possibles noves convocatòries. Explica que hi ha un parrell de projectes vinculats a l'àrea
tecnològica, al parc audiovisual i formen part de projectes comuns compartits amb altres
administracions. Diu que la idea i la resposta és que la visió ha de ser única i de futur , no ha de
ser fragmentada, però sí que ha d'arribar al territori. La Generalitat compta que d'aquests 140
mil milions d'euros 7 mil milions poden arribar a Catalunya. Diu que a Terrassa valorarem com
ens arriben aquests diners i com es poden repartir. Indica que des d'un punt de vist local estem
treballant alienats l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Diu que la Generalitat amb la
Diputació ens acompanyen en alguns dels projectes que hem presentat, els quals aporten valor
i transformació on s'hi sumen molts actors diferents.
La senyora María José González pregunta si d'aquesta aportació d'Europa hi ha algun projecte
adreçat a la transformació de les rieres.
El senyor Isaac Albert explica que són diners que arriben d'Europa on els projectes estan
definits en diferents àmbits i s'ha de treballar en les línies que ens marquen, en el cas de
Terrassa hem treballat aproximadament 15 projectes de diferents àmbits n'hi ha alguns
d'urbanístics i alguns d'econòmics. Pel que fa a l'àmbit de les rieres no se si n'hi ha algun de
presentat, ja que el tema rieres es molt local i no entra dins dels punts que marca Europa on els
temes són més mediambientals, tot i que aquí les rieres hi podrien tenir mes paper, però es un
tema molt local. També hi ha temes que no podran entrar ara, però podran entrar en futures
convocatòries. Comenta que el tema que està molt ben posicionat és el relacionat amb el Parc
Audiovisual, perquè Terrassa n'és un referent i la Generalitat ens ha agafat com a referent. Diu
que d'aquest projecte ens poden arribar molts recursos per crear activitat econòmica, llocs de
treball, industria ,entre d'altres.
La senyora María José González diu que les rieres és un projecte molt personalitzat de la ciutat
no es del tot correcte, ja que les rieres agafen tota la línia del Vallès.
El senyor Isaac Albert respon que el projecte de les rieres s'ha treballat molt localment a la
ciutat de Terrassa, però els altres municipis afectats no tenen cap projecte, per això no s'ha
pogut treballar un projecte compartir en el territori i no s'ha pogut plantejar al Fons Europeu.
El senyor Gabriel Zafra pel que fa als pressupostos del 2021 vol saber sobre els temes que
afecten al barri de Can Parellada, com ara el Casal, el pont del carrer Itàlia, la canalització de la
riera, el tema de l'autobús, la neteja del barri que ha millorat una mica i la zona del carrer
Oceania. Diu que troben a faltar concreció en aquests temes, ja que són molt importants pel
barri. Demana que l'Ajuntament reparteixi els diners equitativament i saber quina partida està
destinada a Can Parellada.
El senyor Isaac Albert diu que tota inversió que es fa a la ciutat també és per a Can Parellada i
que la seva queixa es transversal a tots els barris. Indica que les necessitats són més grans
que la disponibilitat, ja que les demandes de totes les àrees és de 50 milions d'euros i la
disponibilitat és de 16 mil euros. Insisteix que quan es parla d'atur, transport públic, millores de
l'espai públic, entre d'altres, també té a veure amb Can Parellada. Diu que les coses que
demana no estan al superàvit ni al pressupost. Indica que la inversió del pont del carrer Itàlia ja
fa molts anys que es demana, però és una inversió molt elevada i es prioritzarà en el moment
oportú. Comenta que toca mirar la ciutat en el seu conjunt i que hi ha diners però ja estan tots
gastats. Diu que hi ha una planificació feta i és molt complicat saltar-se-la. Explica que les
demandes que es fan des dels Consells de Districte passen a formar part de la llista de
necessitats que s'han de cobrir amb el pressupost. També explica que quan s'ha de fer una
obra, primer s'ha de fer l'avantprojecte, desprès el projecte, que pot trigar entre 5 o 6 mesos, i
l'adjudicació, entre 6 o 7 mesos, més el temps que es tardi en realitzar l'obra. Pel que fa al
Casal de Can Parellada diu que només té l'avantprojecte. Comenta que es van posant
projectes a la cua perquè el pressupost és el que és. Demana al senyor Zafra que posi en valor
que molta part del pressupost afecta al seu barri i districte i té a veure molt en temes socials.
