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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
 
Núm.:  2/21 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  29 de juny de 2021 
Horari:  De 17:00h a  18.47 h  
Lloc:  Reunió telemàtica 
 

Hi assisteixen:   
Rosa Boladeras Domingo Presidenta  

Josep Forn i Cadafalch Regidor de Districte 

Josep Serra i Marimon Representant Grup Municipal ERC-MES 

Marc Armengol Puig Representant suplent Grup Municipal PSC 

Mariona Vigués i Julià Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Manuel Sánchez López Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Isabel Martínez Comas Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Mercè Puig Lecha Representant AV Antic Poble de Sant Pere 

Montserrat Trullàs i Rey Representant AV Pl. Catalunya - Escola Industrial  

Josep Pou Esquius Representant AV Vallparadís 

Carles Amador Soria Representant suplent Associació de comerciants 

Nuri Escudé Guil Representant AS d’entitats culturals 

Ramon Rius Torrella Representant AS d’entitats culturals 

Teresa Casals Cienfuegos-Jovellanos Representant AS d’entitats culturals 

Rosa Rifà Sais Representant Comunitat educativa primària 

Laura Tamayo Garrich Representant AS d'entitats educatives 

Membres excusats:   

Lídia Aguilera Líndez Representant AS d'entitats educatives 

Carles Cereceda Ferrés Representant Comunitat educativa secundària 

Membres absents:   

Juan Antonio Madolell Sánchez Representant AV Barri Universitari-Cementiri Vell 

Eugènia Dinarès Archs Representant AV del Centre 

Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 

Maria Isabel Vázquez Moya Veïna barri Escola Industrial-Pl. Catalunya 

Marta Baro Pallarés Veïna barri Centre 

Marta Miranda Ramírez Veïna barri Antic Poble de Sant Pere 

També hi assisteixen:   

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

Lluïsa Melgares Aguirre Tinenta d’alcalde Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Susi López López Directora del servei de mobilitat 

David Garcia Castelló Director de serveis de Serveis econòmics 

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

Acta aprovada a la sessió 3/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Rosa Boladeras 

Domingo en data 28 d'octubre de 2021 
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Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Eva Magaña Gónzalez Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Ona Martínez Viñas Regidora de Qualitat Democràtica 

Noel Duque Alarcón Regidor d'Estructura Territorial, Districtes i Equipaments 

Sònia Arnau Montoro Cap districte atenció social primària 

Francesc Cayuela Vivancos Secretari 
 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 25 de març de 2021 
2. Primer marc pressupostari 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. Noves Àrees de vianants 
5. Renovació de la vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte 
6. Informacions de Presidència 
7. Precs i preguntes 
8. Consultes de la ciutadania 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 25  de març de 2021  
 
    

Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Rosa Boladeras, i dóna les gràcies a tots 
els consellers i conselleres  per  la seva  assistència. 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. Primer marc pressupostari per al 2022, a càrrec del tinent d'alcalde, Sr. Isaac Albert i 
Agut  
 
La senyora Rosa Boladeras 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 Bases elaboració 
Pressupost 2022 (ANNEX 1) 
 
 
3. Presentació del procés de participació en el pre ssupost 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 Territoria l, Districtes i Equipaments, Sr. Noel 
Duque Alarcón  
 
La senyora Rosa Boladeras dona pas al tercer punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda a la 
senyora Ona Martínez (regidora de Qualitat Democràtica) i al senyor Noel Duque (regidor 
d'Estructura Territorial, Districtes i Equipaments). 
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La senyora Ona Martínez pren la paraula i procedeix a l’exposició del document Nou procés de 
participació 2022 (ANNEX 2) 
 
El senyor Noel Duque pren la paraula i fa un petit resum perquè quedi clar el més essencial. 
Explica que els processos de cohesió i dinamització són més ràpids i tenen un retorn més 
immediat. Vol saber que en pensa el Consell, perquè és qui ha de fer realitat aquest procés. 
 
