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Introducció Introducció Introducció Introducció  
 
El Pla del Mandat 2015Pla del Mandat 2015Pla del Mandat 2015Pla del Mandat 2015----2019201920192019 constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa, és el 

document estratègic en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del 

Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere any i que es concreten en els Plans 

d'acció municipal i els pressupostos anuals. 

 

La ciutat és una suma de totes les persones que en formem part i d’alguna manera està 

composta per múltiples agents, empreses, organitzacions, entitats i homes i dones amb 

interessos diversos que poden i han de tenir confluències estratègiques per aportar 

valor a la ciutat. És responsabilitat de l’Ajuntament esdevenir «facilitador» del 

desenvolupament de polítiques concertades, compartides i cocreades que ens aportin 

més que si ho fem separadament. Sempre és millor sumar i multiplicar que no pas 

restar amb posicions infranquejables. 

 

Entre els components que fomentaran aquest apropament i aquesta confiança hi ha la 

transparència i el model de gestió i d’estratègia, que faran més clars els processos de 

decisió pública i execució per fer-ne un rendiment de comptes i valoració ciutadana. 

Terrassa disposa d’un ric teixit social i xarxes ciutadanes que encara es poden enriquir 

més apoderant-les i potenciant el seu vessant comunitari i de voluntariat. 

 

La Prioritat 4 estableix que l’Ajuntament ha de facilitar la participació, la implicació i la 

col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar 

l’administració municipal a través, entre d’altres, dels següents compromisos: 

• Dotant els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia 

per prioritzar actuacions en el seus territoris acompanyades d’iniciatives de 

pressupostos participatius. 

• Millorant la qualitat democràtica en la presa de decisions, tot establint 

mecanismes de participació política i social amb la ciutadania i adaptant la 

normativa local, amb la finalitat de potenciar el diàleg, la proximitat, la 

transparència i la coresponsabilitat amb la societat. 
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• Repensant les polítiques i els mecanismes de participació ciutadana per tal de 

simplificar i facilitar aquesta, ja sigui a través d’entitats i col·lectius ciutadans o 

de forma individual. 

El nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, aprovat per 

acord plenari el 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB el 22 d’agost de 2016, entrà en 

vigor el passat 9 de setembre DE 2016 i té per objectiu millorar la qualitat democràtica 

en la presa de decisions, tot establint mecanismes de participació política i social de la 

ciutadania i amb la ciutadania, i la seva voluntat és la de ser un document dinàmic i 

adaptable als canvis i a les noves necessitats de la ciutat. 

El capítol 4 del títol tercer del nou Reglament de Participació Ciutadana defineix i regula 

els Consells Municipals de Districte. Aquests són els òrgans representatius de 

participació a nivell territorial, deliberatius i propositius i estructurats en els districtes en 

què es divideix territorialment el municipi de Terrassa.  

El vigent reglament municipal de Participació Ciutadanareglament municipal de Participació Ciutadanareglament municipal de Participació Ciutadanareglament municipal de Participació Ciutadana estableix, com a  atribucions del 

Consell Municipal de Districte,  entre d’altres:  

• “El Plenari del consell, la presidència i la vicepresidència poden proposar la 

creació de grups de treballcreació de grups de treballcreació de grups de treballcreació de grups de treball, comissions i taules per tractar amb profunditat i de 

forma específica les temàtiques que necessitin una especial atenció i que 

interessin al districte” (art. 33.1) 

• “La composiciócomposiciócomposiciócomposició d’aquests òrgans col·legiats es decidirà al Plenari del consell per 
majoria absoluta. Podran formar-ne part tant membres del consell de districte 
com altres persones representants d’entitats, professionals relacionats amb la 
temàtica, persones que puguin aportar experiència i coneixement i 
representants dels consells sectorials de participació...” (art. 33.2) 

• “Els grups de treball escolliran en el plenari una persona que faci la coordinació i 
de portaveuportaveuportaveuportaveu, que rebrà assistència i que tindrà el suport tècnic de la secretaria 
del Condell”( 33.4) 

• “Els processos participatius hauran de crear una comissió de seguimentcomissió de seguimentcomissió de seguimentcomissió de seguiment que 
tindrà la funció de definir la metodologia, establir calendaris, participar en 
l’estratègia comunicativa, vetllar pel desenvolupament, realitzar la valoració i fer 
e retorn dels resultats...” (Art. 39.7) 

 
 
El solar de l’antiga fàbrica Saifa Kellersolar de l’antiga fàbrica Saifa Kellersolar de l’antiga fàbrica Saifa Kellersolar de l’antiga fàbrica Saifa Keller es troba delimitat per l’Av. Glòries Catalanes i pels 
carrers Sindicat i Ter. 
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És un solar de 3.164 m2, que va ser cedit a l’Ajuntament de Terrassacedit a l’Ajuntament de Terrassacedit a l’Ajuntament de Terrassacedit a l’Ajuntament de Terrassa a partir de 
l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del sector de Saifa Keller en data de 
18 de novembre de 2016.  Està inscrit al Registre de la Propietat des del  5 d’octubre de 
2017.  
 
Davant la demanda de les diferents entitats del Districte 3 per ampliar i millorar els 
diferents equipaments cívics del territori, el dia 13 de febrer de 2018 es crea un grup de 
treball format per entitats i tècnics municipals per tal de treballar, de manera conjunta, 
les necessitats d’espais al districte 3. 
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EL PROCÉS PARTICIPATIUEL PROCÉS PARTICIPATIUEL PROCÉS PARTICIPATIUEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
L’Ajuntament en Ple, a la sessió realitzada el dia 31 de maig de 2018, aprova una 
resolució per agilitzar i fixar els terminis presolució per agilitzar i fixar els terminis presolució per agilitzar i fixar els terminis presolució per agilitzar i fixar els terminis per a la construcció d’un equipament municipal er a la construcció d’un equipament municipal er a la construcció d’un equipament municipal er a la construcció d’un equipament municipal 
al Districte 3al Districte 3al Districte 3al Districte 3, amb els següents acords:  
 
PRIMER.- Convocar una reunió amb totes les entitats del Districte 3 en un termini 
màxim d’un mes per explicar i clarificar l’actual estat del projecte del nou equipament 
cívic. 
 
SEGON.- Dissenyar un procés de participació per les entitats del Districte 3 per a la 
definició del nou equipament. 
 
TERCER.- Elaborar l’avantprojecte durant el 2018 i treure a concurs l’elaboració del 
projecte durant l’any 2019 i definir, de forma clara, el període d’execució i les inversions 
anuals. 
 
QUART.- Que en la definició i disseny del projecte de l’equipament s’inclogui una 
primera fase, amb una inversió assumible, que permeti fer ús del solar, sense haver 
d’esperar la seva completa execució. 
 
CINQUÈ.- Fer un estudi dels problemes d’aparcament als barris de Can Palet, Can Palet 
II i Guadalhorce, així com, dels pàrquings privats buits a tota la zona i plantejar possibles 
solucions o millores definitives un cop es tinguin els resultats de l’estudi. 
 
Al mes de juny de 2018 es contracta a una arquitectaarquitectaarquitectaarquitecta, per tal de realitzar l’avantprojecte 
del nou equipament situat al solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller. 
 
El dia 27 de juny de 2018 té lloc una reunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treball on s’explica que, arran la 
resolució aprovada pel Ple, s’ha de fer un procés participatiu obert a totes les entitats 
del Districte 3. 
 
El dia 18 de juliol de 2018, el Plenari del Consell Municipal del Districte 3 aprovaPlenari del Consell Municipal del Districte 3 aprovaPlenari del Consell Municipal del Districte 3 aprovaPlenari del Consell Municipal del Districte 3 aprova, entre 
d’altres temes, les bases del procésbases del procésbases del procésbases del procés participatiu per a la definició del nou equipament 
del solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller i s’acorda la creació del grup de treball del 
procés participatiu per a la definició del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica 
Saifa-Keller. (ANNEX 1 i ANNEX 2) 
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FASESFASESFASESFASES     
    

1. 1. 1. 1. INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ 

 
A partir de l’aprovació bases. 
 
Tal i com estableixen les bases, l’endemà de l’aprovació de les bases del procés, el 19 de 
juliol de 2018, s’informa a les entitats del districte i  s’obre aquest procés a la 
Plataforma Participa Terrassa, donant també publicitat del mateix a través dels mitjans 
municipals.  
 
A la reunió del Consell Municipal del Districte 3 del dia 18 de juliol també es crea el 
Grup de TreballGrup de TreballGrup de TreballGrup de Treball.  
 