El senyor Gabriel Zafra diu que tot això ja fa massa temps que ho escolten. Pel que fa al tema
del pont diu que falta voluntat política per fer-lo. Refent al tema del transport diu que després de
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17 anys s'ha aconseguit que s'ampliï el recorregut de l'autobús, però només n'hi ha un, perquè
no hi ha prou diners per comprar-ne un altre. Quan a la repoblació d'arbres diu que només falta
voluntat. Diu que hi ha temes que són necessaris pel bon funcionament del barri, ja que té unes
carències estructurals. Vol saber quants diners es destinaran al barri de Can Parellada i al
Districte 7.
El senyor Isaac Albert diu que la reflexió la comparteix i que prioritzaran el pressupost en els
districtes i els barris, però la neteja la donaran per descomptada, la qual cosa són molts diners.
Diu que s'han prioritzat molt els serveis a les persones i menys les inversions. Quan és demana
quants diners estan destinats a Can Parellada s'ha de comptar la part proporcional del
transport, de la neteja i del manteniment i això són molts diners, però quan es posa projectes
nous sobre la taula els prioritzarem. Diu que el 2021 el pont no estarà fet, perquè no està en el
pressupost. Comenta que el pressupost neix de la demanda de les àrees i necessiten molt més
del que els podem donar, ja que la ciutat és molt gran i els recursos són pocs.
La senyora Josefina Merino diu al senyor Isaac Albert que agrairia que es fes el reton de les
inversions previstes al Districte 7 , les quals es faran arribar als consellers.
El senyor Isaac Albert diu que els diners que van a parar el districte són molts, però entomem la
demanda hi ho faran arribar.
El senyor Jordi Sillero pregunta per la baixada del superàvit del 2020 respecte al 2019 i si es
deu a la baixada de la recaptació. Pel que fa al reforç dels pressupost del 2021, els 6,7 milions
per injecció de recursos vol saber a quins recursos es refereix. També vol saber on constaran i
es posaran els requisits per accedir als ajuts directes dels sectors afectats i a quins sectors es
refereix. Per finalitzar diu que del desglossament del superàvit hi ha 5,9 milions d'euros que no
es determina on es destinaran. Pregunta si els informaran més endavant on es destinen aquest
diners.
El senyor Isaac Albert respon que si els ingressos s’haguessin mantingut el 2021, els 8,6
milions que estaven retinguts el 2020, que no es podien gastar, s'haguessin convertit en
superàvit , però el superàvit té varies variables, una és la baixada d'ingressos, contractes que
s'adjudiquen més tard i partides que no s’executen. L'any 2021 la casuística és molt gran,
perquè hi ha una baixada d'ingressos de la fiscalitat, ja que el 2020 va ser un any atípic on es
van adoptar mesures per beneficiar a alguns sectors i es van recaptar menys diners, perquè a
part d'alguns ajuts no hi va haver Festa Major , ni fira modernista i és la suma de tot el que
deixes de fer, els ingressos baixen i la suma resta dóna aquest superàvit de 4,5 milions. Explica
que en anys anteriors el superàvit s'havia de destinar a pagar el deute o a inversions
financerament sostenibles, però si esperaves a amortitzar el deute i ho feies més tard
arrossegaves aquest superàvit, per això hi ha superàvit el 2018, 2019 i 2020, però la diferencia
és perquè cada any es diferent i s’executa el pressupost de forma diferent. Indica que el 2021
el superàvit serà molt menor, perquè ajustarem el pressupost al màxim i tampoc hi ha partides
retingudes, però cada any és tot un món. Referent a aquests 6,7 milions per injectar més
recursos,16,8 milions és tot el superàvit. Diu que és cert que les partides no sumen els 4
milions, però en el detall hi ha partides de 1.000 euros, 15.000, 10.000, es remarquen les grans
partides, però els serveis tenen moltes necessitats i són partides molt detallades. Comenta que
l'expedient que va al Ple és públic i es pot tenir el detall de totes les partides dels 16,8 milions.
Pel que fa a la pregunta sobre els ajuts als sectors afectats. Diu que estem parlant de més de 2
milions i que hi ha un apartat d’aquests ajuts que estan molt determinats, ja que hi ha
subvencions a entitats esportives, culturals i socials per donar resposta a les seves necessitats
i sobretot vinclades a la pandèmia. També n'hi ha una que és 1,300 mil euros destinada a
sectors econòmics com ara pimes i autònoms i es presentarà en breu la forma de poder tenir
accés a aquests ajuts.