El senyor Marc Armengol expressa uns dubtes sobre el calendari. Comenta que no li encaixa el 
calendari de decisió i execució de les propostes del procés al febrer del 2022 amb el calendari 
d’aprovació dels pressupostos que ha explicat l’Isaac que seria a l’octubre o novembre 
d’enguany. Si és així, això voldria dir que les propostes del procés ja no tenen cabuda en el 
pressupost 2022 i per tant ens anem al 2023.  
 
La senyora Ona Martínez respon al Sr Marc Armengol que no és ben bé així pel següent motiu. 
Explica que la importància rau en el procés. Quan el febrer del 2022 es tanqui aquest procés 
participatiu, l’objectiu, per molt que el pressupost s’hagi aprovat abans, és que les àrees i els 
serveis assumeixin les propostes com si fossin seves.  Ho han d’assumir en el pressupost 
ordinari. Volem trencar amb la idea de diferenciar entre ajuntament i procés. El procés és de 
tothom, el construírem conjuntament en els consells de districte, on hi ha totes les entitats i els 
representats politics i per tant establirem aquest diàleg, aquesta construcció compartida. Un 
cop prioritzades, les propostes s’assumiran per part de les àrees i dels serveis. Podria ser que 
que alguna s’acabés fent el 2023, però en general l’objectiu és que es facin al llarg del 2022. 
 
No hi ha més preguntes i la senyora Rosa Boladeras dona les gràcies a la senyora Ona 
Martínez i al senyor Noel Duque per les seves explicacions. 
 
4. Noves Àrees de vianants  
 
La senyora Rosa Boladeras dona pas al quart punt de l'ordre del dia, excusa a la senyora 
Lluïsa Melgares, regidora de Mobilitat, i dona la benvinguda a la senyora Susi López, directora 
del servei. 
 
Recorda que es va tractar aquest tema abastament en l’anterior sessió del Consell, però van 
quedar algunes preguntes o dubtes pendents de contestar. Donat que l’execució de les noves 
Àrees de vianants és imminent i és una acció molt important, hem cregut convenient que hi 
sigui avui entre nosaltres la directora del servei de Mobilitat, per si teniu algun dubte referent en 
aquest tema i també perquè ens puguin informar de qualsevol novetat, si n’hi ha. 
 
 
La senyora Susi López pren la paraula i procedeix a l’exposició d’aquest punt. 
 
Explica que les àrees de vianants continuen amb el calendari previst com a zones restringides 
per a la circulació de vehicles, excepte per a aquelles persones que compleixin amb els 
requisits que bàsicament són residents, persones que tenen places d’aparcament, persones 
amb mobilitat reduïda que han d’accedir per fer una gestió i les mercaderies, que podran 
accedir dins les franges horàries que ara en comptes de dues, en són tres. Diu que  no hi ha 
novetats respecte a l’última reunió que es va fer. 
 
Diu que  bàsicament donaré resposta a les preguntes que es van fer.  
Una era sobre les tarifes que hi havia al Vapor Gran amb la targeta moneder. Respon que el 
Vapor Gran té una targeta moneder, té un preu hora, però si compres la targeta moneder de 
20€ té un 40% de descompte, la de 50€ en té un 50%. Això significa que, per exemple, en el 
cas de la targeta de 20€, estàs pagant per mitja hora 86 cèntims i amb la de 50€, 72 cèntims, 
amb la qual cosa la mitja hora té un cost de menys d’un euro, si aparques al pàrquing 
subterrani per anar per exemple a recollir els nens i nenes a l’escola o fer un acompanyament 
escolar. 
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Pel que fa a la segona pregunta, que era si es podia ampliar la zona blava del carrer Baldrich, 
en l’últim tram d’aquest carrer. La Sra Susi López comenta que aquelles places lliures 
d’aparcament s’han reconvertit en una ampliació de la reserva escolar del Bisbat d’Ègara. 
Quan a la tercera pregunta sobre els aparcaments per fer l’acompanyament als alumnes de 
l’Escola de Música. Respon que hi ha tres opcions d’aparcament: la Zona Blava, el pàrquing del 
Vapor Gran fent ús de la targeta moneder i la tercera opció és adequar una franja d’horari per a 
l’escola de Música a la reserva de l’escola del Bisbat d’Ègara. 
 