COMPOSICIÓ COMPOSICIÓ COMPOSICIÓ COMPOSICIÓ     
    
El grup de treballgrup de treballgrup de treballgrup de treball del procés participatiu per a la definició del nou equipament del solar 
de l’antiga fàbrica Saifa-Keller està format per les següents persones (un 35.7% de les 
persones i entitats que formen part del CMD3):  

• Sr. Manuel Ávila, de l’AV Can Palet 
• Sra. Magdalena Aguilar, del Club de Gent Gran de Can Palet 
• Sra. Alba Nos, del Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet 
• Sr. Josep Rodríguez, de l’Associació Educativa Can Palet, representant de les 

entitats juvenils al Consell Municipal del Districte 3 
• Sra. Karina Crespo, de l’INSOC-CEG, representant de les entitats juvenils al 

Consell Municipal del Districte 3 
• Sr. Francisco Utrera, de l’AV Guadalhorce 
• Sra. Dolores Galván, de l’AV Xúquer 
• Sr. Khalil Abara, de l’associació AMAL, representant de les entitats de ciutadania 

al Consell Municipal del Districte 3 
• Sr. Francisco López, representant del Grup Municipal TeC-E 
• Sr. Jordi Rueda, President del Consell Municipal del Districte 3 

 
I els membres de la Comissió TècnicaComissió TècnicaComissió TècnicaComissió Tècnica:  

• Sr. Albert Planell, Director de serveis de Plans i Projectes de ciutat 
• Sra. Eva Magaña, Directora del Programa d’Estructura Territorial i Atenció 

Ciutadana 
• Sr. Lluís Ycart, Responsable d'Equipaments cívics 
• Sr. Antoni Estapé, Cap servei Planejament urbanístic 
• Sra. Helena Torres, arquitecta encarregada de redactar l’avantprojecte i 

portaveu del grup de treball 
• Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del Consell Municipal 

del Districte 3 
 
Plenari del CPlenari del CPlenari del CPlenari del Consell onsell onsell onsell MMMMunicipal del unicipal del unicipal del unicipal del DDDDistricte istricte istricte istricte 3333    
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2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL    

        
 
Al llarg del mes de juliol de 2018 es realitzen diferents sessionssessionssessionssessions tècniques tècniques tècniques tècniques de treball amb 
els diferents serveis municipals. 
 
Durant el mes de setembre de 2018 es realitzen entrevistes amb les diferents entitatsentrevistes amb les diferents entitatsentrevistes amb les diferents entitatsentrevistes amb les diferents entitats 
que formen part del grup de treball i un grup d’usuaris de la sala relacional del Centre 
Cívic Alcalde Morera.   
 
12/09/18 AV Xúquer 
 
12/09/18 Club Gent Gran Can Palet 
 
12/09/18 Dones amb iniciativa de Can Palet 
 
12/09/18 AV Can Palet 
 
12/09/18 AV Guadalhorce 
 
12/09/18 INSOC 
 
12/09/18 AMAL 
 
12/09/18 Associació Educativa Can Palet  
 
27/09/18 Grup d’usuaris i usuàries de la sala relacional del Centre Cívic Alcalde Morera  
 
 
Durant els mesos de setembre i octubre, la comissió tècnica realitza diferents visites a visites a visites a visites a 
equipaments del Districte 3 i de la ciutatequipaments del Districte 3 i de la ciutatequipaments del Districte 3 i de la ciutatequipaments del Districte 3 i de la ciutat. 
 
 
27/09/18 Centre Cívic Alcalde Morera 
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27/09/18 Local INSOC 
 

   
 
 
27/09/18 Casal Cívic Can Palet II 

 

   
 
 
27/09/18 Casal Cívic Xúquer 
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27/09/18 Local CanPaJove (Associació Educativa Can Palet) 

 

   
 
 
10/10/18  Visita al CC President Macià 
 
 
 
Per tal de veure un espai en construcció, el dia 17 d’octubre de 2018, s’organitza una 
visita del grup de treball al nou equipament cívic de La Maurinavisita del grup de treball al nou equipament cívic de La Maurinavisita del grup de treball al nou equipament cívic de La Maurinavisita del grup de treball al nou equipament cívic de La Maurina. 
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Es planifica la visita dels membres del grup de treball a dos edificis del Baix Llobregat 
que combinen equipaments cívics amb equipaments per infants i joves, el dia 30 de 
novembre de 2018. 
 
Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de l’Hospitalet de Llobregat 
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Centre Cívic La Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat 
 

 
 

 
 
Esplai Diversitat Lúdica 
Centre Cívic Les Tovalloles de Sant Feliu de Llobregat 
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Donat el gran nombre d’aportacions que van realitzar les entitats que formen part del 
grup de treball per a la definició del nou equipament,  el Plenari del Consell Municipal 
del Districte 3 va aprovar la proposta de modificaciómodificaciómodificaciómodificació dels t dels t dels t dels terminis derminis derminis derminis del procésel procésel procésel procés (ANNEX 2 i 
ANNEX 3). 
 
El dia 30 d’octubre de 2018 es convoca una reunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treball per presentar 
l’anàlisi i les primeres conclusions de les necessitats i programa d’usos del nou 
equipament. 
 

 
 
El dia 15 de novembre de 2018 es convoca una reunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treballreunió del grup de treball per tal de 
redactar la proposta de definició del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa-
Keller.  
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La proposta  contempla els següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la proposta del grup de treballproposta del grup de treballproposta del grup de treballproposta del grup de treball del procés participatiu per a la definició 
del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller que inclou:  
 

A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència  
B. Ampliació de l’equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència  
C. Escola bressol  
D. Aparcament soterrat 
E. Espai Escènic 
F. Urbanització de l’espai públic interior i adequació amb el perímetre 

 
SEGON.- Si la construcció d’aquest equipament es realitza en diferents fases, es proposa 
que s’iniciï per la fase A. 
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3. APROVACIÓ DE LA PROP3. APROVACIÓ DE LA PROP3. APROVACIÓ DE LA PROP3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLOSTA DEL GRUP DE TREBALLOSTA DEL GRUP DE TREBALLOSTA DEL GRUP DE TREBALL    

 
Del 24/10/18 al 2/11/18  
 
El 20 de novembre de  2018 el portaveu del grup de treball presenta les conclusions al 
Plenari del Consell Municipal del Districte 3Plenari del Consell Municipal del Districte 3Plenari del Consell Municipal del Districte 3Plenari del Consell Municipal del Districte 3 per a la seva aprovació i elevació a l’òrgan 
competent.  
 
El Plenari del Consell Municipal del Districte 3 aprova la proposta del grup de treball 
(ANNEX 5) 
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4. 4. 4. 4. RETORNRETORNRETORNRETORN 

 
Del 24/10/18 al 30/11/18 
El dia 29 de novembre de 2018 s’informa a les entitats del Districte 3 del resultat del 
procés a través del correu electrònic i la Plataforma Participa Terrassa 
https://participa.terrassa.cat/processes/equipament-saifa-keller. 
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5. VALORACIÓ 5. VALORACIÓ 5. VALORACIÓ 5. VALORACIÓ  

    
De l’1/12/18 al 31/01/19 
 
Tal i com estableixen les bases del procés participatiu per a la definició del nou 
equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller, els òrgans del procés han de fer un 
informe d’avaluació del procés per tal de millorar, reforçar i corregir processos 
participatius. Per tal de redactar aquest informe s’han seguit els següents passos: 
 

1. Realitzar un qüestionari als membres del Consell Municipal del Districte 3.  
2. Redactar una valoració tècnica del procés. 

 
3. Incloure a l’ordre del dia de la sessió del CMD3 del dia 19 de febrer de 2019 el 

següent punt “Valoració del procés participatiu per a la definició del nou 
equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller” 

 
 

1111.... QÜESTIONARI ALS MEMBRES DEL QÜESTIONARI ALS MEMBRES DEL QÜESTIONARI ALS MEMBRES DEL QÜESTIONARI ALS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3        
 
El dia 20 de desembre de 2018 s’envia un qüestionari de valoració als membres del Consell 
Municipal del Districte 3 (ANNEX 6). 
 
El Consell Municipal del Districte 3 està format per 20 persones. Dels 20 qüestionaris 
enviats, hem rebut  8 respostes. 
 
El grup de treball de treball del procés estava format per la Comissió Tècnica i per 
representants de 10 entitats del districte. Els 8 qüestionaris que hem rebut amb la 
valoració són de 6  de les 8 entitats que en formaven part del grup de treball (un 75% 
de les entitats que han participat de manera activa en el procés). 
 
Els aspectes a destacar del resultat del qüestionari són els següents (veure ANNEX): 
 
El 100% considera com a bastant satisfactòria la difusió i comunicació cap a la 
ciutadania i les entitats del Districte 3 del procés. 
 
El 83% valora com a bastant satisfactoris els terminis establerts per a la realització del 
procés. 
 
En quant a l’operativitat de les reunions del grup de treball, el 50% considera que és 
gens satisfactori i el 33% creu que és bastant satisfactori. 
 
Pel que fa la valoració de la realització d’entrevistes a les entitats del grup de treball, un 
50% considera que és molt satisfactori. 
 
La realització de visites a diferents equipaments cívics, infantils i juvenils ha estat 
valorada per un 83% com a molt satisfactòria. 
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La Plataforma Participa Terrassa ha estat valorada només pel 50% de les entitats i un 
66% dels que han contestat la consideren poc satisfactòria. 
 
La claredat i concreció de les bases del procés ha estat valorada com a bastant 
satisfactòria en un 50%. 
 
Respecte la rellevància dels diferents òrgans del procés, el 50% considera que és 
bastant satisfactòria. 
 
En referència al sistema utilitzar per definir la proposta creada pel grup de treball, el 
33% de les entitats no ha contestat la pregunta; de les que han respost, un 75% ho 
consideren bastant satisfactori. 
 
Sobre la proposta aprovada pel Consell Municipal del Districte 3, el 50% la valora com a 
bastant satisfactòria. 
 
I, per últim, la valoració sobre l’obertura del procés a la resta d’entitats del districte ha 
estat valorada en un 83% com a bastant satisfactòria. 
 
