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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 7 

 
 
Núm.:  2/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  1 de juliol de 2021 
Horari:  De 17 h a 19:30 h 
Lloc:  Reunió telemàtica 
 
 

Hi assisteixen:   
Josefina Merino Ramírez Presidenta  

Miguel Ángel Moreno Félix Regidor de Districte 

Jordi Centelles Amela Representant Grup Municipal ERC-MES 

Teresa Mirón Sanz Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Jordi Sillero Delgado Representant suplent Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

José Miguel Chico Macias Representant suplent Nova AV Can Parellada 

Ángel Moreno López  Representant AV Torres de Can Parellada 

Francisco Contreras Hernández  Representant APV Les Fonts 

Maria José González Osuna  Representant AV Can Parellada UNB 

Herbert Werner Metshke  Representant AS d’entitats esportives 

Arturo Travesa i Solsona Representant AS d’entitats de gent gran 

Christian Freitag Boladeras Representant suplent AS d’entitats culturals 

Ramona Folch  Casanova  Representant AS d’entitats de gent gran 

Laura Sobrino Martos Representant AS d’entitats juvenils 

Elisabeth Herrera de Madre  Representant AS d'entitats educatives 

Carmen Álvarez Manzano  Representant Comunitat educativa primària 

Excusats:   

Gabriel Zafra Calero  Representant Grup Municipal PSC 

Piedad Planesa Morales Representant AS d’entitats culturals 

Francisco Esteban Cañada Representant AS d’entitats culturals 

Montserrat Amelia Nozal Baldajos  Representant Comunitat sociosanitària 

Jaume Cabanes Cullerés Representant Comunitat educativa secundària 

Membres absents:   

Lidia Gómez Rodríguez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Joan Antoni Ros Calsina Representant AS d’entitats esportives 

David Rodríguez Garrote Representant suplent AS d'entitats educatives 

També hi assisteixen:   

Isaac Albert i Agut Tinent d'alcalde 

David Garcia Castelló Director de serveis de Serveis econòmics 

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

Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

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

Ramírez en data 27 d'octubre de 2021 
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Eva Magaña Gónzalez Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Cristina Álvarez Guerrero Responsable tècnics/ques coordinadors/es de districte 

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 

Antònia Fernández Pérez  Secretària 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 23 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. Renovació de la vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte 
5. Informacions de Presidència 
6. Precs i preguntes 
7. Consultes de la ciutadania 

 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 23  de març de 2021  
 
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. 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 Sra. Josefina Merino, dóna pas al segon punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda al Sr.  
Isaac Albert (Tinent d'Alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) . 
 
El Sr. Isaac Albert pren la paraula i procedeix a l'exposició del document Bases Elaboració 
Pressupost 2022 (ANNEX 1) 
 
El Sr. Miguel Hernández  demana que ampliï informació sobre la seguretat i si hi ha un 
increment en els efectius de al policia. 
 
El Sr. Isaac Albert explica que el pressupost d’aquest any ja es contempla una  inversió en 
càmeres, en millora de la centraleta i de l’equipament de policia i en un increment de plantilla 
(10 +10). El govern està apostant per una millora global del servei. Hi ha debat tècnic, polític i 
social i que ha de servir per millorar el servei. 
 
El Sr. Ángel Moreno informa que van tenir una reunió amb el Sr. Xavier Fernández i policia 
perquè tenen uns problemes greus al barri i s’estan incrementant i els diuen que no hi ha 
pressupost per càmeres ni per policies. Demana ampliació de plantilla al torn de nit i que es 
posin càmeres per suplir la manca de personal. Explica que coneix altres municipis on s’estan 
posant càmeres i que a la nostra ciutat n’hi ha. Demana un compromís polític per posar solució 
als problemes del barri. 
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El Sr. Isaac Albert explica que el fet de que el pressupost augmenti no vol dir que hagi 
pressupost per tot el que faci falta. Es col·locaran càmeres en els barris disseminats i la 
voluntat es anar donant resposta a aquestes necessitats a tota la ciutat. Són conscients que 
manquen efectius policials i el compromís polític és que acabi el mandat amb un augment de la 
plantilla. Les càmeres no són una solució i per col·locar-les a llocs puntuals el debat polític 
estava a favor. Comenta que la càmera dóna tranquil·litat, però no soluciona el problema. I 
contestant a la pregunta si que hi ha un augment de pressupost destinat a seguretat. 
 