 
El senyor Manuel Sánchez pregunta si es podria fer més accessible el carrer Col·legi a l’altura 
de Les Lires, direcció a la carretera de Montcada. Diu que fins a Les Lires hi ha pilones que 
amplien la vorera, però la resta de carrer fins  a la carretera Montcada no i la vorera és molt 
estreta. Creu que aniria bé posar pilones fins a la carretera de Montcada. 
 
La senyora Susi López respon que creu que sí, que tècnicament és possible i convenient i que 
elevaran la proposta per dur-la a terme. Informa que abans no havia comentat, que al passeig 
Comte d'Ègara hi ha una carpa informativa sobre les noves àrees de vianants. 
 
El senyor Josep Pou diu que hem fet una instància perquè molts veïns es queixen que no es 
pot fer el gir a l'esquerra des de l’avinguda Jacquard per anar a Prat de la Riba.  Això obliga els 
veïns i veïnes que volen entrar al barri a anar fins al carrer Colom i donar la volta per Miquel 
Vives, etc.. Des del servei de Mobilitat ens van contestar que no era viable perquè era perillós. 
Creiem que seria  tan fàcil com coordinar els semàfors que hi ha, ja que els busos i els taxis ho 
fan i no passa res.  
 
La senyora Susi López diu que la resposta potser no es va interpretar bé. Volem dir que si en 
una via principal permets que un vehicle es quedi aturat al centre a l’espera de poder girar quan 
ho permetin els frontals contraris, provoques una situació que tapona un carril de circulació i els 
vehicles que venen per darrera han de canviar de carril per avançar-te, amb la pressió que això 
significa per fer el gir a l'esquerra, quan abans millor. Tot això comporta una situació de perill. 
Per aquesta raó, a les avingudes principals i des de fa ja més de 25 anys, intentem reduir els 
girs a l'esquerra, perquè és la manera de donar la màxima capacitat i fluïdesa a la via i també 
eliminar el perill que he descrit. Això ho apliquem a totes les avingudes, excepte en algunes 
situacions molt puntuals. El taxi i l'autobús tenen  privilegis perquè parlem de transport públic 
col·lectiu i per tant fem actuacions específiques per a ells.  
 
 
El senyor Josep Pou diu que abans hi havia dos carrils d'anada i dos de tornada, ara només un 
per banda. Es tractaria de coordinar un carril. No hi veiem tant de perill com hi veieu vosaltres. 
 
La senyora Susi López explica que els canvis en el semàfor reduirien la capacitat d’aquest vial  
i tindríem unes situacions de congestió importants.   
 
La senyora Nuri Escudé pregunta si al passeig Comte d’Ègara només podran passar les 
persones del pàrquing 
 
La senyora Susi López respon que el passeig Comte d'Ègara quedarà lliure en el vial nord, 
lliure sense vehicles.  Al pàrquing sí que es podrà accedir i quedarà ben senyalitzat. També es 
permetrà fer una parada per descarregar la compra si tens el distintiu i es permetrà també 
evidentment la càrrega i descàrrega de materials per als comerços de la zona. 
 
 
La senyora Rosa Boladeras trasllada a la Sra Susi López un requeriment que li han fet algunes 
persones del districte d’augmentar les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda 
a la zona de la Mútua i l’Hospital Sant Llàtzer.  Hi ha prevista alguna acció d’aquest tipus a la 
zona? 
 
La senyora Susi López  respon que en aquest espai queden ja molt poques places 
d’aparcament perquè com he explicat abans deixarem lliure de vehicles tot l'espai del vial nord.  
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Nomes queden reserves d’aparcament per a  motocicletes, una reserva per a mobilitat reduïda i 
una de càrrega i descàrrega. D’altra banda, de mobilitat reduïda hem mantingut al carrer del 
Castell les dues zones que hi havia. Cal recordar també que l’aparcament soterrat disposa  de 
places d'aparcament amb ascensor en llocs que són accessibles i que vam adequar a plaça de 
la Quadra de Vallparadís tota una sèrie de places de mobilitat reduïda per donar servei al 
centre especial de Mútua. A l'espai públic, tot el que podíem fer ja ho hem fet.  
 