Al qüestionari hi havia una part oberta, que permetia fer aportacions referents als punts 
forts i febles del procés. A continuació detallem els comentaris que les entitats han 
aportat: 
 
Punts forts que valores del procés: 
 

• La participació, el fet de poder opinar, aportar idees i necessitats i que es tinguin 
en consideració 

• Procés participatiu ampli i molt complet 
• La comunicació amb la Comissió tècnica i amb l’arquitecta que ha redactat 

l’avantprojecte ha estat molt positiva 
• Visites organitzades a diferents equipaments 
• Poder visitat equipaments a la ciutat i fora de Terrassa per veure diferents 

models 
• Resultat satisfactori de les línies generals de l’avantprojecte 
• Poder participar activament en el disseny del projecte 
• Fer partícips a gran quantitat d’entitats 

 
Punts febles que milloraries del procés: 
 

• Canviar els horaris perquè tothom pugui participar al procés 
• No saber quin serà l’ús provisional del solar mentre es redacta el projecte 
• Poca participació de les entitats del districte 
• La lentitud de tot plegat. El final de la realització és molt llunyà. Tot i així 

entenem la feina prèvia, els departaments que hi intervenen i tot el protocol fins 
arribar al projecte definitiu, pressupostos, concurs del projecte,... 
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• Manca de consens en la proposta perquè tenim tendència a prioritzar les 
nostres necessitats 

• Incertesa en quant a la gestió del futur equipament 
• Llarga espera en l’execució de les diferents parts del procés 

 
 

2. VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 
La comissió tècnica del procés participatiu per a la definició del nou equipament del 
solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller es va reunir el dia 1 de febrer de 2019 (ANNEX  9) i 
van valorar com a positius els següents aspectes del procés: 
 

• DifusióDifusióDifusióDifusió, a través del Consell Municipal del Districte 3, la plataforma Participa 
Terrassa o els correus electrònics enviats a les entitats del Districte 

• Realització d’entrevistesentrevistesentrevistesentrevistes individuals a les entitats que formaven part del grup de 
treball, van donar opció a què tothom pogués participar i dir el que volia. 

• VisitesVisitesVisitesVisites a diferents equipaments cívics o de joves tant de Terrassa com de fora de 
la ciutat 

• La claredatclaredatclaredatclaredat de les bases del procés 
• La rellevància dels diferents òrgansòrgansòrgansòrgans del procés 
• La propostapropostapropostaproposta que elaborada pel grup de treball i validada pel Consell Municipal de 

Districte perquè és fruit del treball conjunt 
• Oportunitat de que les entitats puguin reflexionarreflexionarreflexionarreflexionar sobre qüestions definides 

 
Van fer les següents aportacions al procés: 
 
Planificació:  
 

1. Es considera que els terministerministerministerminis del procés participatiu van ser molt ajustats i es 
proposa que, per futurs processos, es puguin ampliar. Hagués estat ideal poder 
fer el procés participatiu abans de tirar endavant l’avantprojecte, amb temps 
suficient per poder realitzar cadascuna de les fases. 

2. Operativitat de les reunOperativitat de les reunOperativitat de les reunOperativitat de les reunionsionsionsions del grup de treball: degut als interessos contraposats 
de les entitats que formen part del grup de treball, els debats s’allarguen. 

3. PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma Participa Terrassa: s’hauria d’implementar millor i fomentar la seva 
utilització. En estar en fase de rodatge, no s’aprofita tot el seu potencial. 

 
Metodologia:  
 

• Dificultat per assolir consensos consensos consensos consensos per a la definició dels espais. Com a qualsevol 
procés participatiu, a mesura que s’apropa el moment de concretar la proposta, 
el consens és més complicat. S’haurien de crear dinàmiques per afavorir que les 
entitats participants tinguin una visió més general del projecte. 
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Objectius: 
 

• Pel que fa l’obertura del procés a la resta d’entitatsresta d’entitatsresta d’entitatsresta d’entitats del districte que no 
formaven part del Consell, es valora com a negativa l’escassa participació. Es 
troba a faltar la participació d’altres entitats que puguin fer aportacions. Amb la 
participació d’altres entitats les aportacions al procés haguessin estat més riques 
i variades. 

• Poder crear espais de reflexióreflexióreflexióreflexió per buscar més coherència entre les necessitats 
de les entitats  el que es podrà incloure a l’avantprojecte.  

 
3. VALORACIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3VALORACIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3VALORACIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3VALORACIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3 

 
A la reunió del Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3Consell Municipal del Districte 3 del dia 19 de febrer de 2019 es va 
incloure el següent punt a l’ordre del dia: Valoració del procés participatiu per a la 
definició del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller. 
 
Cap membre del Consell va fer aportacions en aquest punt.  
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DOSSIER DE PREMSADOSSIER DE PREMSADOSSIER DE PREMSADOSSIER DE PREMSA    
 
Nota de premsaNota de premsaNota de premsaNota de premsa    
 
Terrassa, 29 de novembre de 2018 
 
El Districte 3 defineix els futurs usos de l’antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l’antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l’antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l’antic solar de la Saifa----KellerKellerKellerKeller    
    
El CMD ha aprovat una proposta sorgida d’un procés participatiu per ferEl CMD ha aprovat una proposta sorgida d’un procés participatiu per ferEl CMD ha aprovat una proposta sorgida d’un procés participatiu per ferEl CMD ha aprovat una proposta sorgida d’un procés participatiu per fer----hi un hi un hi un hi un 
equipament cívic i un espai escènic, entre altres usosequipament cívic i un espai escènic, entre altres usosequipament cívic i un espai escènic, entre altres usosequipament cívic i un espai escènic, entre altres usos    
 
 
El Consell Municipal del Districte (CMD) 3 proposa  que el solar que ocupava l’empresa 
Saifa-Keller al barri de Can Palet aculli un equipament cívic amb espais per a la infància i 
l’adolescència, una escola bressol, un espai escènic i un aparcament soterrat. La 
proposta és la conclusió d’un procés participatiu que va arrencar el passat estiu arran 
una resolució del Ple Municipal, i que acaba de finalitzar. La resolució del Ple establia el 
desenvolupament d’un procés participatiu al districte i l’elaboració d’un avantprojecte 
per aquest any, i licitar l’any vinent la redacció del projecte. 
 
El terreny objecte del procés participatiu és una parcel·la de 3.165 m2 delimitada pels 
carrers del Ter i del Sindicat, l’avinguda de les Glòries Catalanes i la plaça d’Hipàtia 
d’Alexandria. La urbanització de la finca està regulada per un Pla de Millora Urbana de 
2009, que preveu la construcció d’habitatges a la parcel·la contigua, una plaça ja 
urbanitzada, i equipaments i espais públics en aquest terreny encara buit.  
 
El procés participatiu s’ha articulat a través del Plenari del CMD, un grup de treball i una 
comissió tècnica, formada per personal tècnic de diferents serveis municipals. El grup 
de treball l’han format el regidor del districte, Jordi Rueda, representants de vuit 
entitats i la comissió tècnica. La participació es va obrir a tots els membres del consell i a 
totes les entitats amb seu o activitat al districte. Les entitats que han participat 
activament al grup han estat les següents: 
 

▪ AV Can Palet 
▪ Club de Gent Gran de Can Palet 
▪ Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet 
▪ Associació Educativa Can Palet, representant de les entitats juvenils al Consell 

Municipal del Districte 3 
▪ INSOC-Centre d’Esplai Guadalhorce, representant de les entitats juvenils al 

Consell Municipal del Districte 3 
▪ AV Guadalhorce 
▪ AV Xúquer 
▪ Associació AMAL, representant de les entitats de ciutadania al Consell Municipal 

del Districte 3 
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Al llarg d’aquests mesos, el grup de treball ha visitat diferents equipaments del territori i 
la comissió tècnica ha entrevistat les entitats del districte i ha consultat diferents serveis 
municipals. A partir d’aquí, del debat intern i del coneixement del districte que tenen les 
entitats i l’Ajuntament, s’han detectat les necessitats d’usos a cobrir i s’ha estudiat la 
compatibilitat entre ells. El grup de treball ha programat també visites a equipaments 
de referència d’altres districtes i de fora de la ciutat.  
 
El passat 20 de novembre, en sessió ordinària, el Consell Municipal del Districte 3 va 
resoldre aprovar la proposta del grup de treball del procés participatiu, que recollia els 
usos de l’equipament com a resultat del procés. Els usos recollits són els següents: 
 
    A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència  
    B. Ampliació de l’equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència  
    C. Escola bressol  
    D. Aparcament soterrat 
    E. Espai Escènic 
    F. Urbanització de l’espai públic interior i adequació amb el perímetre 
 
L’equipament cívic permetria obtenir espais addicionals al Centre Cívic Alcalde Morera, 
situat a 250 metres, que comença a ser insuficient per a les demandes d’ús actuals. El 
nou edifici, que tindrà una superfície d’uns 2.000 m2, inclourà específicament espais per 
a la infància i l’adolescència. En una fase posterior aquest equipament s’ampliarà amb 
uns 1.000 m2 més.   
 
L’escola bressol és l’únic ús que ja estava contemplat específicament al Pla de Millora 
Urbana de 2009. Tindria al voltant d’un centenar de places i ocuparia uns 1.000 m2, 
entre edifici i pati. 
 
L’espai escènic tindria entre 250 i 300 places, aproximadament, i una superfície d’uns 
1.500 m2. Permetria millorar l’oferta cultural al districte, acollint produccions i 
continguts que surtin del territori, reforçaria el circuit d’espais que permeten 
descentralitzar la cultura a la ciutat, afegint-se a altres espais del districte en cicles com 
el jazz a prop o escenes locals; i esdevindria un veritable equipament de ciutat, oferint 
espectacles que puguin atreure persones de tots els districtes. 
 