El senyor Jordi Sillero diu que ha quedat clar que han baixat els ingressos. Pel que fa a les
inversions o les partides que s'han deixat d'executar pregunta si s'han mantingut.
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El senyor Isaac Albert explica que els ingressos han baixat, ja que es evident que hi ha una
crisi mundial i una pandèmia que apareix el mes de març i té una afectació directa en la
recaptació de totes les administracions i a part si prens decisions fiscals a favor dels sectors
que pateixen això baixa els ingressos, hi ha 5,6 milions de partides que no s'executen, però són
molt clares com ara la Festa Major de barris, Festa Major de Terrassa, fira modernista i
cavalcada de Reis, aquí es evident que els ingressos baixen, però també gastem menys i per
això generem el superàvit.
La senyora María José González diu que fa tres anys a l'antic Govern de L'Ajuntament es va
presentar un projecte d'ampliació del casal. Comenta que es va presentar un parell de vegades
a les Associacions de Veïns i entitats on es va polir i es van fer unes rectificacions que es van
portar a l'Ajuntament i varem quedar que es tiraria endavant. Diu que a l'últim Consell va
preguntar per aquest projecte pensant que s'havia quedat adormit i no seguia endavant, però
abans de Nadal ens van contestar que s'estava treballant, tirant endavant i s'estava convertint
en un projecte d'obra, per això creiem que el 2021 hi podria havers moviment amb aquest
tema. Demana si algú ens pot donar una resposta real de com esta aquest projecte, ja que
cada cop que es pregunta la respost es diferent. També ens agradaria saber si dins del
1.100.00 euros que hi ha per a neteja i residus està programat per els tres o quatre propers
mesos la renovació de les bateries de línia de Can Parellada, la qual cosa està pactada i
confirmada des d'abans de Nadal.
El senyor Isaac Albert respon que en el seu moment es va fer l'avantprojecte del casal. Explica
que si un projecte no s'executa caduca, perquè marca un preu d'obra, per això es fa
l'avantprojecte i amb això no es pot fer l'obra.
La senyora María José González pregunta si això vol dir que el mateix que es va fer fa tres
anys i que se'ns va presentar és el mateix que hi ha avui.
El senyor Isaac Albert respon que el que tenim és un avantprojecte i no serveix per fer l'obra.
La senyora María José González diu que se'ns va dir que aquest avantprojecte s'estava
treballant i veig que això no es cert.
El senyor Isaac Albert explica que l'avantprojecte és una idea i la voluntat a partir d'ara
d'ampliar el casal s'ha de fer amb un projecte.
La senyora María José González diu que li molesta que ara fa sis meses li van dir el contrari.
La senyora Josefina Merino diu que és cert, perquè la senyora Núria Marín va estar al Consell i
va dir les paraules que està comentant la senyora María José González. Diu que ha quedat clar
que hi ha un avantprojecte.
El senyor Isaac Albert diu que jo no vull entrar en el que es va dir o no, però m'interessa que
tothom tingui clar que quan es fa un projecte hi ha d'haver previsió de fer l'obra, perquè sinó el
projecte caduca. Remarca que quedi clar a tots els veïns que quan us presenten un
avantprojecte és per fer-vos contents i perquè pugueu participar cap on anem, però quan es
decideix fer un projecte s'ha de tenir clar que s'executarà l'obra, ja que un projecte val molts
diners i si no es fa l'obra es perden els diners. Indica que no sap que els varen dir.
La senyora Josefina Merino explica que es va comentar i hi havia unes expectatives que en
aquest pressupost entrés, tot i que ja sabíem que no entrava a l'ordinari, però esperaven que
entres el projecte. Diu que al Districte lluitarem perquè hi hagi el projecte.
El senyor Isaac Albert informa que en el superàvit no tenim capacitat de posar els diners per fer
el projecte, perquè no tindrem temps de gastar-lo el 2021, ja que els diner que posem el 2021
els hem de gastar en el mateix any, per això si ara fem un projecte entre que l'adjudiquem i es
realitza anem al 2022. Explica que en el pressupost que hem de treballar entre l'octubre i
novembre hi ha d'aparèixer la partida per fer l'ampliació del casal. També diu que s'ha de tenir
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clar si hi hauran els diners per fer l'obra i que el projecte no caduqui. Indica que el mes de
novembre hem de venir a presentar el pressupost del 2022 i aquí és on ha d'aparèixer el
projecte del casal.
La senyora Josefina Merino diu que és una necessitat del Districte, perquè no hi caben.