El Sr. Àngel Moreno explica que està d’acord en que les càmeres s’han de posat en llocs 
localitzats, però no és el que el Regidor de Seguretat li va dir. Demana més personal al torn de 
nit i un compromís polític de millora del servei per tal que solucioni els problemes i estiguin 
quan se’ls truca. 
 
La Sra. Antònia Fernández informa sobre la reunió a la que fa referència l’Àngel i explica que el 
Regidor de Seguretat va transmetre a l’entitat que està previst l’augment de càmeres de control 
de trànsit i que per poder col·locar càmeres de seguretat calen unes circumstàncies molt 
concretes sinó no aproven la seva col·locació. I va aclarir que hi ha un augment de 
pressupostos perquè la voluntat és augmentar la plantilla d’efectius. 
 
El Sr. Isaac Albert diu que començarem a veure resultats i que augmentin partides no vol dir 
que no siguin necessàries més. Són conscients del que passa en algunes zones com Can 
Parellada i que  la realitat és complicada a molts llocs. El model policial que és prioritza és la 
policia de proximitat.  
 
La Sra. Maria José González expressa que  com a Associació de Veïns  i Veïnes de Can 
Parellada Per la Unitat del Nostre Barri valora que el Servei de Seguretat és insuficient i que els 
efectius que van incorporant són insuficients tenint en compte el número de jubilacions de cada 
any. No cobreixen les necessitats dels barris i tampoc els fan partícips del projecte que estan 
construint. Demana més efectius per cobrir la problemàtica d'ús de la placa Iberia. 
 
El Sr. Isaac Albert comunica que ha explicat els grans  números dels pressupostos i que en tot 
cas els detalls del Servei de Seguretat ho han de despatxar amb el Regidor responsable. 
 
La Sra. Maria José González respon que sempre li duen el mateix i que continuen igual, que no 
es noten millores i continuen sense una solució a les concentracions a la Serra de Galliners . 
 
 
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.  
 
La Sra. Josefina Merino, dóna pas al tercer punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda a la 
Sra. Ona Martínez ( regidora de Qualitat Democràtica). 
 
La Sra. Ona Martínez pren la paraula i procedeix a l’exposició del document Nou procés de 
participació 2022 (ANNEX 2) 
 
 
4. Renovació de la vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte  
 
La Sra. Josefina Merino dóna pas al quart punt de l'ordre del dia i procedeix a la lectura de 
l'article 32.2. 
 
Tal com estableix l'article 32.2 del Reglament de Participació Ciutadana, la vicepresidència del 
Consell tindrà una vigència de dos anys. Passat aquest temps, el plenari haurà de tornar a fer 
una nova elecció, d'entre les persones membres que formen el plenari, quedant exclosos de 
l’elecció els representants dels grups polítics. 
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Explica que dos anys després de la constitució d'aquests Consells, és el moment de renovar 
les vicepresidències. La idea és decidir-ho en aquest consell, i que en el pròxim, la persona 
escollida ja pugui exercir les seves funcions, que principalment, tal com marca el Reglament, i 
que són: 
 
32.4. La vicepresidència col·laborarà amb la presidència del consell en l’exercici de les seves 
funcions, especialment en l’elaboració de l’ordre del dia del plenari i en la dinamització i en el 
seguiment de les comissions, els grups de treball, les taules participatives i/o les xarxes 
col·laboratives. 
32.5. La vicepresidència substituirà, amb caràcter accidental, la presidència en tot allò que 
afecti el funcionament de les sessions del consell, en cas d’absència o malaltia, mentre 
l’Alcaldia no nomeni la nova presidència. 
 
Informa que tenim la candidatura a la vicepresidència de la Sra. Elisabeth Herrera presentada 
el 27 d'abril.  Pregunta si hi ha alguna altra candidatura. Com que no n'hi ha cap es procedeix a 
la votació. 
 
La Sr. Antònia Fernández informa del resultat de les votacions: amb 2 abstencions i 11 vots a 
favor, queda aprovada la vicepresidència de la Sra. Elisabeth Herrera. 
 
La Sra. Elisabeth Herrera dóna les gràcies i diu que estarà a la disposició del Districte.  
 
 
5. Informacions de presidència  
 
La Sra. Josefina Merino dóna pas al cinquè punt de l'ordre del dia. 

Informa que el Sr. Emilio Alcaraz i la Sra. Estela Ordoñez, representants de la ciutadania s'han 
donat de baixa del consell perquè ja no viuen al districte. 