La senyora Rosa Boladeras explica que un ciutadà també li ha comentat que al pàrquing 
soterrat és complicat quan vas amb una persona amb cadira de rodes.  
 
El senyor Ramon Rius demana disculpes per incorporar-se tard a la reunió. Pregunta si s’ha 
valorat la problemàtica d'aparcament per als usuaris de les escoles del Vapor Gran que van 
comentar en la darrera sessió del Consell.  
 
La senyora Susi López diu que el que poden fer és ampliar la franja horària de l’aparcament 
gratuït del carrer Baldrich destinat a l’escola Bisbat d’Ègara. La resta d’opcions són aparcar a la 
zona blava o a l’aparcament del Vapor Gran amb la targeta moneder que té un cost de 86 
cèntims la mitja hora. Diu que hauríem de saber l’horari que necessiteu per ampliar la franja 
horària destinada a l’escola Bisbat d’Ègara. 
 
El senyor Ramon Rius respon que de 17h a 20h i de 17h a 21h. Comenta que molts fan servir 
també el pàrquing del Bonpreu. 
 
La senyora Susi López diu que faran aquest canvi al setembre. 
 
El senyor Ramon Rius diu que els informin si us plau quan estigui operatiu.  
 
El senyor Francesc Cayuela informa que s’ha connectat la senyora Lluïsa Melgares, que havien 
excusat al principi de la reunió.  
 
La senyora Lluïsa Melgares saluda als membres del Consell i diu que no ha pogut connectar-se 
abans i només volia aprofitar per dir que com ja haurà explicat la Susi el dia 1 de juliol 
començarem a aplicar definitivament una de les mesures del Pla de Mobilitat que és la 
peatonalització d’alguns carrers. Que al passeig hi ha una carpa informativa i que aquest 
projecte ha de servir per reduir la contaminació de la ciutat. També comenta al sr Carles 
Amador de l’entitat Comerç Terrassa Centre que aquesta vegada han visitat personalment els 
comerços  de la zona i que es posa a la disposició per a qualsevol dubte que tinguin.  
 
La senyora Rosa Boladeres acomiada i dona les gràcies a la senyora Lluïsa Melgares i a la 
senyora Susi López.  
 
5. Renovació de la vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte  
 
La senyora Rosa Boladeras informa que s’ha de renovar la vicepresidència del Consell. 
Gairebé ja han passat els dos anys i en la sessió anterior, si recordeu,  us varem convidar a 
presentar les vostres candidatures. De moment, només hem rebut dues: la disposició de la 
senyora Nuri Escudé a continuar com a vicepresidenta i també la candidatura  del senyor Josep 
Pou. 
 
‘Obrim un nou termini per presentar les candidatures fins el dia 30 de juliol i aprofitarem que la 
propera reunió del Consell està previst que sigui presencial perquè escolliu la persona votant 
amb total llibertat dipositant una papereta (en secret) tal i com es va fer l'anterior vegada.’ 
 

 
6. Informacions de presidència 
 
Col·laboració projecte mascaretes 
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La senyora Rosa Boladeras recorda que l’any passat es va decidir destinar una part de manera 
solidària a un projecte adreçat a les dones d'inserció laboral i emprenedoria social, amb la 
creació d’una cooperativa tèxtil per a la confecció de mascaretes higièniques de roba. Un 
projecte que ens va explicar el Director de l'Àrea de Drets Socials.  Ens han demanat des de 
Serveis Socials si hi podien intervenir en aquest consell perquè hi necessiten col·laboració. 
 
Passo la paraula a la senyora Sònia Arnau perquè ens expliqui molt breument quina és la 
situació del projecte i quina col·laboració necessiten.  
 
La senyora Sònia Arnau pren la paraula i procedeix a l’exposició del document Teixint 
vivències, teixint emocions (ANNEX 3) 
 

https://www.canva.com/design/DAEc8V--a2w/nl2oB68dy7_txL5oIYL8IQ/view?utm_content=DAEc8V--

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

 

 

Demana als consellers i conselleres si poden ajudar a fer difusió d’aquest projecte. 
 
