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Acta aprovada a la sessió 2/2021 del Consell. Signada pel regidor, Sr. Noel Duque Alarcón  en data 13 de 

juliol de 2021 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 6 

 
Núm.:  1/2021 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  25 de març de 2021 
Horari:  De 17.00 h a  18.30 h 
Lloc:  Consell telemàtic 
 
 
Hi assisteixen:   
Noel Duque Alarcón President 

Gala Porté Ferré Representant Grup municipal ERC-MES  

Salvador Sanchez Villaden Representant Grup municipal PSC 

Montserrat Trullàs Escoda Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Jose Luis Charles Gracia Representant AVV Font de l’Espardanyera 

Susana Martínez Becerra Representant AVV Les Arenes, La Grípia i Can Montllor 

Cristóbal Barco Roldán Representant Suplent AV Egara 

Jaume Àvalos Tomàs Representant AVV Sant Pere Nord 

Ana Belén Caro Gómez Representant AVV Can Tusell 

Mª Cruz Serrano Sánchez Representant AS d'entitats d'esplai 

Montserrat Gómez Maldonado Representant AS d'entitats d'esplai 

Maria Cinta Ramírez Relaño Representant AS Comunitat educativa 

Mª Dolores Moreno Pavón Representant Comunitat educativa primària 

Begoña López Soria Representant Associació Comerciants  

Montserrat Martínez Fernández Representant AS d'entitats culturals 

Yuossef El Filali Representant AS d'entitats juvenils 

Esther Ariza Sánchez Veïna barri Ègara 

  

Membres excusats:   

Juan García Martínez Representant AS d'entitats culturals 

Montserrat Olmos Lao Representant AS d'entitats culturals  

Miguel Soriano Molina Representant AS d'entitats de gent gran 

Consuelo Reillo Miguel Representant AS d'entitats esportives  

Eugeni Coll Brosa Representant AS d'entitats socioassistencials 

José Egea Leiva Veí barri Can Tusell 

Irene Sarlé Garcia Representant AVV Ègara 

Ana María Martínez Fernández Representant AS d'entitats de dones 

Javier Díaz Moreno Representant AS d'entitats culturals 

Mª Dolores Fernández Medina Representant AS d'entitats de solidaritat 

Aida Hernández López Representant AS Comunicat educativa  

Ángel Franco Murillo Representant Comunitat sociosanitària 

Victor Manuel Pérez Fernández Representant AV Sant Llorenç 

Joan Martínez Collado Veí barri Font de l'Espardanyera 
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Membres absents:   

Xavier Garcia Curado Veí barri Sant Pere Nord  

Francisco Manuel Briceño Alcocer Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Mercedes Mejias Zazo Representant Grup municipal Ciutadans Terrassa 

Joseba Plana Albalate Representant AS d'entitats culturals 

Ramón Moya Martínez Representant AS d'entitats esportives 

  

  
També hi assisteixen:   
Isaac Albert Agut Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

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

Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

David Garcia Gálvez Director de l'Àrea de Drets Socials 

David Garcia Castelló Director de serveis de Serveis econòmics 

Eva Magaña González Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

  

  

Andrés Montoya Vallejo Secretari 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 16 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 Districte 
4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes 
6. Consultes de la ciutadania 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 16 de dese mbre de 2020.  
 
Obre la sessió el President del Consell Sr. Noel Duque Alarcón, donant les gràcies a tots i totes 
per assistir al Consell Municipal del Districte 6. 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. 
 
Es fa un minut de silenci en memòria de la Consellera Dolores Felices Nieto 
 
2. Actualització de la informació del pressupost mu nicipal 2021, a càrrec del tinent 
d’alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut  
 
 
El Sr. Noel Duque 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) que va procedir a 
l'exposició d'aquest punt. 
 
El Sr. Isaac Albert pren la paraula i procedeix a l'exposició del document Pressupost 
2021/Superàvit. (ANNEX 1) 
.  
 
Un cop finalitzada la presentació, la Presidència obre el torn de preguntes 
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Pren la paraula la Sra. Montse Maldonado i comenta que troba a faltar  més polítques 
destinades a habitatge social. 
Respon el Sr. Isaac Albert i diu que es fa una aportació molt important en aquest 
superàvit al tema d'habitatge, uns 250.000€ extres en aquest àmbit. Aclareix que 
l'habitatge es treballa a travès de la Societat Municipal d'Habitage. En aquest 2021, la 
Societat Municipal d'Habitatge té al voltant d'un milió d'euros de fons propis que sumat 
a allò que aporta el pressupost ens anem a 1.750.000€ per al 2021 en polítiques 
d'habitage. 
 
Pren la paraula el Sr. Cristobal Barco i demana que el superàvit es dediqui a la 
reducció d'impostos i pressió fiscal. 
 
Pren la paraula La Sra. Cinthia Ramírez i referent al pressupost d'educació que s'ha dit 
que la partida era de 786.000€, quina part es dedica al manteniment de patis i banys 
de les escoles. 
 
Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos i demana un document més detallat d'on 
s'aplicaran aquestes partides. Per altra banda recorda la proposta de creació d'una 
partida estructural per a la millora de la infraestructura de prèstec de cadires, escenaris 
per a les entitas. Pregunta si s'ha pogut consolidar aquesta partida en el pressupost. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i respon al Sr. Cristobal Barco dient que la taxa de 
residus cubreix el 68% del cost del servei. El superàvit d'aquest any és excepcional. Si 
les necessitats estiguessin cobertes, es podrien rebaixar els impostos. 
Respon a la Sra. Cinthia Ramírez i explica que hi ha partides molt petites, l'expedient 
és públic. En l'àmbit d'educació és molt ampli. Hi ha una millora en els recursos de 
manteniment i de millora dels espais educatius que no cobreix totes les necessitats 
que hi ha, però la partida augmenta. Hi ha dos projectes prioritaris per Educació que 
són els plans educatius d'entorn i l'escola de segones oportunitats. 
Responent al Sr. Jaume Ávalos i en referència a la partida que comenta, diu que en la 
gestió del pressupost es podrà aflorar aquesta partida, però no la podem dur a terme 
amb el superàvit, hem de consolidar la partida en el pressupost aprovat. 
 
Pren la paraula el Sr. José Luis Charles pregunta en referència a un projecte del 2006 
de pisos tutelats per a gent gran a Sant Pere Nord. 
 
Pren la paraula el Sr. Cristobal Barco i comenta que si una part de les empreses 
municipals són deficitàries, potser s'hauria d'estudiar aquest tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i comenta que el pressupost per habitatge per al 
2021 és molt elevat per què a la Societat Municipal d'Habitatge se l'ha dotat de 
recursos i en té de propis per poder fer una bona feina al 2021. El problema és de 
continuïtat, i que pugui continuar disposant d'aquest recursos per al 2022 i el 2023. En 
referència als pisos tutelats es tracta d'una inversió molt gran que hipoteca les altres 
inversions de l'Ajuntament per que estem parlant d'una inversió de 7 o 8 mil.lions 
d'euros. No ho podem fer sols per que no surten els números. Per altra banda 
comenta que això no es pot fer amb superàvit per que aquests són uns diners dels que 
disposem aquest any i que l'any vinent no els tindrem. 
Responent al Sr. Cristobal Barco  diu que si una empresa pública es deficitària es per 
què no es cobra lo que hauria de cobrar i ho fa per a poder donar un servei. 
 
 
3. Dinamització Consells Municipals Districte  
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El Sr. Noel Duque cedeix la paraula al Sr. David Garcia Director de l'Àrea de Drets 
Socials que procedeix a fer el retorn dels diners d'aquesta partida dedicada a finalitats 
socials. (ANNEX 2) 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Noel Duque en referència a la dinamització comunitària d'aquest 
any i comenta que hi ha 14 entitats implicades en un mateix projecte. Es crearà la figura d'un 
orientador social i es crearà un banc de recursos propis per a les entitats del Districte. Va sorgir 
la idea de les beques de colònies, però es va derivar a l'Àrea de Serveis Socials.  
 
4. Informacions de Presidència  
 
En aquest punt el Sr. Noel Duque i informa que en  aquesta sessió tocaria renovar la 
vicepresidència, tal i com estableix l’art. 32 del Reglament de Participació Ciutadana. Donades 
les circumstàncies excepcionals de la pandèmia i que, en alguns Consells l’elecció no es va fer 
el dia de la constitució, s’ha posposat a la propera reunió. 
 
En referència a la participació als pressupostos s'informa que s’ha començat  a dissenyar un 
nou procés de pressupost participatiu. 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.  
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. 
El Sr. Noel Duque afegeix que tambè que s'està treballant per ampliar el pressupost d'aquests 
10.000 euros i de cara a l'any vinent es pugui augmentar aquesta dotació. 
 
Per altra banda s'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:  

1. els drets de les dones en l’àmbit laboral i de les cures i  
2. el dret de les dones a eradicar les violències masclistes.  

 
El Sr. Noel Duque convida a participar en aquest procés participatiu, a totes les entitats que 
incorporen la perspectiva de gènere al seu funcionament i que treballen per la igualtat. 
Totes les persones interessades podeu enviar un mail a polgenere@terrassa.cat 
 
Per finalitzar, el Sr. Noel Duque informa que s'està treballant en un Pla de Disseminats. Es 
tracta d'una proposta que es presentarà a les entitats dels nuclis de baixa densitat després de 
Setmana Santa per crear un espai de treball conjunt sobre els temes comuns que els afecten. 
Els espais als quals ens referim són: habitatges Mancomunitat D2, 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. 
 
 
5. Precs i Preguntes.  
 
Pren la paraula la Sra. Cinthia Ramirez i agraeix l'estretament del carrer de Tarragona a la 
sortida dels colegis. Per altra banda demana una actuació a l'Escola Font de l'Alba per a dotar 
el pati de més ombra. 
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6. Consultas de la ciutadania  
 
No hi consultes de ciutadania 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Secretari 
 
 
 
 
 
 

President 

Andrés Montoya Vallejo  Noel Duque Alarcón 
 

 
 
 
 
25 de març del 2021. 
 
 
 
 
 