La Sra. Josefina Merino dóna la benvinguda a la Sra. Sònia Arnau, Cap de Serveis Socials del 
sector Montserrat, Torre Sana i Vilardell que ens explicarà el projecte d'intervenció socio-laboral 
que es dur a terme al districte 2 des de fa 4 anys i que ara, amb el suport de la UPC, tenen 
opció de fer mascaretes. L’objectiu es donar a conèixer el projecte i cercar persones voluntàries 
que vulguin col·laborar confeccionant mascaretes.  
 
Passa la paraula a la Sra. Sònia Arnau, cap de Serveis Socials del districte 2 perquè ens 
expliqui molt breument quina és la situació del projecte i quina col·laboració necessiten.  
 
La Sra. Sònia Arnau pren la paraula i procedeix a l’exposició del document Projecte Teixint 
Vivències (ANNEX 3) 
 
La Sra. Sònia Arnau mostra les mascaretes als consellers i convida a la participació a qualsevol  
persona. Indica que estan sumant altres entitats i que aquest projecte és la suma de moltes 
iniciatives. Dóna les gràcies als consellers per la seva atenció. 
 
La Sra. Josefina Merino li dóna les gràcies i informa que faran arribar l'enllaç del projecte amb 
la informació a totes i a tots els consellers.  
 
La Sra. Antònia Fernández  passa a informar sobre el seguiment del projecte de la Taula de 
Baixa Densitat. Explica que s'està creant una taula amb els barris de baixa densitat de la qual 
formem part tant el barri de Can Parellada i el de Les Fonts. És una taula on hi ha 
representants veïnals que en el nostre cas són: Ángel Moreno, Gabriel Zafra, Jose Miguel 
Chico, Patrick Cervilla, Miguel Hernández, María José González, Francisco Contreras i Mercè 
Martí. El dia 9 de juny van tenir lloc la primera reunió dels nostres barris per recollir els temes 
que més preocupen i possibles activitats per portar-les a la Taula del mes de juliol on es 
produirà la constitució. La Taula té un doble objectiu per una banda treballar els temes que 
siguin comuns de necessitats de tots aquests barris i la interrelació entre el veïnat. Els temes 
que van sortir com a prioritaris van ser: la seguretat, la gestió d'abocaments il·legals i les vies 
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de comunicació i connexió interna entre barris, externa de la ciutat i amb la pròpia ciutat 
(carreteres, vials bicicletes, voreres, ponts i altres). I en quan a la dinamització va sorgir la idea 
de fer una doble campanya per fer difusió de la xarxa d'entitats existents i per altre fer una 
campanya de mediambient per mantenir i cuidar el nostre barri a nivell d'escombraries i neteja. 
Informa  que el 14 de juliol a les 18 hores hi ha prevista la constitució de la taula de disseminats 
i convida als consellers a expressar el seu parer a través del Consell, de les entitats veïnals o 
de la Coordinadora de Districte. 
 
La Sra. Josefina Merino diu que és un projecte molt ambiciós per a tots els barris que estan a la 
perifèria de tota Terrassa i esperem que tot vagi molt bé i poder fer actuacions conjuntes.  
 
Pel que fa a la informació de la  Comissió Intermunicipal de Les Fonts passo la paraula al 
president de la Comissió Tècnica el Sr. Miguel Ángel Moreno. 
 
El Sr. Miguel Àngel Moreno explica que per posar-vos en antecedents, en data 28 de gener de 
2021 es va signar el conveni per la millora de serveis al barri de Les Fonts entre els 
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Terrassa, el qual és una adaptació del Conveni subscrit 
en data 21 de novembre de 2014 i de la seva addenda aprovada l’any 2016. Explica que 
aquest conveni s'ha renovat aquest any i s'estableix mantenir el règim de col·laboració i 
cooperació interadministrativa en el marc de la Comissió Intermunicipal d’ambdós ajuntaments. 
L’objecte principal és millorar i optimitzar la gestió dels recursos, equipaments i serveis que es 
presten als ciutadans i ciutadanes del barri de Les Fonts, i estableix que la Comissió 
Intermunicipal s’organitzarà en una Comissió Tècnica Intermunicipal, una Comissió Plenària 
Intermunicipal i una Secretaria Tècnica. El 2018 s'havia fet la darrera Plenària i el passat 18 de 
maig d'enguany es va fer una nova sessió de la Comissió Intermunicipal. Tot i que el conveni 
marca fer dues sessions a l'any, per a aquest s'ha previst fer-ne un total de tres, i per tant la 
pròxima sessió ja està prevista amb Sant Quirze per al dia 29 de setembre, i encara caldrà fer-
ne una altra abans de finalitzar l'any, a finals de novembre o principis de desembre. Els temes 
tractats a la darrera Comissió del passat 18 de maig van ser: 