Ja s’està elaborant l’avantprojecte de l’equipament, que ha d’estar enllestit abans de 
final d’any. A partir d’aquí caldrà buscar el finançament per anar desenvolupant 
l’equipament per fases al llarg dels propers anys.  
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https://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-
el-districte-3-defineix-els-futurs-usos-de-l-antic-solar-de-la-saifa-
keller?terrassaseotitle=El+Districte+3+defineix+els+futurs+usos+de+l%27antic+solar+de
+la+Saifa-Keller 
 

NOTÍCIES  

  
El Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de la SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de la Saifa----KellerKellerKellerKeller    

29/11/2018 

El CMD ha aprovat una proposta sorgida d'un procés participatiu per fer-hi un 
equipament cívic i un espai escènic, entre altres usos 

 

El Consell Municipal del Districte (CMD) 3 proposa que el solar que ocupava l'empresa 
Saifa-Keller al barri de Can Palet aculli un equipament cívic amb espais per a la infància i 
l'adolescència, una escola bressol, un espai escènic i un aparcament soterrat. La 
proposta és la conclusió d'un procés participatiu que va arrencar el passat estiu arran 
una resolució del Ple Municipal, i que acaba de finalitzar. La resolució del Ple establia el 
desenvolupament d'un procés participatiu al districte i l'elaboració d'un avantprojecte 
per aquest any, i licitar l'any vinent la redacció del projecte. 

El terreny objecte del procés participatiu és una parcel·la de 3.165 m2 delimitada pels 
carrers del Ter i del Sindicat, l'avinguda de les Glòries Catalanes i la plaça d'Hipàtia 
d'Alexandria. La urbanització de la finca està regulada per un Pla de Millora Urbana de 
2009, que preveu la construcció d'habitatges a la parcel·la contigua, una plaça ja 
urbanitzada, i equipaments i espais públics en aquest terreny encara buit. 

El procés participatiu s'ha articulat a través del Plenari del CMD, un grup de treball i una 
comissió tècnica, formada per personal tècnic de diferents serveis municipals. El grup 
de treball l'han format el regidor del districte, Jordi Rueda, representants de vuit 
entitats i la comissió tècnica. La participació es va obrir a tots els membres del consell i a 
totes les entitats amb seu o activitat al districte. Les entitats que han participat 
activament al grup han estat les següents: 

• AV Can Palet 
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• Club de Gent Gran de Can Palet 
• Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet 
• Associació Educativa Can Palet, representant de les entitats juvenils al Consell 

Municipal del Districte 3 
• INSOC-Centre d'Esplai Guadalhorce, representant de les entitats juvenils al 

Consell Municipal del Districte 3 
• AV Guadalhorce 
• AV Xúquer 
• Associació AMAL, representant de les entitats de ciutadania al Consell 

Municipal del Districte 3 

Al llarg d'aquests mesos, el grup de treball ha visitat diferents equipaments del territori i 
la comissió tècnica ha entrevistat les entitats del districte i ha consultat diferents serveis 
municipals. A partir d'aquí, del debat intern i del coneixement del districte que tenen les 
entitats i l'Ajuntament, s'han detectat les necessitats d'usos a cobrir i s'ha estudiat la 
compatibilitat entre ells. El grup de treball ha programat també visites a equipaments 
de referència d'altres districtes i de fora de la ciutat. 

El passat 20 de novembre, en sessió ordinària, el Consell Municipal del Districte 3 va 
resoldre aprovar la proposta del grup de treball del procés participatiu, que recollia els 
usos de l'equipament com a resultat del procés. Els usos recollits són els següents: 

A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l'adolescència 

B. Ampliació de l'equipament cívic amb espais per a la infància i l'adolescència 

C. Escola bressol 

D. Aparcament soterrat 

E. Espai Escènic 

F. Urbanització de l'espai públic interior i adequació amb el perímetre 

L'equipament cívic permetria obtenir espais addicionals al Centre Cívic Alcalde Morera, 
situat a 250 metres, que comença a ser insuficient per a les demandes d'ús actuals. El 
nou edifici, que tindrà una superfície d'uns 2.000 m2, inclourà específicament espais per 
a la infància i l'adolescència. En una fase posterior aquest equipament s'ampliarà amb 
uns 1.000 m2 més.  

L'escola bressol és l'únic ús que ja estava contemplat específicament al Pla de Millora 
Urbana de 2009. Tindria al voltant d'un centenar de places i ocuparia uns 1.000 m2, 
entre edifici i pati. 

L'espai escènic tindria entre 250 i 300 places, aproximadament, i una superfície d'uns 
1.500 m2. Permetria millorar l'oferta cultural al districte, acollint produccions i 
continguts que surtin del territori, reforçaria el circuit d'espais que permeten 
descentralitzar la cultura a la ciutat, afegint-se a altres espais del districte en cicles com 
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el jazz a prop o escenes locals; i esdevindria un veritable equipament de ciutat, oferint 
espectacles que puguin atreure persones de tots els districtes. 

Ja s'està elaborant l'avantprojecte de l'equipament, que ha d'estar enllestit abans de 
final d'any. A partir d'aquí caldrà buscar el finançament per anar desenvolupant 
l'equipament per fases al llarg dels propers anys. 

• Consells Municipals de Districte 
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MÓN TERRASSAMÓN TERRASSAMÓN TERRASSAMÓN TERRASSA    
https://elmon.cat/monterrassa/societat/districte-3-defineix-futurs-usos-lantic-solar-
saifa-keller-2 
 

SOCIETAT SOCIETAT SOCIETAT SOCIETAT     

 
El Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de SaifaEl Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de Saifa----KellerKellerKellerKeller    
El CMD ha aprovat una proposta sorgida d’un procés participatiu per fer-hi un 
equipament cívic i un espai escènic, entre altres usos 
 
 
per Redacció  Redacció  Redacció  Redacció 29/11/2018 16:57 | Actualitzat a 30/11/2018 07:07  

El Consell Municipal del Districte (CMD) 3 proposa que el solar que ocupava l’empresa 

Saifa-Keller al barri de Can Palet aculli un equipament cívic amb espais per a la infància i 

l’adolescència, una escola bressol, un espai escènic i un aparcament soterrat. La 

proposta és la conclusió d’un procés participatiu que va arrencar el passat estiu arran 

una resolució del Ple Municipal, i que acaba de finalitzar. 

La resolució del Ple establia el desenvolupament d’un procés participatiu al districte i 

l’elaboració d’un avantprojecte per aquest any, i licitar l’any vinent la redacció del 

projecte. El terreny objecte del procés participatiu és una parcel·la de 3.165 m2 

delimitada pels carrers del Ter i del Sindicat, l’avinguda de les Glòries Catalanes i la 

plaça d’Hipàtia d’Alexandria. La urbanització de la finca està regulada per un Pla de 

Millora Urbana de 2009, que preveu la construcció d’habitatges a la parcel·la contigua, 

una plaça ja urbanitzada, i equipaments i espais públics en aquest terreny encara buit. 

El procés participatiu s’ha articulat a través del Plenari del CMD, un grup de treball i una 

comissió tècnica, formada per personal tècnic de diferents serveis municipals. El grup 

de treball l’han format el regidor del districte, Jordi Rueda, representants de vuit 

entitats i la comissió tècnica. La participació es va obrir a tots els membres del consell i a 

totes les entitats amb seu o activitat al districte. 
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Les entitats que han participat activament al grup han estat les següents: Les entitats que han participat activament al grup han estat les següents: Les entitats que han participat activament al grup han estat les següents: Les entitats que han participat activament al grup han estat les següents:  

▪ AV Can Palet 

▪ Club de Gent Gran de Can Palet 

▪ Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet 

▪ Associació Educativa Can Palet, representant de les entitats juvenils al Consell 

Municipal del Districte 3 

▪ INSOC-Centre d’Esplai Guadalhorce, representant de les entitats juvenils al Consell 

Municipal del Districte 3 

▪ AV Guadalhorce 

▪ AV Xúquer 

▪ Associació AMAL, representant de les entitats de ciutadania al Consell Municipal del 

Districte 3 

Al llarg d’aquests mesos, el grup de treball ha visitat diferents equipaments del territori i 

la comissió tècnica ha entrevistat les entitats del districte i ha consultat diferents serveis 

municipals. A partir d’aquí, del debat intern i del coneixement del districte que tenen les 

entitats i l’Ajuntament, s’han detectat les necessitats d’usos a cobrir i s’ha estudiat la 

compatibilitat entre ells. El grup de treball ha programat també visites a equipaments 

de referència d’altres districtes i de fora de la ciutat. El passat 20 de novembre, en 

sessió ordinària, el Consell Municipal del Districte 3 va resoldre aprovar la proposta del 

grup de treball del procés participatiu, que recollia els usos de l’equipament com a 

resultat del procés. 

Els usos recollits són els següents:Els usos recollits són els següents:Els usos recollits són els següents:Els usos recollits són els següents: 

A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència 

B. Ampliació de l’equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència 

C. Escola bressol 
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D. Aparcament soterrat 

E. Espai Escènic 

F. Urbanització de l’espai públic interior i adequació amb el perímetre 

L’equipament cívic permetria obtenir espais addicionals al Centre Cívic Alcalde Morera, 

situat a 250 metres, que comença a ser insuficient per a les demandes d’ús actuals. El 

nou edifici, que tindrà una superfície d’uns 2.000 m2 , inclourà específicament espais 

per a la infància i l’adolescència. En una fase posterior aquest equipament s’ampliarà 

amb uns 1.000 m2 més. L’escola bressol és l’únic ús que ja estava contemplat 

específicament al Pla de Millora Urbana de 2009. Tindria al voltant d’un centenar de 

places i ocuparia uns 1.000 m2 , entre edifici i pati. 

L’espai escènic tindria entre 250 i 300 places, aproximadament, i una superfície d’uns 

1.500 m2 . Permetria millorar l’oferta cultural al districte, acollint produccions i 

continguts que surtin del territori, reforçaria el circuit d’espais que permeten 

descentralitzar la cultura a la ciutat, afegint-se a altres espais del districte en cicles com 

el jazz a prop o escenes locals; i esdevindria un veritable equipament de ciutat, oferint 

espectacles que puguin atreure persones de tots els districtes.  

