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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
 
Núm.:  3/19 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  05 de desembre de 2019 
Horari:  de 18.30 h a  20.30 h  
Lloc:  Casal Cívic del Vapor Gran 
 
 
 

Hi assisteixen:   
Rosa Boladeras Domingo Presidenta  

Josep Serra i Marimon Representant Grup Municipal ERC-MES 

Helena Royes Riera Representant Grup Municipal PSC 

Meritxell Lluís  i Vall Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Maria Rambla Amat Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Isabel Martínez Comas Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Juan Antonio Madolell Sánchez Representant AV Barri Universitari-Cementiri Vell 

Eugènia Dinarès Archs Representant AV del Centre 

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

Josep Pou Esquius Representant AV Vallparadís 

Maria Costa  Soler Representant Associació de comerciants 

Nuri Escudé Guil Representant AS d’entitats culturals 

Ramon Rius Torrella Representant AS d’entitats culturals 

Teresa Casals Cienfuegos-Jovellanos Representant AS d’entitats culturals 

Lídia Aguilera Líndez Representant AS d'entitats educatives 

Rosa Rifà Sais Representant Comunitat educativa primària 

Carles Cereceda Ferrés Representant Comunitat educativa secundària 

Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 

Membres excusats:   

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

Mercè Puig Lecha Representant AV A. Poble Sant Pere 

També hi assisteixen:   

Isaac Albert  
1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció econòmica i 
Projecció de la ciutat 

Núria Marín 
2a Tinenta d’Alcalde i Regidora de  Serveis Generals i Govern 
Obert 

Montserrat Martínez Directora de Serveis Generals i Govern Obert 

David Garcia Castelló Director serveis Econòmics 

Miquel Àngel Gamell Farré Director de serveis de gestió tributària i recaptació 

Isabel Fernández Lázaro Secretària 

Acta aprovada a la sessió 1/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Rosa Boladeras 

Domingo en data 8 d'octubre de 2020 
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Ordre del dia 
 
1.Constitució del Consell Municipal del Districte 1 
2.Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 1 
3.Presentació del projecte de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2020, a càrrec de la 
tinent d’alcalde, Sra. Núria Marín 
4.Informacions de Presidència 
5.Precs i preguntes 
6.Consultes de la ciutadania 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució del Consell Municipal del Districte 1 
 
Obre la sessió la presidenta del Consell la senyora Rosa Boladeras Domingo 
 
Dóna la benvinguda a la constitució del consell municipal del districte1. Comenta que a la taula 
els consellers i conselleres tenen l’ordre del dia, el llibret resum del reglament de participació 
una carpeta amb un full informatiu del districte 1 i informació de la plataforma Participa 
Terrassa.  
 
Avisa que aquesta sessió es gravarà  l'àudio i es faran fotografies. Explica que tothom que 
intervingui hauria de dir el seu nom i cognom i l’entitat on ve o a qui representa perquè quedi 
enregistrat. 
 
Explica que s’ha informat de tot a les entitats a traves del registre municipal. Que s’han escollit 
2 ciutadans a traves de les bases de dades aleatòries, que un es el Sr. Francisco Pozo  a qui 
dona la benvinguda i l’altra la Maria Isabel Vázquez que s’ha excusat. 
 
També els comenta que aquest serà un consell viu, i que podrà incorporar-se més gent al llarg 
de tota la legislatura.  
 
Que no  farem lectura del nomenament dels consellers, ja que se’ls ha enviat el decret per 
correu electrònic.  
 
Finalitza dient que ara faran una ronda de presentacions i un cop feta la  ronda de 
presentacions es donarà per constituït el consell municipal del districte1. 
 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 1  
 
La Sra. Presidenta explica que el dia 25 de novembre es va enviar un correu electrònic oferint 
la possibilitat d'avançar les candidatures i que hi ha hagut 3 candidatures presentades, que són 
la Sra. Teresa Casals de l'Ateneu Terrassenc, la Sra. Núria Escudé de l'agrupació Amunt i Crits 
i la Sra. Montserrat Trullàs de l'associació de veïns Pl. Catalunya- Escola Industrial. Pregunta si 
en aquest moment hi ha algú més que tingui interès a presentar-se i es presenta Sr. Josep Pou 
de l'associació de veïns de Vallparadís. 
 