L'Estat estudi de la segregació del barri, que de moment és un tema que està aturat. La tasca 
tècnica que es va engegar a principis de l'any passat es va parar amb la pandèmia, i per tant el 
calendari és inviable de portar-lo a terme tal i com estava configurat.  

T-blanca: s'està acabant de definir el conveni i un cop signat s'enviaran cartes a la ciutadania 
per informar-los. Es preveu una posada en marxa durant el mes d'octubre.  

Cruïlla Cr. Mare de Deu del Roser/Església amb Cr. Sant Quirze: s'està fent un treball conjunt 
entre els dos ajuntaments per poder fer una intervenció en aquesta cruïlla i pacificar el trànsit i 
donar seguretat als vianants. La intervenció encara no està definida. 

Conveni Escola Pilarin Bayés: el conveni va vèncer al 2020 i ja estan ultimant els detalls del 
nou conveni el qual tindrà una vigència de 4/5 anys i es preveu l'augment de la designació per 
cada infant. Paral·lelament s'està treballant per tal que l'Escola Pilarin Bayés pugui accedir al 
Pla Educatiu d'Entorn i a la Guia educativa i es mantenen les ajudes destinades als alumnes 
amb dificultats.  

Actuacions i millores al barri: es van presentar diferents actuacions realitzades per ambdós 
municipis els dos darrers anys i algunes previsions a futur. A partir d'aquí van sorgir diferents 
demandes per part dels membres de la comissió, tals com la intervenció a l'avinguda de la 
Llana per pacificar el trànsit, netejar les herbes, reparar les baranes i fer segur el passeig dels 
vianants. L'Alcaldessa de SQV proposa reunió amb Rubí i tancar l'accés als vehicles 
particulars. 

La Sra. Elisabeth Herrera pregunta sobre el futur de la segregació del barri de Les Fonts.  

El Sr. Miguel Ángel Moreno respon que de moment està aturat i que si és reprengués 
consultarien als veïns. 
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La Sra. Elisabeth Herrera comenta que la publicació al diari de la segregació no vaser gaire 
encertada i que havien d'haver consultat al veïns. 

El Sr. Miguel Ángel Moreno diu que possiblement i que la situació actual és que no hi ha 
calendari. 

La Sra. Maria José González diu que sobre la intervenció a l'Avinguda de la Llana, sí s'acaba 
tancant pregunta si els veïns podran passar? 

El Sr. Miguel Ángel Moreno respon que només va ser una proposta de Sant Quirze i que s'ha 
d'estudiar la millor intervenció. 

La Sra. Maria José González informa que tenen vies de comunicació molt massificades i que 
en tot cas es tingui en compte als veïns de Can Parellada i se'ls hi doni el mateixos drets que 
als de Les Fonts. Explica que hi ha serveis a Can Parellada que fan servir els veïns de Les 
Fonts i que com entitat veïnal de Can Parellada demana que es faci un conveni amb Sant 
Quirze per bonificar a les famílies de Can Parellada en l'ús de la piscina.  

El Sr. Miguel Àngel Moreno respon que les piscines depenen de la Generalitat. I que recull la 
demanda per traslladar-la a la Comissió Plenària de Sant Quirze. En quan a les piscines de 
Vallparadís els preus són gratis 0 a 14 anys i la persona adulta paga 2 euros. 

La Sra. Maria José González respon que la problemàtica no és el preu de la piscina sinó 
l'accés des d'un barri perifèric. Sol·licita que les entitats que formen part de la Comissió 
Intermunicipal recullin la demanda i la treballin a la Comissió. 

El Sr. Miguel Ángel Moreno diu que ho posaré a sobre la taula amb Sant Quirze, però serà per 
la propera temporada. 

El Sr. Miguel Ángel Moreno explica que de la intervenció a l'Av. de la Llana, va ser una 
proposta de l'alcaldessa de Sant Quirze i que no hi ha res treballat a nivell polític i tècnic que 
els mantindran informats i en tot cas qualsevol actuació es parlarà amb els veïns. Es pren nota 
de la vostra demanda. 