Ja s’està elaborant l’avantprojecte de l’equipament, que ha d’estar enllestit abans de 

final d’any. A partir d’aquí caldrà buscar el finançament per anar desenvolupant 

l’equipament per fases al llarg dels propers anys. 

 

#Districte#Districte#Districte#Districte    3333      

 



 30 

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    
    

 
 

 
 
 
Núm.:Núm.:Núm.:Núm.:    5/18 
Caràcter:Caràcter:Caràcter:Caràcter:    ORDINÀRIA 
Data:Data:Data:Data:    18 de juliol 2018 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc:    Centre Cívic Alcalde Morera 
 
 

ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 

1. S’acorda la priorització de les propostes presentades al procés d’inversions del 
districte 2018 (veure annex) 

 
2. S’aproven les bases del procés participatiu per a la definició del nou equipament 

del solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller 
 

3. S’acorda la creació del grup de treball del procés participatiu per a la definició 
del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller 

 
4. S’acorda modificar el Pla de Treball del Consell i realitzar la sessió de debat i 

aprovació de l’informe anual al setembre. 
 

 
 
 

SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3    
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ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    
 
BASES PROCÉS PARTICIPBASES PROCÉS PARTICIPBASES PROCÉS PARTICIPBASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE ATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE ATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE ATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE 
L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER     

(aprovades a la sessió plenària del CMD 3 del 18 de juliol de 2018) 
    
    
1. OBJECTE1. OBJECTE1. OBJECTE1. OBJECTE    
 
Aquestes bases tenen per objecte determinar el procés participatiu per a la definició del 
nou equipament que s’ubicarà al solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller, potenciant la 
participació del Consell Municipal del Districte 3 i de les entitats del districte 3.  
    
2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?    
    
Poden participar: 

• Les persones membres del Consell Municipal de Districte 3 
• Les entitats del Districte 3 que estiguin inscrites a l’RMEAC i que tinguin la seva 

seu al Districte 3 o que portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte 
3. 

    
3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS     

Aquest procés garantirà la informació i comunicació durant totes les fases a les 
persones que participen i a la ciutadania, utilitzant els mitjans de comunicació 
municipals i la plataforma de participació “Participa a Terrassa” 
(www.participa.terrassa.cat) 
    
    
ÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉS    

PlePlePlePlenari del Consell Municipal de Districtenari del Consell Municipal de Districtenari del Consell Municipal de Districtenari del Consell Municipal de Districte 

Proposarà la creació de grups de treball del procés i farà les funcions de Comissió de 
Seguiment del procés participatiu definint la metodologia, establint calendaris, 
participant en l’estratègia comunicativa, vetllant pel desenvolupament i realitzant la 
valoració i fer el retorn dels resultats, tal com estableix l’article 39.7 i l’article 30.1 del 
vigent Reglament Municipal de  Participació Ciutadana. 

Comissió TècnicaComissió TècnicaComissió TècnicaComissió Tècnica 

La Comissió té com a objectiu principal valorar la viabilitat legal, competencial, tècnica i 
econòmica de les propostes presentades, així com fer el seguiment, valorar la seva 
execució, i donar qualsevol suport tècnic per al qual sigui requerida durant qualsevol 
fase del procés.  
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La Comissió estarà formada pels tècnics coordinadors/es de districte i pels tècnics i 
tècniques dels diferents serveis municipals implicats en el procés.  
    
    
5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?    

A través d’un grup de treballgrup de treballgrup de treballgrup de treball, creat pel Consell Municipal del Districte 3. 

Podran formar part del grup de treball els membres del Consell Municipal del Districte 
3, representants d’entitats del Districte 3 i la Secretaria del Consell Municipal del 
Districte. 

Les entitats que no formin part del Consell Municipal del Districte 3 podran sol·licitar-ho 
a través de la bústia de la secretaria del Consell Municipal del Districte 3 
(secretariaCMD3@terrassa.cat) 
    

El grup de treball escollirà la persona que farà la coordinació i de portaveucoordinació i de portaveucoordinació i de portaveucoordinació i de portaveu, que rebrà 
assistència i que tindrà el suport tècnic de la secretaria del consell. 

Els objectius del grup de treball són: 

 
1. Analitzar les necessitats de les entitats del Districte 3 (mancances al districte, 

d’espais, d’usos, de serveis...) 
2. Treballar dinàmiques i estratègies  orientades a recollir necessitats i aportacions 
3. Posar en comú la visió de les entitats sobre la necessitats i usos del nou 

equipament 
4. Definir propostes per als usos del nou equipament 

 
 
6. FASES6. FASES6. FASES6. FASES    
    

1. INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ. A partir de l’aprovació bases. 
• Creació Grup de Treball 

S’informarà sobre el procés a les entitats del Districte 3. 
 

2. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. Del 9/09/18 al 24/10/18 
Es convocaran reunions del Grup de Treball per recollir, debatre i consensuar 
propostes per a la definició del nou equipament. 
 

3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALL. Del 24/10/18 al 
2/11/18  

El portaveu del Grup de Treball presentarà les conclusions al Plenari del Consell 
Municipal del Districte 3 per a la seva aprovació i elevació a l’òrgan competent. 
 

4. RETORNRETORNRETORNRETORN. Del 24/10/18 al 30/11/18 
S’informarà a les entitats del Districte 3 del resultat del procés. 
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5. VALORACIÓ. VALORACIÓ. VALORACIÓ. VALORACIÓ. De l’1/12/18 al 31/01/19 

Els òrgans del procés faran un informe d’avaluació del procés per tal de millorar, 
reforçar i corregir processos participatius. 
 
7. CALENDARI7. CALENDARI7. CALENDARI7. CALENDARI    
    
FASESFASESFASESFASES    2018201820182018    2019201920192019    
 juliol agost setembre octubre novembre desembre gener 
INFORMACIÓ CMD3       
DEBAT        
VALIDACIÓ    CMD3    
RETORN        
AVALUACIÓ        
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ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    
    

 
 
 

 
 
 
Núm.:Núm.:Núm.:Núm.:    7/18 
Caràcter:Caràcter:Caràcter:Caràcter:    ORDINÀRIA 
Data:Data:Data:Data:    22 d’octubre 2018 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc:    Centre Cívic Alcalde Morera 
 
 

ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
1.  S’aproven les següents propostes del procés d’inversions del Districte 3 pel 2018: 
 

    
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    

    
PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST    

    
 
Instal·lació d’una piràmide de 5,5 m d’alçada i aportació de sorra al 
Parc de Salvador Allende 
 

20.000€ 

 
Subministrament i col·locació de tanca de panells electrosoldats de 2 
m d’alçada, amb acabat pregalvanitzat a la sortida del a parada dels 
FGC a Les Fonts 
 

13.000€ 

 
Subministrament i muntatge de tanca metàl·lica per espai públic al 
parc infantil del Ps. Lola Anglada 
 

5.000€ 

 
Eliminació de mitjaneres a la carretera Montcada, a l’alçada del cr. 
Santa Marta: rebaixar voreres per fer un itinerari més accessible, 
trasllat semàfor, pintura pas vianants i col·locació nova arqueta 
 

34. 759€ 

 
Posar més arbres a la Pl. Can Palet 
 

10.541€ 

SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3    
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TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    
83.30083.30083.30083.300€€€€    

    
    

 
 

2. S’aprova la següent modificació dels terminis a les fases del Procés participatiu 
per a la definició del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller: 

 
Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2 Dinàmiques al grup de treball: del 8/09/18 al 16/11/18 
Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3 Aprovació de la propostes del grup de treball 17/11/18 al 23/11/18 
Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4 Retorn 24/11/18 al 21/12/18 
Fase 5Fase 5Fase 5Fase 5 Valoració del 22/12/18 al 28/02/18 
 
 
 

3. S’aprova la realització d’una activitat de dinamització comunitària el dia 20 de 
novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, amb el pressupost alliberat de 
les activitats del Districte 7, un cop el Consell Municipal del Districte 7 es 
constitueixi. 
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ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    
 
BASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE BASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE BASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE BASES PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU EQUIPAMENT DEL SOLAR DE 
L’ANTIL’ANTIL’ANTIL’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLERGA FÀBRICA SAIFA KELLERGA FÀBRICA SAIFA KELLERGA FÀBRICA SAIFA KELLER    

(modificació aprovada a la sessió plenària del CMD 3 del 22 d’octubre de 2018) 
    
    
1. OBJECTE1. OBJECTE1. OBJECTE1. OBJECTE    
 
Aquestes bases tenen per objecte determinar el procés participatiu per a la definició del 
nou equipament que s’ubicarà al solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller, potenciant la 
participació del Consell Municipal del Districte 3 i de les entitats del districte 3.  
    
2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?2. QUI  POT PARTICIPAR?    
    
Poden participar: 

• Les persones membres del Consell Municipal de Districte 3 
• Les entitats del Districte 3 que estiguin inscrites a l’RMEAC i que tinguin la seva 

seu al Districte 3 o que portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte 
3. 

    
3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS 3. INFORMACIÓ, DIFUSIÓ DEL PROCÉS     

Aquest procés garantirà la informació i comunicació durant totes les fases a les 
persones que participen i a la ciutadania, utilitzant els mitjans de comunicació 
municipals i la plataforma de participació “Participa a Terrassa” 
(www.participa.terrassa.cat) 
    
    
ÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉSÒRGANS DE PROCÉS    

Plenari del Consell Municipal de DistrictePlenari del Consell Municipal de DistrictePlenari del Consell Municipal de DistrictePlenari del Consell Municipal de Districte 

Proposarà la creació de grups de treball del procés i farà les funcions de Comissió de 
Seguiment del procés participatiu definint la metodologia, establint calendaris, 
participant en l’estratègia comunicativa, vetllant pel desenvolupament i realitzant la 
valoració i fer el retorn dels resultats, tal com estableix l’article 39.7 i l’article 30.1 del 
vigent Reglament Municipal de  Participació Ciutadana. 