Continua informant que poden votar a ma alçada o en paper el que prefereixi la majoria però 
que potser en paper tothom se sentiria més còmode. 
 
Demana als candidats i candidates si volen dir unes paraules per presentar les seves 
candidatures. 
 
Parla primer el Sr. Josep Pou de l'associació de veïns de Vallparadís, diu que es presenta a 
aquesta candidatura com a membre també de pont associatiu que fa anys que és en aquest 
món i que li agradaria col·laborar i fer el màxim possible per aquest districte. 
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En segon lloc parla la Sra. Teresa Casals diu que representa l'Ateneu Terrassenc entitat que fa 
molts anys que està treballant al món cultural de la ciutat i la seva aportació és el treball que es 
fa a cultura i el coneixement de la ciutat. 
 
En tercer lloc parla la Sra. Núria Escudé de l'associació cultural Amunt i Crits, entitat molt 
vinculada a aquest centre, explica que han participat en les diferents fires que s'han fet aquí al 
districte, i creu que poden dinamitzar el districte 1, anar tots a una i la seva aportació és 
col·laborar al que sigui. 
 
Per últim parla la Sra. Montserrat Trullàs de l'associació de veïns Pl. Catalunya - Escola 
Industrial i diu que com l'any passat va passar i li agradaria col·laborar en tot el referent al 
districte. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras, recorda que «És causa de pèrdua de la condició de 
membre: per inassistència injustificada a 3 sessions consecutives dels òrgans del consell o a 5 
sessions alternes» i tot i que des de secretaria del consell municipal faran seguiment i abans de 
cessar algú evidentment l'avisaran. 
 
També anuncia que l'horari de reunions, per afavorir la conciliació familiar proposa de fer-la 
més d'hora a les 6 h de la tarda i que tingui una durada màxima de dues hores per tal d'acabar 
a les 8 h. 
 
Referent a la vicepresidència diu que el qui quedi escollit com a vicepresident el primer serà els 
2 primers anys i el que quedi en segon lloc serà els dos anys següents. 
 
Pren la paraula la Sra. Meritxell Lluís del Grup Municipal Junts per Terrassa, comenta que 
pensava que el tema dels horaris de les reunions es parlaria a precs i preguntes. Demana si els 
aniria bé preguntar a la resta de membres els dies de la setmana que els anirien millor per fer 
les reunions. Pregunta si tal com s'havia fet fins ara les reunions dels consells de districte 1 es 
farien de manera rotatòria o havia intenció de fer-les sempre aquí al casal. 
 
Respon la Presidenta Sra. Rosa Boladeras i diu que en un principi la intenció era fer-les allí, 
comenta que aquest era un lloc en comú però que estaven oberts a decidir si volien anar 
voltant. Comenta també que després podien parlar d'això dels dies i que si veien que hi havia 
un dia més propici millor fixar-ho. 
 
Es comptabilitzen els vots amb el resultat del Sr. Sr. Josep Pou 3 vots, la Sra. Montserrat 
Trullàs 2 vots, la Sra. Núria Escudé 7 vots i la Sra. Teresa Casals 4 vots. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras comenta que en primer lloc queda escollida com a 
vicepresidenta la Sra. Núria Escudé i que després serà la Sra. Teresa Casals. Comenta que 
abans havia dit que en principi la Sra. Núria Escudé seria la vicepresidenta els 2 primers anys i 
després la vicepresidenta seria la Sra. Teresa Casals, però només en el cas que tothom estigui 
d'acord, si no tornarien a votar d'aquí a 2 anys. 
 
 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal  i ordenances fiscals per a l’any 
2020, a càrrec de la tinent d’alcalde, Sra. Núria M arín  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín Garcia per informar  del calendari de tramitació del 
pressupost 2020. 
 