La Sra. Josefina Merino diu que es pren nota i es posarà sobre la taula. 

El Sr. Ángel Moreno demana la supressió del peatge de Les Fonts per alliberar les vies de 
comunicació.  

El Sr. Miguel Ángel Moreno manifesta el seu acord a la proposta i recull la demanda.  

La Sra. Teresa Mirón informa que a la Comissió Intermunicipal va preguntar sobre la 
coordinació entre Policies Municipals i Mossos d'Esquadra. Abans funcionava molt bé i que ara 
tenia informació que no estava funcionant. 

La Sra. Antònia Fernández informa que a la mateixa Comissió Intermuncipal es va informar que 
tots els cossos de seguretat es comuniquen entre ells. 

El Sr. Miguel Ángel Moreno confirma la informació donada i afegeix que hi ha mancances 
d'efectius a tots el cossos de seguretat, que les competències estan repartides i que la 
seguretat es responsabilitat de Mossos d'Esquadra i convida a fer més ús d'aquest servei.  

La Sra. Teresa Mirón diu que no disposa de la mateixa informació, ja que mossos de Sabadell i 
Terrassa no estan coordinats com estaven.  

El Sr. Miguel Ángel Moreno diu que recollim la informació i preguntaran sobre la coordinació. 

El Sr. Christian Freitag comunica que no veuria correcte el tancament de l'Av. de la Llana i que 
està d'acord amb el Sr. Àngel Moreno en la supressió del peatge. 
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El Sr. Miguel Ángel Moreno respon que no hi ha res planificat i que els mantindran informats. 

El Sr. Christian Freitag pregunta si s'està planificant una rotonda al carrer Sant Quirze amb 
carrer de l'Església. 

La Sra. Antònia Fernández explica que és un carrer compartit entre els dos ajuntaments, és un 
punt negre d'accident, i que estan estudiant com pacificar el trànsit. 

La Sra. Josefina Merino informa sobre la situació del PROCICAT i l'ús dels equipaments cívics i 
les Festes Majors dels barris: 

Els equipaments van tornar a obrir amb l'horari i funcionament habitual, de dilluns a divendres 
de 9 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h de la tarda, el passat dimarts, dia 1 de juny amb total 
normalitat.  
 
Actualment la situació normativa permet, en general, un aforament de 10 persones, i del 70%, 
en la majoria dels espais respectant distàncies, mesures d'higiene i de ventilació. 
 
Quant a les Festes Majors, sí estan permeses i possiblement tinguem una normativa específica 
sobre els requisits. El que sí que està clar és que aquestes activitats han de tenir un control 
perimetral  i s'han de fer en espais tancats amb un control d'accés.  
 
Aquest any estan previstes poc més de 20 festes, quan habitualment es celebraven més de 30 
en any normals. 
 
Un total de 13 barris han decidit no fer festa Major de barri renunciant a l'import que es 
concedia a les subvencions per a la realització d'aquesta activitat. Però amb les mesures de 
relaxament darrerament publicades, alguns d'aquests barris sí que volen fer algun acte festiu, 
tot i que no es podrà considerar pròpiament Festa Major. 
 
Les primeres en realitzar-se han estat les de l'Antic Poble de Sant Pere i les del Barri 
Universitari Cementiri Vell, i les següents esperades ja són les de Ca n'Aurell, Sant Pere Nord i 
Ca n'Anglada. Previsiblement la resta ja passen al mes de setembre i octubre. 
 
Pel que fa a la disponibilitat de cessió de material i infraestructura si hi ha tantes festes els 
mateixos dies. El millor seria poder espaiar-les i no acumular més de 4 a la ciutat el mateix cap 
de setmana. 
 
Referent a les Respostes a precs i preguntes del CMD del 23 març fem un repàs tot i que la 
informació la tenen per correu electrònic: 

Quan a l'enllumenat públic i la implantació del TEI, el Sr. Francisco Contreras, va exposar la 
manca de llum en certs carrers del barri de les fonts. Es va fer una reunió el  9 d'abril i es van 
tractar els següents carrers:  

El carrer de Sant Bernat està a 10.2 lux, és al dir està per sobre de la mitjana de 7.5 luxs 
establerts. El carrer Mossèn Perrramon està una mica per sota en alguns trams així que faran 
un ajustament general. El carrer de la Bòbila és correcte. El carrer Rossinyol està per sobre i la 
llum de la passarel·la dels Ferrocarrils també està correcta. L'entitat va demanar que s'estudiïn 
alguns trams concrets del carrer Sant Bernat i el servei d'enllumenat va acceptar estudiar-los. 