El senyor Isaac Albert explica que el 2007-2011 aquest ajuntament va fer un pla d'equipaments,
en el qual jo era regidor i el vaig fer en aquell moment. Diu que en aquest equipament ja es va
fer una mini ampliació i una mini millora i es va detectar necessitava ampliar-se.

3. Dinamització Consells Municipals de Districte
La senyora Josefina Merino informa que al Consell Municipal del 13 d'octubre es van aprovar 3
activitats amb un cost de 9.716 euros i la cessió de 284 euros a l'Àrea de Drets Socials per a
destinar-los a projectes d'entitats de caire social. Presenta al senyor Miquel Pérez per explicarnos els projectes destinataris.
El senyor Miquel Pérez excusa l'assistència del senyor David García director de l'Àrea de Drets
Socials. Explica que es va aprovar en sessions del Consells de Districte que enguany per
combatre els efectes de la pandèmia i de la crisi econòmica destinarien una part dels recursos
destinataris als Consells de Districte a activitats d'emergència social, en aquest sentit al
Districte 7 es van lliurar 284 euros al Rebost per la compra d'aliments i per nodrir el servei
d'alimentació bàsica d'aliments, per tant els diners han anat exclusivament per a la compra
d'aliments. Diu que ara estem informant a tots els Consells de Districte i properament ho
penjarem a la plataforma participa Terrassa on es podrà veure el detall de les aportacions dels
districtes. Aquests diners han anat a combatre la vulnerabilitat alimentaria la compra d'aliments
dels lots base del Centre Municipal el Rebost que gestiona la Creu Roja. Comenta que la crisi
econòmica que ve com a conseqüència de la pandèmia hem més que doblat les atencions
fetes des del Rebost, per tant la demanda d'aliments és una necessitat que està a sobre de la
taula i que l'hem d'anar pal·liant d'alguna manera amb aportacions municipals i també amb
altres aportacions com de la generalitat, entre d'altres.
La senyora Josefina Merino informa que juntament amb la convocatòria veu rebre una memòria
de com ha anat el procés de dinamització del Districte 7 durant l'any 2020. Diu que a nivell de
resum de les 3 activitats aprovades se n'han realitzat 2 amb un cost de 9.248,95 euros en total.
Demana a les entitats que van participar en aquestes activitats si volen fer una valoració.
Pel que fa al curs 2021 la dinamització comunitària s'ha sol·licitat per a la subvenció de la línia
2 que té per nom "suport a projectes organitzats conjuntament per entitats i agents territorials,
amb representació als Consells Municipals de Districte, per donar resposta als reptes i les
necessitats detectades en el Districte". Informa que s'han presentat un total de 10 propostes de
sol·licituds per a aquesta línia, tot i que després de revisar el conjunt de les peticions, s'ha
considerat valorar la sol·licitud de l'AV Segle XX, amb el projecte "Dinamització activitats per a
joves", segons els criteris de la línia 1 de què disposa el servei per a l'atorgament de les
subvencions, per un millor ajustament a l'objectiu de la línia. Explica que es valoraran 9
propostes amb un pressupost sol·licitat total de 75.840,69 euros.
Informa que al nostre Districte s'han presentat dos projectes representats per Associació de
Propietaris i Veïns de les Fonts i per l'Associació de Veïns i Veïnes per la Unitat del Nostre
Barri de Can Parellada. Dóna la paraula a les representant d'aquestes associacions.
La senyora Mercè Martí informa que el projecte amb el nom de Dinamització total del Districte 7
té el propòsit de donar a conèixer el teixit associatiu del Districte amb vídeos, cartells,
conferencies i altres eines de difusió.
La senyora María José González Informa que el projecte amb el nom d'Activitats Dinamització
Districte 7 2021 té el propòsit d'enriquir l'oci del Districte amb activitats culturals, educatives i
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socials. Explica les activitats que es realitzaran, la seva ubicació i els col·laboradors. Les
activitats són: III cinema a la fresca, 5ena caminada solidaria, jornades esportives, festa
solidaria, nit jove i el conta contes.
4. Informacions de presidència
La senyora Josefina Merino informa que s’ha començat a dissenyar un nou procés de
participació als pressupostos. Tot 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. Per l’altra, es pretén enfortir el paper de tots
els consells i els espais estables de participació, entre ells els Consells de Districte. Així, s’està
dissenyat un circuït on els consells , el determinat per a cada proposta, territorial o sectorial,
rebran les propostes fetes per la ciutadania i les treballarà i els hi donarà 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 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’estudiarà 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.