Explica que el passat 30 d'octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment la proposta 
d'ordenances fiscals i de pressupostos pel 2020 i que a partir d'aquest moment es va iniciar un 
període d'exposició pública durant el qual es pogueren presentar al·legacions. Durant aquest 
període també es portarà a terme la presentació als Consells Municipals de Districte, un cop 
renovats i constituïts amb motiu de l'inici del nou mandat. Avança que es preveu que l'entrada 
en vigor sigui efectiva a data 1 de gener. 
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Explica que la necessitat de poder disposar d'un pressupost i unes ordenances fiscals a 
principis d'any els ha obligat a seguir un calendari d'elaboració i tramitació molt ajustat. 
Comenta que això, juntament amb el fet que els Consells Municipals de Districte encara 
s'havien de constituir, no ha permès poder presentar el plantejament amb què es van iniciar els 
treballs d'elaboració del pressupost. Vol remarcar que això ha estat degut a l'excepcionalitat 
que es deriva quan es forma un nou equip de govern després de la celebració de les eleccions 
municipals, i que el compromís és promoure la implicació ciutadana en els afers públics de la 
ciutat, especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals. En 
aquest sentit, aquesta presentació ve acompanyada del compromís de presentar el balanç al 
final de cada semestre i que, a més, estarà vinculat al seguiment del Programa de Govern i a 
algunes decisions, com és el cas dels projectes de les Inversions Financerament Sostenibles. 
 
Indica que a més, abans de l’estiu, es farà la presentació del marc pressupostari previst per 
l'any 2021 i es facilitarà que les persones que integren els Consells Municipals de Districte 
puguin presentar propostes prèviament a l'elaboració del pressupost. 
 
A continuació la Sra. Núria Marín Garcia explica el pressupost municipal i les ordenances 
fiscals per l’any 2020 amb el suport d’un PowerPoint  (Veure Annex 1). 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i obre el torn de preguntes. 
 
Abans de cedir la paraula, fa un aclariment sobre el punt 2 de l’ordre del dia referent a l’elecció 
de la vicepresidència explicant que hi ha hagut una confusió de procediment i que el reglament 
de participació ciutadana diu que la vicepresidència té una vigència de dos anys i passat aquest 
temps, el plenari ha de fer una nova elecció.  
 
Un cop aclarit aquest punt cedeix la paraula a la Sra. Royes. 
 
Pren la paraula la Sra. Royes i diu que els processos participatius tenen importància. Comenta 
que era cert que hi ha uns calendaris i una voluntat de tirar endavant les coses el més 
ràpidament possible, però que no s’hi val aprovar uns pressupostos condicionats a un augment 
de l’IBI i venir a fer la presentació quan això ja està dat i beneit. Un augment de l’IBI d’aquestes 
característiques s’hauria pogut fer en diferents trams i no tot a l’any 2020 i que aquestes coses 
s’haurien d'haver parlat on toca i desprès presentar-ho en el ple. Per altra banda diu que s’ha 
comentat que el tema social preocupa molt. En la part d’ocupació, la despesa que apareix es 
molt baixa perquè estava molt condicionada a la part retinguda. Pregunta sobre el Pla Local 
d’habitatge i la quantitat assignada de 550.000 euros. Considera que aquesta quantitat es molt 
baixa. 
 
Pren la paraula el Sr. Albert i comenta que la fotografia es que dels 20 milions, si es treuen els 
4 milions de l’increment fiscal, queden amb 16 milions i amb això no es pot ni fer front ni a les 
obligacions contractuals que ens hem trobat. La fiscalitat no es pot valorar només a partir d’allò 
que volem fer, hem de ser capaços de prioritzar. En aquest primer any ens trobem amb això, 
que s’ha de fer front als compromisos adquirits. 
 
En referencia a la participació, el Sr. Albert diu que assumeixen la crítica. S’ha vingut a explicar 
una decisió política sabent que s’estava contradient un òrgan de participació, però cal 
puntualitzar que les ordenances fiscals al primer any de mandat sempre s’han aprovat abans 
de la constitució dels consells de districte, per una qüestió de calendari. Els consells de districte 
es constitueixen al novembre i les ordenances fiscals han d’estar aprovades. Si no s’aproven a 
dia 30 de novembre o l’1 o el 2 de desembre no hi ha ordenances fiscals. El debat de les 
ordenances fiscals en consell de districte no s’ha produït mai. Al 2015 es van debatre 
ordenances i pressupost en tots els districtes conjuntament perquè s'acabaven de constituir i 
s'havia de presentar ràpid al ple. Es va prioritzar que les ordenances i pressupostos estiguessin 
disponibles a data 1 de gener. 
 