A petició del Sr. Àngel Moreno volia informació sobre les càmeres de seguretat als punt negres 
d'abocaments il·legals i  sobre la 5ena línia de bateria contenidors, us comuniquem que el 14 
d'abril se us va informar que actualment hi ha 109 punts identificats per Medi Ambient 
d'abocaments de residus de deixalles. S'han escollit 10 ubicacions per col·locar les càmeres 
existents i s'està procedint a fer les proves i la tramitació administrativa per poder posar-les en 
funcionament i començar a captar imatges. 

Al barri de Can Parellada s'ha fet un seguiment intensiu dels punts de Guinea/Grècia, Plaça 
Pau Casals, Itàlia/ Andorra, Holanda/Alemany, Oceania/França. Informar-vos que són punts 
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que es tenen recollits com a possibles ubicacions per a la col·locació de les càmeres en futures 
rotacions. I que a petició de l'AV per la Unitat es va afegir el punt del carrer Suècia. 
 
Quan a la implantació de la 5ena línia de bateries de recollida lateral informar-vos que el nostre 
districte està cobert doncs són bateries destinades a zones d'alta densitat de població i en el 
cas dels barris de Can Parellada i Les Fonts aquestes zones ja es van cobrir amb fases 
anteriors. 
 
Quan a la demanda del Sr. Francisco Contreras per tenir informació del manteniment dels 
espais verds del districte 7, s'està treballant amb el Regidor de Manteniment  i de Mediambient i 
ja ens passaran informació. 

Pel que fa a la pressió d'aigua del carrer Egipte us informem Taigua ja té comprats els equips 
de bombament i han començat a fer les petites obres de condicionament de la xarxa per quan 
s'instal·li l'estació de bombament. La caseta s'ubicarà en un terreny municipal a l'avinguda 
Àfrica 84 i aviat presentaran la corresponent llicència per iniciar les obres. 

El Sr. Freitag va sol·licitar ser un punt d'orientació social, us comuniquem que és un servei que 
requereix la contractació de personal a temps parcial i l'entitat ha desestimat participar-hi. 
 
 
6. Precs i preguntes  
 
La Sra. Josefina Merino obre aquest punt. 
 
El Sr. Francisco Contreras informa que han hagut de deixat una nau que tenien cedida i on 
tenien molt de material de gran volum de la Colla Gegantera, els Fontins, Unió Esportiva Les 
Fonts, de l'Associació de Propietaris i Veïns i de l'Escola Pilarin Bayés, demanda magatzems 
grans per cobrir necessitats de les entitats. 
 
Torna a sol·licitar que es tingui en compte l'eliminació del peatge de Les Fonts, canviar la zona 
tarifaria de tres zones a dos dels Ferrocarrils i la millora de la passarel·la, sol·licita neteja de 
torrents. Agraeix la netejat del torrent de Can Fonollet.  
 
El Sr. Arturo Travesa informa que les administracions de Sant Quirze i Terrassa fa molts anys 
es van posar d'acord en fer un únic ajuntament del barri de Les Fonts, però que per 50.000 
pessetes no es va dur a terme, ja que el Sr. Salas i el Sr. Nandia no es van entendre. Que 
porten demanant des l'any 30 via instància i que ja es hora de que el problema es solucioni. 
 
El Sr. Christian Freitag s'uneix a la demanda de més equipaments al districte per manca d'espai 
al seu local llogat i que no disposen de més pressupost per invertir en aquest concepte. 
 
La Sra. Maria José González informa que les entitats tenen autorització de l'Ajuntament per 
buscar un espai gran de magatzem que doni cobertura a tot el districte, però que pel 
pressupost que tenen no arriben a poder llogar les naus disponibles. Sol·licita una reunió amb 
el Sr. Noel Duque per traslladar-li la situació actual i buscar una solució. 
 
La Sra. Josefina Merino recull plantejar una reunió per tractar el tema. 
 
 
7. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de la ciutadania. 
 
La Sra. Josefina Merino dóna les gracies a tots els consellers i conselleres per la seva 
assistència i els hi desitja bones vacances.  
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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 

 
 