Comenta que, s’està acabant de dissenyar tota la metodologia i el calendari. Ara us hem definit
les línies més generals, però us anirem informant de tot plegat.
Informa que del pressupost del 2018 només queda per executar una tanca al parc de Lola
Anglada i que el projecte està en fase de licitació.
Recorda que en aquesta sessió s'hauria d'haver renovat la vicepresidència i fer el canvi de
titulars de la representació ciutadana tal i com estableixen els articles 32 i 28 del Reglament de
Participació Ciutadana.
Ateses les circumstàncies excepcionals a causa de la pandèmia i 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 per
a la propera sessió.
Si voleu presentar la vostra candidatura podeu presentar-la via correu electrònic a la bústia de
la secretaria o directament al proper consell de districte.
Informa que el 9 de Juliol es celebrarà un Ple de dones. Prèviament al Ple es farà un treball
amb les regidores i les entitats de la ciutat sobre dos temes: els drets de les dones en l’àmbit
laboral i de les cures i el dret de les dones a eradicar les violències masclistes. Us convido a
participar en aquest procés participatiu, a totes les entitats que incorporeu la perspectiva de
gènere al vostre funcionament i que treballeu per la igualtat.
Totes les persones interessades podeu enviar un Mail a polgenere@terrassa.cat
Pel que fa a les preguntes formulades a l’anterior Consell. El senyor Francisco Contreras va
preguntar quants treballadors té l’Ajuntament de Terrassa, tant funcionaris com laborals i quina
apujada està prevista.
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Respon que el web de transparència disposa de tota la informació relativa al personal municipal
de la corporació. Mostra les dades i l’enllaç web
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/
També va preguntar sobre la neteja i el manteniment dels espais verds i de quin pressupost
disposa.
La senyora Josefina Merino respon que s'està organitzant una reunió amb el regidor de Medi
Ambient i el de Manteniment per tractar els temes amb les associacions veïnals del districte.
També diu que si algú més s'hi vol sumar ho comuniqui a la bústia de la secretaria del CMD7.
Indica que ja s'ha vist que hi ha un augment en el pressupost del superàvit que s'ha presentat
avui.
Pel que fa a la pregunta sobre l’enllumenat públic que han valorat en positius que són llums
ecològics, però falten punts nous i especialment a la passarel·la dels ferrocarrils. Respon que el
9 d’abril es mantindrà una reunió amb l’APV les Fonts per tractar el tema dels llums al carrer
Mossèn Perramon, passatge dels Ferrocarrils, carrer Sant Bernat, camí Bòbila i carrer
Rossinyol.
El senyor Francisco Contreras també va reclamar espais grans com a magatzems de material
per a les entitats.
La senyora Josefina Merino respon que s'està programant una visita a la masia de Can
Falguera per analitzar la viabilitat de la seva restauració com a equipament de districte.
Pel que fa a la proposta que va fer el senyor Àngel Moreno sobre el recorregut de l'autobús de
Can Parellada sigui mes efectiu. Respon que el 8 de febrer es va fer la visita amb els
representants veïnals, regidors, tècnics de mobilitat i representants de l'empresa per valorar
les diferents propostes de recorreguts plantejats i es va tal i com demanen les entitats pujarà
fins al final de l’Avinguda Àfrica.
Referent al tema dels embornals del carrer Grècia que encara no s’havien realitzat. Informa que
durant el mes de febrer ja es va fer la intervenció.
En quan a la pregunta de la pressió de l’aigua del carrer Egipte. T-aigua informa que han
redactat un projecte per millorar la pressió dels habitatges propers al dipòsit del carrer Egipte
que consisteix en instal·lar un bombament a l’Avinguda Àfrica des d’on es crearà una xarxa de
pressió que alimentarà les zones altes de l’entorn del dipòsit, ja que són les que pateixen més
el dèficit de pressió. Indica que aquesta actuació també aprofitaran i instal·laran uns nous
hidrants d'incendis, ja que la zona no estava coberta. Informa que l’obra està en procés de
licitació i s'espera que es pugui acabar a finals d’aquest any.
Pel que fa la demanda del canvi de les bateries actuals de contenidors de més capacitat certs
punts de la zona de torres del barri de Can Parellada es comunica que la recollida de residus
en zones de poca densitat està prevista que en un futur es faci porta a porta per incrementar la
separació de residus.