Comissió TècnicaComissió TècnicaComissió TècnicaComissió Tècnica 

La Comissió té com a objectiu principal valorar la viabilitat legal, competencial, tècnica i 
econòmica de les propostes presentades, així com fer el seguiment, valorar la seva 
execució, i donar qualsevol suport tècnic per al qual sigui requerida durant qualsevol 
fase del procés.  
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La Comissió estarà formada pels tècnics coordinadors/es de districte i pels tècnics i 
tècniques dels diferents serveis municipals implicats en el procés.  
    
    
5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?5. COM ES POT PARTICIPAR?    

A través d’un grup de treballgrup de treballgrup de treballgrup de treball, creat pel Consell Municipal del Districte 3. 

Podran formar part del grup de treball els membres del Consell Municipal del Districte 
3, representants d’entitats del Districte 3 i la Secretaria del Consell Municipal del 
Districte. 

Les entitats que no formin part del Consell Municipal del Districte 3 podran sol·licitar-ho 
a través de la bústia de la secretaria del Consell Municipal del Districte 3 
(secretariaCMD3@terrassa.cat) 
    

El grup de treball escollirà la persona que farà la coordinació i de portaveucoordinació i de portaveucoordinació i de portaveucoordinació i de portaveu, que rebrà 
assistència i que tindrà el suport tècnic de la secretaria del consell. 

Els objectius del grup de treball són: 

 
5. Analitzar les necessitats de les entitats del Districte 3 (mancances al districte, 

d’espais, d’usos, de serveis...) 
6. Treballar dinàmiques i estratègies  orientades a recollir necessitats i aportacions 
7. Posar en comú la visió de les entitats sobre la necessitats i usos del nou 

equipament 
8. Definir propostes per als usos del nou equipament 

 
 
6. FASES6. FASES6. FASES6. FASES    
    

4. INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ. A partir de l’aprovació bases. 
Creació Grup de Treball 
S’informarà sobre el procés a les entitats del Districte 3. 

 
5. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. DINÀMIQUES AL GRUP DE TREBALL. Del 8/09/18 al 16/11/18.  

Es convocaran reunions del Grup de Treball per recollir, debatre i consensuar 
propostes per a la definició del nou equipament. 

 
6. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALLAPROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALL. Del 17/11/18 al 23/11/18 

El portaveu del Grup de Treball presentarà les conclusions al Plenari del Consell 
Municipal del Districte 3 per a la seva aprovació i elevació a l’òrgan competent. 

 
7. RETORNRETORNRETORNRETORN. Del 24/11/18 al 21/12/18 

S’informarà a les entitats del Districte 3 del resultat del procés. 
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8. VALORACIÓ. VALORACIÓ. VALORACIÓ. VALORACIÓ. Del 22/12/18 al 28/02/19 
Els òrgans del procés faran un informe d’avaluació del procés per tal de millorar, 
reforçar i corregir processos participatius. 

 
7. CALENDARI7. CALENDARI7. CALENDARI7. CALENDARI    
    
FASESFASESFASESFASES    2018201820182018    2019201920192019    
 juliol agos

t 
setembr

e 
octubr

e 
novembr

e 
desembr

e 
gener/febre

r 
INFORMACI
Ó 

CMD
3 

      

DEBAT        
VALIDACIÓ     CMD3CMD3CMD3CMD3      
RETORN        
AVALUACIÓ        
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX 5555    
    

 
 

 
Núm.:Núm.:Núm.:Núm.:    8/18 
Caràcter:Caràcter:Caràcter:Caràcter:    ORDINÀRIA 
Data:Data:Data:Data:    20 de novembre 2018 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc:    Centre Cívic Alcalde Morera 
 

ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 

1. S’aprova la proposta del grup de treball del procés participatiu per a la definició 
del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa Keller que inclou:  

 
A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència  
B. Ampliació de l’equipament cívic amb espais per a la infància i 

l’adolescència  
C. Escola bressol  
D. Aparcament soterrat 
E. Espai Escènic 
F. Urbanització de l’espai públic interior i adequació amb el perímetre 

Si la construcció d’aquest equipament es realitza en diferents fases, es proposa 
que s’iniciï per la fase A. 
 

2. S’aprova el pressupost de 1.756,45€ per l’edició i presentació del Llibre dels 
Records dels barris de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer. 

SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3 
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ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6    
 

 
 
 
Respecte de la PLANIFICACIÓPLANIFICACIÓPLANIFICACIÓPLANIFICACIÓ del procés: 
    

1. Com valoreu la difusió i comunicació cap a la ciutadania i les entitats del Districte 
3 del procés? 

 
 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
2. Com valoreu els terminis establerts per a la realització del procés? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
3. Com valoreu l’operativitat de les reunions del grup de treball? 

 
 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
4. Com valoreu la realització d’entrevistes a les entitats que formaven part del grup 

de treball? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
5. Com valoreu la realització de visites a diferents equipaments cívics, infantils i 

juvenils? 
 

 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 

    

VALORACIÓ PVALORACIÓ PVALORACIÓ PVALORACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU ROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU ROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU ROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU 
EQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLEREQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLEREQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLEREQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER        

 



 41 

 
 

Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
6. Com valoreu la plataforma «Participa a Terrassa» en aquest procés? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
Respecte de la METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA del procés: 

    
7. Com valoreu la claredat i concreció de les bases del procés? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
 

8. Com valoreu la rellevància dels diferents òrgans del procés (Grup de Treball, 
Comissió Tècnica i Plenari del Consell)? 

 
 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
9. Com valoreu el sistema utilitzat per a la definició de la proposta creada pel grup 

de treball? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
 

10. En cas que la valoració del sistema utilitzat per a la definició de la proposta 
creada pel grup de treball sigui poc o gens satisfactòria, quin seria el sistema que 
creieu més adient? 

 
 
 
 
 
 



 42 

Respecte dels OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS del procés: 
 

11. Com valoreu la proposta aprovada pel Consell Municipal del Districte 3? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

 
12. Com valoreu l’obertura del procés a la resta d’entitats del districte 3? 
 

 
 
 
 

Molt satisfactori 
Bastant satisfactori 
Poc satisfactori 
Gens satisfactori 

    
13. Punts forts que valores del procés:Punts forts que valores del procés:Punts forts que valores del procés:Punts forts que valores del procés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Punts febles que milloraries al procés:Punts febles que milloraries al procés:Punts febles que milloraries al procés:Punts febles que milloraries al procés: 
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ANNEX 7ANNEX 7ANNEX 7ANNEX 7    
    

PROGRAMA D’USOS DEL NOU EQUIPAMENT 
 
 
 



Equipament solar antiga Saifa-Keller

CONSELL DE DISTRICTE 3
PROGRAMA D’USOS DEL NOU 
EQUIPAMENT

20 novembre 2018

Sergio Pachon Pozo
44



VISITES: EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE / DE REFERÈNCIA

NECESSITATS D’USOS: ENTREVISTES SERVEIS MUNICIPALS

NECESSITATS D’USOS: EQUIP DE TREBALL

ANÀLISI DE L’ENTORN: SITUACIÓ / ENTORN / PARCEL·LA / PLANEJAMENT

Equipament solar antiga Saifa-Keller

USOS POSSIBLES

PROCÉS PARTICIPATIU

CONCLUSIONS EQUIP DE TREBALL

PROGRAMA D’USOS I FASES

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROCÉS PARTICIPATIU

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROCÉS PARTICIPATIU

El grup de treball del procés participatiu per a la definició
del nou equipament del solar de l’antiga fàbrica Saifa-Keller 
està format per les següents persones:

-Sr. Manuel Ávila, de l’AV Can Palet

-Sra. Magdalena Aguilar, del Club de Gent Gran de Can Palet

-Sra. Alba Nos, del Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet

-Sr. Josep Rodríguez, de l’Associació Educativa Can Palet, representant 
de les entitats juvenils al Consell Municipal del Districte 3

-Sra. Karina Crespo, de l’INSOC-CEG, representant de les entitats 
juvenils al Consell Municipal del Districte 3

-Sr. Francisco Utrera, de l’AV Guadalhorce

-Sra. Dolores Galván, de l’AV Xúquer

-Sr. Khalil Abara, de l’associació AMAL, representant de les entitats de 
ciutadania al Consell Municipal del Districte 3

-Sr. Francisco López, representant del Grup Municipal TeC-E

-Sr. Jordi Rueda, President del Consell Municipal del Districte 3

I els membres de la Comissió Tècnica:

-Sr. Albert Planell, Director de serveis de Plans i Projectes de ciutat

-Sra. Eva Magaña, Directora del Programa d’Estructura Territorial i 
Atenció Ciutadana

-Sr. Lluís Ycart, Responsable d'Equipaments cívics

-Sr. Antoni Estapé, Cap servei Planejament urbanístic

-Sra. Helena Torres, arquitecta encarregada de redactar l’avantprojecte i 
portaveu del grup

-Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del Consell 
Municipal del Districte 3

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

DISCTRICTE 3:
-Can Palet
-Segle XX
-Can Jofresa
-Guadalhorce
-Xúquer
-Can Palet II

SITUACIÓ

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Centre Cívic Alcalde 
Morera 

Solar antiga Saifa-Keller 
per nou equipament

Centre Cívic Alcalde 
Morera i solar antiga 
Saifa-Keller per nou 
equipament: 
-250 metres
-3 minuts a peu