La senyora Rosa Boladeras dona les gracies a la senyora Sònia Arnaui passa la paraula al 
senyor Pep Forn, regidor del districte, perquè informi dels temes destacats que afecten al 
districte. 
 
El senyor Pep Forn comenta que el més destacat que ens afecta és el canvi en les àrees de 
vianants que ja s’ha explicat i fa un apunt més en el sentit que els hagués agradat fer una 
transformació completa dels carrers, però la situació econòmica actual obliga a fer algunes 
intervencions ‘low cost’. Comenta que dins d’aquestes transformacions que sí que es farà de 
manera imminent són les obres del Portal Nou, que es convertirà en un carrer de plataforma 
única, des de la Rutlla fins al carrer del Racó i en un carrer més de prioritat per a vianants. La 
previsió es que al setembre els canvis ja estiguin fet.   
 
Tanmateix, explica que els canvis no són irreversibles.  ‘Ens podem trobar que les previsions 
no es compleixin i estem oberts a que si no funcionen, revertir-los o modificar-los com ha 
passat fa pocs dies, per exemple, al carrer de Sant Marià, que vam fer uns canvis i hem vist 
que donaven més problemes que beneficis. Un altre projecte que puc comentar, però que està 
previst per al 2022, és un intervenció al carrer de Sant Llorenç al voltant del Vapor Ventalló, on 
està previst vianalitzar un tram. 
 
 
La senyora Rosa Boladeras dona les gràcies al Sr Josep Forn  
 
Marató Solidària de les Arts   
 
La senyora Rosa Boladeras  informa sobre la Marató Solidària de les Arts, en el sentit que 
finalment la comissió organitzadora ha decidit fer-la el dissabte dia 6 de novembre a les 
instal·lacions de l'escola Vedruna. 
 
Passa la paraula al senyor Ramon Rius per si vol afegir-hi alguna altra informació. 
 
El senyor Ramon Rius informa que es reunir la comissió del districte que és molt representativa 
de totes les àrees (educació, cultura i veïns) per decidir què es podia fer amb aquesta 
dinamització. El districte 1 no és que necessiti molta dinamització perquè se’n fan moltes 
coses, així que vam pensar què hi podríem per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Heu 
de pensar que la decisió sobre l’activitat a fer la vam pensar i presentar a la convocatòria de 
subvenció d’aquesta línia en plena pandèmia, quan a les escoles de dansa i música no ens 
deixaven fer classes presencials. No tothom ha pogut aguantar la situació, per exemple l’escola 
de teatre del Portal Nou de tota la vida ha tancat. A la ciutat, hi ha 20 o 30 escoles de dansa i 3 
o 4 de música i vam pensar en visualitzar la situació i el sector amb una jornada de música i 
dansa. Per tant el que intenta aquesta dinamització amb el patrocini de l’Ajuntament és poder 
ajudar en aquest sector, que és una força cultural important a la ciutat. Hem enviat la 
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informació a totes les escoles, però si coneixeu a algú que hi vulgui participar, estem oberts a 
tothom. La idea és fer activitat tot el dia activitats relacionades amb la dansa i la música. 
L’escola Vedruna ens ha ajudat, cedint-nos el seu espai, que té dues possibilitats, un gran pati i 
també un poliesportiu, per si plou. El Sr Ramon Rius apunta que li consta que és la primera 
vegada que es farà una activitat d’aquest tipus.  Es fan moltes coses, però amb la idea o visió 
de districte o de ciutat és la primera vegada. 
 
Equipaments cívics i festes majors 
 
La senyora Rosa Boladeras comenta una informació d'interès sobre les darreres mesures del 
PROCICAT, en relació als Equipaments cívics i les Festes Majors. 
 
Els centres cívics han tornat a obrir amb l'horari i funcionament habitual, de dilluns a divendres 
de 9h a 21 h i els dissabtes de 10ha 14 h. 
 

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. 
 
Pel que fa a les Festes Majors 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.  
 
Aquest any estan previstes poc més de 20 festes, quan habitualment se celebraven més de 30 
en anys normals. 
 