Referent a les càmeres de vigilància diu que començaran a funcionar en breu. Demana que
enviïn un correu a la bústia de la secretaria del CMD7 sol·licitant els punts que volen que es
tinguin més en compta, per poder-ho transmetre al servei corresponent.
Quan a la pregunta que va fer el senyor Christian Freitag si a nivell de les comunicacions hi
havia alguna mena d’ajut a nivell d’ajuntament per a les entitats d'àmbit social i si hi haurà un
augment per cobrir l’augment de famílies que estan atenent.
La senyora Josefina Merino respon que des de serveis Socials del Districte 7 s'informarà a
l'entitat sobre el procediment a seguir per fer-se punt d'orientació social.
5. Precs i preguntes
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El senyor Ángel Moreno informa que es van fer una visita al barri amb la senyora Lluïsa
Melgares i la senyora Laia Font, responsable tècnica, per parlar de les bateries i ens van
comunicar que no hi havia prevista cap intervenció per canviar-les de lloc.
La senyora Josefina Merino informa que el senyor Isaac Albert a enviat un xat dient que les
bateries laterals de la línia 5 s'implementaran a partir del mes d'abril.
El senyor Ángel Moreno diu que parla del barri de les Torres de Can Parellada on hi ha llocs
que estan canviades i d'altres no.
La senyora Josefina Merino diu que s'imagina que serà per zones i depenent si hi poden entrar
els camions, tot i que s'està mirant de fer un porta a porta.
El senyor Ángel Moreno comenta que aquí no hi ha cap problema per fer la recollida lateral,
perquè els carrers són accessibles als camions i tampoc hi ha molt trànsit. Diu que això són
excuses i que ja n'estan farts.
La senyora Josefina Merino respon que la coordinadora del Districte demanarà informació al
servei de Residus i ens informarà.
El Sr. Àngel Moreno, pel que fa al carrer Grècia diu que ja esta fet. Referent al porta a porta diu
que de l'estalvi d'inversió en contenidors a veure quins beneficis tindrà el barri, perquè
l’Ajuntament s’ha gastat un dineral amb canviar contenidors al centre de Terrassa i esperem
que la part proporcional que ens toca s’inverteixi aquí i que ens donin la informació necessària
per transmetre als veïns. Demana que siguin explicacions clares. Quan a la deixalleria mòbil al
carrer italià demana que s'anul·li, perquè hi ha la gent incívica que ve a fer-ne us i a més ja n’hi
ha una al carrer Amèrica.
La senyora Mercè Martí informa que estan formant un grup de dones al districte 7 i esperen
arribar a temps per participar al Ple de Dones.
El senyor Arturo Travesa explica que ha viscut tota la vida per les Fonts i no ha viscut de les
Fonts i ha assistit a tots els plens que s'han fet l'Ajuntament fins ara, que els fan al matí. Diu
que des de fa molts anys les Fonts era el barri més gran de Terrassa i que ell n’era Alcalde.
Explica que el Districte 7 era les Fonts, però jo sempre he estat independent i no de cap partit
polític, per això no se m'ha fet mai cas, però he continuat treballant per les Fonts. Diu que ara
sembla que hi ha un regidor molt addicte a fer coses ben fetes per les Fonts. Comenta que ha
quedat el districte mes petit, les Fonts ha quedat el més petit , abans era Can Parellada, Santa
Margarita , les Carbonelles , Can Palet Petit , la Creu dels Tres Batlles i ara les Fonts ha estat
dividida territorialment entre Terrassa i Sant Quirze "el uno por el otro la casa sin barrer". Diu
que els nous regidors que vulguin saber de les Fonts que li preguntin i espera i desitja que les
Fonts la tinguin en consideració. Comenta que el Paco Contreras és un gran treballador, però
me l'amargareu. Diu a l’Issac Albert que tingui una mica d’ajuda a la Generalitat i ha coses que
tenien de dependre d’ella i menys mal que l’Ajuntament mica en mica va tapant els forats, però
Isaac cuidat una mica de les Fonts, unim les Fonts, Terrassa i Sant Quirze no pot ser, o és de
Terrassa o és de Sant Quirze o és un barri orfe de pare i mare.
La senyora Josefina Merino li dóna les gràcies per les teves aportacions. S’acomiada de tots
els consellers i conselleres i dóna les gràcies per la seva assistència
6. Consultes de la ciutadania
No hi ha consultes de la ciutadania
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Secretària

Presidenta

Antònia Fernández Pérez

Josefina Merino Ramírez
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