Pel que fa al tema d’habitatge comenta que hi ha una partida inicial per comprar habitatge 
tenint en compte que els habitatges que podem comprar són habitatges de 20.000 o 40.000 



 
Estructura Territorial 

 

 5

euros i efectivament es poca cosa, però hi ha la voluntat d’ampliar la partida. A l’últim ple es va 
aprovar el Pla Local d'Habitatge que marca unes línies estratègiques molt clares i molt 
definides. 
 
Continua el Sr. Albert dient que la discussió política es sobre els 1,9 milions d’euros de 
recursos nous per poder fer coses noves. L’1 de gener de 2020, de 208 milions d’euros del 
global del pressupost, es poden gastar aquests 1,9 milions en fer coses noves i aquesta es la 
realitat de les finances públiques locals i això no passa només a Terrassa. 
 
Pren la paraula el Sr. Cereceda i diu en referència a l’habitatge, que li sorprèn la quantitat 
destinada. Considera que no es resoldrà el problema de l’equitat per la que aposta la comunitat 
educativa si no es treballa també el compromís en el tema de l'habitatge. Per altra banda, diu 
que en el tema dels pressupostos, si hem de resoldre el dèficit incrementant els ingressos amb 
els impostos, aquesta es la gestió més bàsica del pressupost o de no gestió. En educació, 
nosaltres no podem fer això. Si ens augmenten les despeses o les obligacions, nosaltres com a 
molt podem augmentar l’IPC, que vol dir que no augmentes i per tant hem de regestionar les 
despeses. Diu que aquí no ha vist cap proposta de repensar en què ens gastem els diners, 
només que hem d’augmentar els impostos i posà de manifest que no està en contra d’aquesta 
decisió sempre i quan s’expliqui el perquè.  
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i diu que des de cada regidoria estan obligats a repensar les 
despeses. Comenta que pel que fa  a les inversions, remarca que hi ha una inversió molt 
important que no depèn del pressupost si no de la forma de treballar dels equips tècnics i de les 
regidories. Es tracta de facilitar i dedicar a reorganitzar el capital humà i com organitzar millor la 
relació amb les entitats, que són una despesa molt gran d’energia i il·lusions i la gran inversió 
és canviar certs mecanismes i certes ordenances. També hi ha idees que milloren molt a nivell 
cultural la ciutat i que no costen diners i és al que es dedicarà aquest primer any. 
 
Pren la paraula el Sr. Rius i diu que al nou pla de mandat hi ha mancances en l'àmbit cultural i 
musical. 
 
Referent això de tenir una oportunitat, diu que està totalment d'acord, amb l'esperit de la Rosa 
que comentava que tenien una oportunitat d'or, que passava poques vegades a la història, de 
poder canviar uns mecanismes que pel que sigui s'han anquilosat i han portat un cert 
descontentament al món cultural. Que estan descontents de com han anat les coses i que 
pensen que són poc escoltats. Comenta que ell és membre també del consell de la cultura i 
que fa dies que estan esperant que se'ls convoqui, perquè hi ha moltes idees que van quedar 
trencades i tothom té ganes de tornar-s'hi a posar per sumar-se a aquest esperit que estan 
comentant. Es queixa que en aquest nou mandat sembla que es parla poc d'educació i de 
música sembla que no se'n parla, que avui no he sentit la paraula cultura i que la paraula 
música pràcticament gens. Comenta que es va entretenir a buscar la paraula música amb el 
control f de l'ordinador i va quedar sorprès perquè pràcticament no surt. Els músics estan 
esperant novetats, Terrassa és una ciutat molt cultural per fer moltes coses que s’estan perdent 
encoratja a fer coses amb valentia, manifesta les ganes de fer un pas endavant i portar la 
cultura a tothom. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i ofereix, si és interès del Consell, la possibilitat d’explicar en 
un altre moment el pla de mandat referent a Cultura. 
 