SITUACIÓ

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ESTUDI DE LA PARCEL·LA

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PLANEJAMENT

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PLANEJAMENT

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

EQUIPAMENTS DE L’ENTRON

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

1

E

2

3

4

Equipaments cívics:
-(1) Centre Cívic 
Alcalde Morera
-(2) INSOC i    Casal 
Cívic Guadalhorce
-(3) Casal Cívic Can 
Palet II
-(4) Casal Cívic 
Xúquer
-(5) CanPa Jove
-(E) Solar antiga 
Saifa-Keller per nou 
equipament

5

VISITES EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

VISITES EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE

Centre Cívic Alcalde 
Morera

INSOC i Casal Cívic 
Guadalhorce

Casal Cívic Can 
Palet II

Casal Cívic Xúquer CanPa Jove

Sergio Pachon Pozo
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Centre Cívic La Maurina. Terrassa

Equipament solar antiga Saifa-Keller

VISITES EQUIPAMENTS DE REFERÈNCIA

Visita: 30 de novembre de 2018 
(pendent)

Visita: 17 d’octubre de 2018

Casal Cívic Pubilla Casas. Hospitalet 
de Llobregat (Centre d'Esplai i 
Equipament Cívic)

Centre Cívic Les Tovalloles. Sant Feliu 
de Llobregat

Visita: 30 de novembre de 2018 
(pendent)

Sergio Pachon Pozo
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

NECESSITATS D’USOS - ENTREVISTES SERVEIS MUNICIPALS

Mobilitat

Programes de grans infraestructures

Patrimoni i manteniment

Estructura territorial i atenció ciutadana

Equipaments cívics

Serveis socials

Serveis a les persones

Educació

Cultura

Esports

Comerç
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Aparcament de barri i pels nous equipaments

Ampliació relacionada amb CC / millorar OAC i serveis 
socials / sala d’actes i altres sales funcionals / espai 
diferenciat gent gran i joves / espais entitats i magatzems 
compartits / espais exteriors privatius

Espai extraescolar nens i família / amb serveis socials  

Possible nova ubicació fira, lligada amb sala auditori

A la ciutat falta espai esgrima / boxa

Sala d’actes / sala polivalent / auditori

Reserva futura escola bressol (100 infants) 

Espai gent gran / espai joves / sala equipada / bucs
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

NECESSITATS D’USOS – EQUIP DE TREBALL

AV Xúquer

INSOC Guadalhorce

AV Can Palet

AV Guadalhorce

Club Gent Gran de Can Palet

Dones amb iniciativa Can Palet

Amal

Gent Gran usuària Sala Relacional

Direcció i coordinació Centre Cívic

Associació Educativa Can Palet

Grup 1 – ampliació equipament cívic

Grup 2 – espai infants i joves

Grup 3 – espai joves
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NECESSITATS D’USOS DE LES ENTITATS

Equipament solar antiga Saifa-Keller

Ampliació equipament cívic Espai infants i joves Espai joves

- Sala relacional per la gent gran, amb 
divisions per zones, jugar, parlar, sofàs...

- Sala per gent jove (podria ser informàtica)
- Bucs d’assaig
- Sales per activitats
- Sala amb cuina
- Sala per manualitats amb pica per neteja
- Sala per ioga més gran i equipada per l’ús
- Sala polifuncional 
- Despatxos per ús de les associacions 

(compartit o no) amb espai per 
emmagatzematge

- Magatzem de grans dimensions (amb 
sales més petites)

- Plaça pública a nivell de carrer relacionada 
amb l’equipament

- 3 despatxos per a la direcció i coordinació
- Sala de reunions 
- Office

- Espai totalment independent de la resta 
d’entitats, amb autonomia i sense restricció
d’horaris

- Sala de material
- Sala d’informàtica i audiovisual
- Cuina
- Banys amb dutxes 
- 4 sales per 30 nens amb pica
- Espai de joves 
- Biblioteca
- Sala de reunions 
- Oficina d’ús diari
- Aula de psicomotricitat
- Sala d’actes (compartida)
- Bucs d’assaig
- Bar-restaurant (reinserció laboral) 

- 4 sales per 10 alumnes
- Sala psicòleg 
- Despatx educadors per 4-5 persones
- Sala polivalent amb sofàs, Playstation, 

ping-pong... de fàcil accés i amb contacte 
amb l’exterior

- Espai exterior controlat (és possible l’espai 
en coberta)

- Cuina 
- Banys amb dutxes 
- Preferiblement connexió directa a l’exterior, 

sense entrada compartida 
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ESTUDI USOS POSSIBLES

Escola bressol

Equipament cívic

Centre obert

Centre cultural polivalent

Aparcament

Usos provisionals

ESTUDI DELS DIFERENTS USOS POSSIBLES
COMPATIBILITAT ENTRE ELLS
ESTUDI DE FASES POSSIBLES
USOS PROVISIONALS

Espai escènic

Equipament escènicomusical

Espai per infants i joves
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ÚS: ESCOLA BRESSOL

Pla de Millora Urbana SAIFA-KELLER [PM-SKE001]: 35% com a equipament educatiu E.2, escola bressol 

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del  Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

Notes Servei Educació: 
-100 infants

-Sales interiors 2 m2/infant, mínim 3 sales 
i de 30 m2 per sala + àrees diferenciades 
de higiene i descans

-Sala preparació aliments 

-Sala usos múltiples 

-Sales administratives

-Lavabos d'adults

-Aproximadament 750-800 m2

-Pati 2 m2/infant, aprox. 200 m2

-Un solar aprox. 1.000 m2

Aula 1 [0/1 any]

Aula 2 [1/2 anys]

Aula 3 [1/2 anys]

Aula 4 [1/2 anys]

Aula 5 [2/3 anys]

Aula 6 [2/3 anys]

Aula 7 [2/3 anys]

Espai exterior

Vestuari

Menjador

Direcció

Coordinació Cuina

Magatzem

Sala usos múltiples

Serveis

Accés directe 
exterior
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ÚS: EQUIPAMENT CÍVIC

Pla director d’equipaments cívics a Terrassa 2009-2018: CC Alcalde Morera, equipament cívic amb necessitat d’ampliació

Sales activitats

Sala gimnàs

Sales polivalents

Espai exterior

Magatzem

Sala relacional subdividida

Despatxos

Sala de reunions

Sales entitats

Sala d’actes

Office

Accés directe 
exterior amb 
plaça

Buc d’assaig

ÚS: CENTRE CULTURAL POLIVALENT

PEC Cat Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2009-2019 - Taula sectorial de Centres Culturals Polivalents: a partir 
dels 30.000 habitants la dotació serà d’un CCP “ampliat” més un CCP “bàsic” per a cada fracció

Tipologia bàsica: 
-Superfície útil: 950 m2

-Superfície construïda aprox.: 1.300 m2

Tipologia ampliada: 
-Superfície útil: 1.220 m2

-Superfície construïda aprox.: 1.650 m2
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ÚS: CENTRE OBERT

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència 

DESPLEGAMENT DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIU NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES

Notes Serveis Socials: 
-60/80 places

-Espais polivalents de treball per edats 
(3/4 simultanis) 

-Espais de treball amb famílies

-Espais de treball intern de l’equip de 
gestió del centre obert

-Altres espais de suport tipus l’escola 
bressol

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala relacionalDespatx educadors

Sala psicòleg Cuina

Accés directe 
exterior

Espai exterior 
controlat

Banys amb dutxa

ÚS: ESPAI PER INFANTS I JOVES
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ÚS: EQUIPAMENT ESCÈNICOMUSICAL

PEC Cat Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2009-2019 - Taula sectorial d’equipaments escènicomusicals: més 
de 50.000 habitants la dotació serà d’un Espai escènomusical E3

E3 (1) complex gran format: 
-700 espectadors + 300

-Superfície útil: 4.265 m2

-Superfície construïda aprox.: 6.400 m2

E3 (1) complex gran format: 
-800 espectadors + 300

-Superfície útil: 4.900 m2

-Superfície construïda aprox.: 7.350 m2

ÚS: ESPAI ESCÈNIC

Serveis de Cultura: bon funcionament de la sala del Teatre Alegria

Sala Teatre Alegria: 
-Aforament entre 250 i 300 persones

-Escenari + sala tècnica

-Grades mòbils

-Camerinos, serveis i magatzem

Esoai teatre polivalent 
amb escenari integrat

Accés directe 
exterior

Cabina de control

Recepció

Camerinos

Magatzem

Accés material
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

ÚS: APARCAMENT

Normes Urbanístiques del POUM Terrassa 2003

Previsions d'aparcament en sòl urbà: 

-Una plaça (20 m2) per cada local 

-Una plaça (20m2) per cada cinquanta 
metres quadrats (50 m2) de superfície 
construïda a partir de quatre-cents 
metres quadrats (400 m2) de superfície 
construïda 

-Els cinemes que s’emplacin en 
edificacions de nova construcció hauran 
de disposar d’una reserva d’aparcament 
equivalent a una plaça per cada 10 
localitats. 