Un total de 13 barris han decidit no fer festa Major de barri i han renunciat a l'import que es 
concedia a les subvencions per a la realització d'aquesta activitat.  
 
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.  
 
El senyor Pep Forn intervé i apunta que estem a disposició de totes les AVV per si es volen 
replantejar fer la festa de manera presencial. S'ha fet la de l’Antic Poble de Sant Pere amb un 
sobreesforç que els ha permès trobar-se de nou als veïns i veïnes.  
 
El senyor Josep Pou informa que el nostre barri va renunciar a la Festa Major perquè sempre 
és la segona setmana de juny, però com que la Generalitat ha aixecat la restricció de les festes 
majors, els veïns i veïnes demanen fer alguna cosa. El proper dia 17 de juliol a les 19 h, dins de 
la pista de lleure del carrer Salmerón, es farà una cantada d'Havaneres. Pregunta a la senyora 
Eva Magaña si sap quin és el màxim de persones permeses a la pista. 
 
La senyora Rosa Boladeras respon que el més destacat és el control d’accés perimetral, de 
desinfecció i els dos metres i mig de distància entre persones. 
 
La senyora Eva Magaña respon que bàsicament és el que diu la Rosa. Durant moltes 
setmanes ha estat prohibit fer festes majors, però ara s’ha obert una mica més el tema.  La 
restricció principal és poder fer un control accés amb registre de les persones que assisteixen i 
un control perimetral. En base als metres que faci el lloc, es fa un càlcul d'aforament, separació 
entre la gent, evitar aglomeracions i neteja de mans. 
 
La senyora Eva Magaña diu que l'article sobre les Festes Majors diu que els actes de la festa 
hauran de complir la seva normativa sectorial. Per exemple, si un activitat de la festa és 
esportiva, haurà de complir amb la normativa dels actes esportius. 
 
El senyor Josep Pou diu que amb el Francesc ja venim comentant-ho, però amb la pandèmia 
és fa difícil complir una planificació d’activitats. Quan no és una cosa és una altra.  
 
El senyor Pep Forn respon que seran flexibles. Si vosaltres vau demanar per fer activitats 
culturals i el Sant Jordi no ha pogut ser, doncs seran les Havaneres i cap problema. 
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La senyora Nuri Escudé apunta que els patinets i bicicletes són un problema a la Plaça Nova, 
voltants del Vapor o al Portal Nou van en direcció contrària. Als patinets hi van 2 o 3 persones, 
diu que és un problema molt gran, sobretot a les hores d’entada i sortida d'escoles. 
 
La senyora Rosa Boladeras diu que la Susi i la Lluïsa ara no hi són, però que els hi traslladarà 
aquest problema. Explica que espera que es noti quan es comenci a sancionar amb la nova 
ordenança. Preguntarà quan entren en vigor les sancions. 
 
El Sr Josep Pou comenta que ha entrat una instància on demanen la possibilitat de posar més 
bancs a la zona del parc de Vallparadís, entre el Torrent de les Bruixes i el passeig 22 de juliol.  
 
També explica que l’AVV de Vallparadís torna a ser l'administrador de la pista del carrer 
Salmerón, 43. Han signat un conveni amb l’Ajuntament i dona les gràcies per poder obrir de 
nou aquest espai. Explica que el mes de març van iniciar un projecte de crear una escola de 
futbol de la mà del Sr Paco Arjona. Que per a les famílies que no poden pagar les quotes, s’han 
creat unes beques.  
 
La senyora Rosa Boladeras els felicita per la iniciativa i comenta que és bo saber que hi ha un 
espai obert a tot el districte.  
 
La senyora Rosa Boladeras recorda que el 9 de juliol celebrarem el primer Ple de Dones a 
l’Ajuntament de Terrassa, que hem treballat conjuntament amb moltes entitats de la ciutat i que 
ha estat un aprenentatge molt important.  
 
7. Precs i preguntes  
 
No hi ha precs i preguntes  
 
 
8. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de la ciutadania 
 
 
La presidenta desitja a tothom una molt bona Festa Major i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretari 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Francesc Cayuela Vivancos Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 
 