Pren la paraula el Sr. Pozo i pregunta si l’IBI que ha pujat un 5% es només per aquest any o hi 
haurà altres augments. Pregunta perquè un 5% i no un 4%. Si l’any vinent es tornarà a apujar, 
perquè no fer-ho un 2% ara que no s’ha demanat opinió a ningú i l’any vinent parlar-ne. 
 
Pren la paraula el Sr. Albert i diu que la decisió no està presa, que les ordenances fiscals s'han 
aprovat ara per al 2020. L’IBI es l’impost principal de recaptació per al municipi, d’on es treuen 
més recursos. Perquè un 5%, perquè si no no podíem donar resposta a les necessitats que 
teníem per aquest any. Hem pujat l’impost que ens dona més marge i recursos. Intentem 
quadrar la despesa amb els ingressos. El que em fet es intentar cobrir les necessitats que 
havien de respondre, amb un 2% no es podrien fer front a les necessitats compromeses. 
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Pren la paraula la Sra. Boladeras i tancà el torn de preguntes i passà al següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i informa que ara parlarà del procés de dinamització i 
del seguiment de les activitats de dinamització. Comenta que aquest any, dins d'aquest procés 
es va celebrar, la fira d'entitats del districte al dia 21 de setembre, comenta que es va fer la 
festa al casal cívic del districte i que va tenir com a objectiu donar a conèixer l'espai per realitzar 
activitats i donar a conèixer les entitats que formen part del districte. 
 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula la Sra. Escudé demana que es comprovin, de cara al nou consell, les inversions 
que es van aprovar i les que es van fer, l'any passat, per saber quines queden pendents de fer i 
quan es faran. Comenta que sap que ara no els ho poden dir, però que ho estudien perquè 
quan facin el proper consell els hi puguin dir tot el que hi ha pendent que està aprovat i tenen 
previst fer-ho i que és el que queda pendent per fer i quan es farà. 
 
Sra. Rosa Boladeras contesta que això ja ho hem demanat i els hi faran arribar a tothom 
perquè no hi hagin d'esperar al proper consell podem fer-ho arribar a tothom. 
 
Pren la paraula la Secretària, comenta que són temes que estan pendents de treballar. Explica 
que amb cada associació amb qui ens van reunint el que fan és el seguiment dels temes que hi 
ha pendents, que van parlant amb els serveis corresponents i els van coordinant, que ara tenen 
la informació perquè moltes vegades afecta els processos que hi ha a cada servei i el que fan 
es anar informant cada entitat veïnal de com estan al seu barri les actuacions que queden 
pendents de fer. 
 
La Sra. Escudé comenta que creu que tots els consellers haurien de saber com està el tema. 
 
Pren la paraula la Secretària per parlar del procés d'inversions al districte. Informa que aquest 
any 2019 ha estat un any atípic a causa de la convocatòria d'eleccions municipals i al canvi 
d'equip de govern. 
 
Explica que el Consell Municipal conjunt que va tenir lloc al mes de gener es va parlar 
d'incrementar el pressupost i fer un calendari bianual, i informa de que és un tema que s'està 
estudiant vist que s'havia constatat que un procés anual els resultats no eren els que tothom 
esperava. 
 
Comenta que els consells de districte van aprovar unes bases que recollien el procediment de 
presentació de propostes i valoració tècnica, regulant el procés fins aleshores i deixant al nou 
govern municipal i als nous consells de districte la concreció de com seguiria el procés, i ara 
s’està en aquest impàs i quan sigui més concret es passarà tota la informació al consell. 
 
Explica que de totes maneres les inversions que sí que queden pendents, algunes són de 2017 
i algunes són del 2018, s’informarà al pròxim consell i a mesura que es vagin fent, a les entitats 
a les quals afecten en el seu territori. 
 
La Sra. Lluís demana que més enllà de comentar amb les entitats s'enviï la informació a tots els 
consellers i conselleres municipals. 
 
Referent al dia i hora de celebració dels consells, la Sra. Rosa Boladeras, pregunta si hi ha un 
dia que sigui més propici en general, es debat però no hi ha unanimitat. Respecte a l'hora de 
començament es vota i decideixen per majoria començar a les 6 h. 
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6. Consultes de la ciutadania  
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
Secretària 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Isabel Fernández Lázaro Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 