ORDENANÇA D’USOS I ACTIVITATS, 30 de desembre de 2011
ANNEX II: CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ÚS D’APARCAMENT
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Escola bressol

- Aules infantils 
segons edat

- Sala usos 
múltiples

- Sala 
preparació
aliments 

- Sales 
administratives

- Lavabos 
d'adults

- Pati

Equipament cívic que inclogui espais per infants i joves Espai escènic Plaça pública

- Sala relacional
- Bucs d’assaig
- Sales per activitats
- Sala amb cuina
- Sala per manualitats
- Sala d’actes
- Despatxos associacions
- Magatzem 
- 3 despatxos (direcció i coordinació)
- Sala de reunions 
- Office
- Bar 
- Sala d’exposicions
- Sales per infants amb espais polivalents de treball per diferents 

edats i espais de treball per famílies
- Sales per joves amb espais específics per activitats juvenils
- Entrades independents i espais sectoritzats com a mínim per 

espais d’infants, joves i general

- Sala aforament 
entre 250 i 300 
persones

- Escenari
- Sala tècnica
- Grades mòbils
- Camerinos
- Serveis
- Magatzem

- Accés al carrer 
tancat

- Punt de 
trobada per les 
activitats

aprox. 1.000-
1.200 m2 aprox. 1.900-2.200 m2 i ampliació 1.000-1.300 m2

aprox. 1.300-
1.700 m2

aprox. 5.000-
6.000 m2

ESTUDI PROGRAMA D’USOS
Aparcament

- Aparcament 
soterrani

aprox. 850  m2
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Aparcament soterrat

Escola bressol

Espai escènic

Equipament cívic + espais per infants i joves 

Urbanització espai públic interior i adequació amb el 
perímetre

Proposta usos en parcel·la

ESTUDI PROGRAMA D’USOS

Proposta de fases

Usos provisionals
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROPOSTA D’USOS EN PARCEL·LA

Escola bressol

Aparcament soterrat

Urbanització espai públic interior i adequació
amb el perímetre

Espai escènic

Equipament cívic + espai per infants i joves 
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROPOSTA D’USOS EN PARCEL·LA

Aparcament soterrat Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic
Espai públic

Soterrani -1, -2 i -3 Semisoterrani 2 Semisoterrani 1 Baixa Primera

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Espai escènic
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROPOSTA D’USOS EN PARCEL·LA

Aparcament soterrat Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic
Espai públic

Soterrani -1, -2 i -3 Semisoterrani 2 Semisoterrani 1 Baixa Primera

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Ampliació
equipament
Espai escènic

Equipament cívic + 
espai per infants i 
joves
Espai escènic
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROPOSTA DE FASES

Es planteja un equipament que pugui ser construït per 
fases, per tal que es pugui adaptar a les partides 
econòmiques municipals anuals, però que es pugui fer 
una ocupació i ús de cada mòdul acabada cada fase. 
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

PROPOSTA DE FASES

A

B

C

D

E

F

Adequació solar per a usos provisionals

Ampliació equipament

Escola bressol

Aparcament soterrat

Urbanització espai públic interior i 
adequació amb el perímetre

Espai escènic

Equipament cívic + espai per infants i joves

0

B

C

D

E

A

F
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

USOS PROVISIONALS

Es preveuen usos provisionals en la parcel·la per un 
ús intensiu de l’espai disponible des del primer 
moment.

Els usos provisionals es realitzaran en les zones no 
ocupades de les diferents fases. Aquests usos podran 
ser interromputs durant l’execució de les obres per la 
seva afectació, seguretat i compatibilitat. 

Fins que no s'iniciïn les obres de les diferents fases, el 
solar quedarà preparat per acollir usos provisionals per 
activitats d'interès públic del Districte.
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

Durant la construcció per fases de l’equipament prolongades en el temps, aprofitament de l’espai restant de la parcel·la per 
usos urbans: d’estança, esportius, jocs infantils... per l’aprofitament intensiu de tot l’espai disponible

USOS PROVISIONALS

Sergio Pachon Pozo
77



Equipament solar antiga Saifa-Keller

CONCLUSIONS EQUIP DE TREBALL

- Proposta de programa d’usos pel nou equipament a solar de l’antiga Saifa-Keller és:
- Equipament cívic + espais per a la infància i l’adolescència 
- Escola bressol 
- Aparcament soterrat
- Espai Escènic
- Urbanització espai públic interior i adequació amb el perímetre

- La construcció d’aquest equipament es realitzarà en diferents fases i s’iniciarà per la fase A -
Equipament cívic + espai per infants i joves.

- Amb entrades independents i espais sectoritzats com a mínim per a infants, joves i general.
- Fins que no s'iniciïn les obres de les diferents fases, el solar quedarà preparat per acollir usos 

provisionals per activitats d'interès públic del Districte.
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Equipament solar antiga Saifa-Keller

CONSELL DE DISTRICTE 3

20 novembre 2018
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ANNEX 8ANNEX 8ANNEX 8ANNEX 8

RESULTATS QUESTIONARIS VALORACIÓRESULTATS QUESTIONARIS VALORACIÓRESULTATS QUESTIONARIS VALORACIÓRESULTATS QUESTIONARIS VALORACIÓ
Número respostes 6

Número Pregunta Resposta Districte 3

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 6
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori 1
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 2
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori 3

Molt Satisfactori 3
Bastant satisfactori 1
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 5
Bastant satisfactori 1
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori
Bastant satisfactori 1
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 39

Valoració del sistema utilitzat per 
definir la proposta creada pel grup 

7
Valoració de la claredat i concreció 
de les bases del procés

8
Valoració rellevància dels diferents 
òrgans del procés

5
Valoració de la realització de visites 
als equipaments cívics, infantils i 
juvenils

6
Valoració de la plataforma «Participa 
a Terrassa» en aquest procés

3
Valoració operativitat de les 
reunions del grup de treball

4
Valoració de la realització 
d’entrevistes a les entitats del grup 
de treball

1
Valoració de la difusió i comunicació 
a la ciutadania i entitats del D3

2
Valoració  terminis establerts per a 
la realització del procés
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Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 3
Poc Satisfactori 2
Gens Satisfactori

Molt Satisfactori 1
Bastant satisfactori 5
Poc Satisfactori
Gens Satisfactori

12
Valoració obertura del procés a la 
resta d’entitats del districte 3

9 definir la proposta creada pel grup 
de treball

11
Valoració de la proposta aprovada 
pel CMD 3
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ANNEX 9ANNEX 9ANNEX 9ANNEX 9    

 
COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROCÉS COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROCÉS COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROCÉS COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PARTICIPATIU PARTICIPATIU PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ PER A LA DEFINICIÓ PER A LA DEFINICIÓ PER A LA DEFINICIÓ DEL NOU DEL NOU DEL NOU DEL NOU 

EQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER EQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER EQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER EQUIPAMENT DEL SOLAR DE L’ANTIGA FÀBRICA SAIFA KELLER     
 
 
Divendres, dia 1 de febrer de 2019, a les  13 h, a la Sala de Reunions de l’Àrea 1. 
 
Hi assisteixen: 
 

• Albert Planell, Director de Serveis de Plans i Projectes de ciutat 
• Eva Magaña, Directora del Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
• Susi López, Directora de Serveis de Mobilitat 
• Antoni Estapé, Cap de Servei de Planejament 
• Helena Torres, Arquitecta 
• Lluís Ycart, Responsable dels Equipaments Cívics 
• Maria Luisa Perez, Tècnica coordinadora de districte 

 
 
 
Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia: 
    

1. Valoració del procés participatiu per a la definició del nou equipament 
 
    
Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió: 
    
Es valoren com a positius els següents aspectes del procés: 
 

• DifusióDifusióDifusióDifusió, a través del Consell Municipal del Districte 3, la plataforma Participa 
Terrassa o els correus electrònics enviats a les entitats del Districte 

• Realització d’entrevistesentrevistesentrevistesentrevistes individuals a les entitats que formaven part del grup de 
treball, van donar opció a què tothom pogués participar i dir el que volia. 

• VisitesVisitesVisitesVisites a diferents equipaments cívics o de joves tant de Terrassa com de fora de 
la ciutat 

• La claredatclaredatclaredatclaredat de les bases del procés 
• La rellevància dels diferents òrgansòrgansòrgansòrgans del procés 
• La propostapropostapropostaproposta que elaborada pel grup de treball i validada pel Consell Municipal de 

Districte perquè és fruit del treball conjunt 
• Oportunitat de que les entitats puguin reflexionarreflexionarreflexionarreflexionar sobre qüestions definides 
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Els membres de la comissió fan les següents aportacions al procés: 
 
Planificació:  
 

1. Es considera que els terministerministerministerminis del procés participatiu van ser molt ajustats i es 
proposa que, per futurs processos, es puguin ampliar. Hagués estat ideal poder 
fer el procés participatiu abans de tirar endavant l’avantprojecte, amb temps 
suficient per poder realitzar cadascuna de les fases. 

2. Operativitat de les reunionsOperativitat de les reunionsOperativitat de les reunionsOperativitat de les reunions del grup de treball: degut als interessos contraposats 
de les entitats que formen part del grup de treball, els debats s’allarguen. 

3. PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma Participa Terrassa: s’hauria d’implementar millor i fomentar la seva 
utilització. En estar en fase de rodatge, no s’aprofita tot el seu potencial. 

 
Metodologia:  
 

• Dificultat per assolir consensos consensos consensos consensos per a la definició dels espais. Com a qualsevol 
procés participatiu, a mesura que s’apropa el moment de concretar la proposta, 
el consens és més complicat. S’haurien de crear dinàmiques per afavorir que les 
entitats participants tinguin una visió més general del projecte. 

 
Objectius: 
 

• Pel que fa l’obertura del procés a la resta d’entitatsresta d’entitatsresta d’entitatsresta d’entitats del districte que no 
formaven part del Consell, es valora com a negativa l’escassa participació. Es 
troba a faltar la participació d’altres entitats que puguin fer aportacions. Amb la 
participació d’altres entitats les aportacions al procés haguessin estat més riques 
i variades. 

• Poder crear espais de reflexireflexireflexireflexióóóó per buscar més coherència entre les necessitats 
de les entitats  el que es podrà incloure a l’avantprojecte.  
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