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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
 
Núm.:  1/20 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  12 de febrer de 2020 
Horari:  De 18:00h a  20.00 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 

Ramon Vilalta Serracanta Representant suplent AV A Poble de Sant Pere 

Carles Amador Soria Representant suplent Associació de comerciants 

Nuri Escudé Guil 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 

Teresa Marçal Escudero Representant suplent AS d’entitats culturals 

Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 

Marta Baro Pallarés Veïna barri Centre 

Laura Tamayo Garrich Representant Comunitat Educativa Primària 

Membres excusats:   

Mercè Puig Lecha Representant AV A. Poble Sant Pere 

Marta Miranda Ramírez Veïna barri Antic Poble de Sant Pere 

Membres absents:   

Maria Costa Soler Representant Associació de Comerciants 

Ramon Rius Torrella Representant entitats culturals 

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

També hi assisteixen:   

Isabel Fernández Lázaro Secretària 
 

Acta aprovada a la sessió 2/2020 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. Aprovació de l’acta Consell Municipal 5 de desembre de 2019. 
2. Aprovació del Pla de Treball. 
3. Procés de Dinamització: 
    Presentació de la memòria 2019 i valoració d’activitats per part del Plenari 
    Presentació bases del procés del 2020. 
    Creació de la Comissió d’Impuls. 
4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes. 
6. Consultes de la ciutadania 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa que la Sra. Isabel Fernández passarà a ser la 
coordinadora del Districte 5 i que el Sr. Francesc Cayuela, ho serà del Districte 1. 
 
 
1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del 5 de desembre de 2019.  
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Rosa Boladeras Domingo, i dóna les 
gràcies a tots els consellers i conselleres  per  la seva  assistència. Pregunta si hi ha alguna 
esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha 
cap, s’aprova  l’acta. 
 
 
2. Aprovació del pla de treball.  
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa que hi ha hagut una modificació d’última hora en 
aquest document i es que s’ha afegit una columna nova referent a les inversions del districte. 
En l’apartat de les inversions del districte, podem avançar que en aquest mandat hi haurà un 
únic procés d’inversions dotat amb una quantitat global per la ciutat de 2,5 milions d’euros. La 
idea es que aquest procés s’obri a la ciutadania per donar suport i decidir. De cara al proper 
Consell Municipal de districte que es farà al mes d’abril, tant el Noel Duque com la Ona 
Martínez faran una descripció detallada i aclariran els dubtes que hi puguin haver, ja que en 
aquest moment encara hi ha punts que s’estan perfilant.  
 
Continua la Sra. Boladeras informant que segons l’article 30 del regalament de participació 
ciutadana estableix realitzar un informe anual de l’estat del districte a partir de la sessió 
ordinària que tractarà aquest tema i que recollirà el debat i les conclusions del plenari. Aquest 
informe, previ a l’elaboració dels pressupostos, perquè es tingui en compte, s’elevarà a 
l’Alcaldia i a tots els grups municipals.  
 
Pren la paraula la Sra. Fernández i explica que en aquest consell es planificarà una mica la 
redacció i ens els propers dies s’enviaran unes fitxes al consellers i conselleres per que les 
puguin omplir per explicar quina es la seva visió del districte i aquestes fitxes són les que es 
recolliran en l’informe anual. El temps per a presentar aquestes fitxes és fins al 27 de març i es 
recolliran en el consell d’aquell mes i es debatran en el consell del juny. 
 
Es passa a fer la votació a mà alçada i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. Procés de dinamització.  
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i explica que es va enviar la memòria amb la convocatòria i 
que ara era el moment de fer la valoració i obrir el torn de paraules sobre la valoració de 
l’activitat realitzada. 
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Pren la paraula la Sra. Nuria Escudé i diu que el dia que es va fer l’activitat va ploure i que 
moltes de les activitats que van ser programades es van haver de fer dintre del Casal i va 
provocar que no vingués molta gent. Considera que els coses que es van fer van ser positives 
però que no es pot fer una valoració massa coherent. Manifesta que va trobar a faltar algunes 
de les entitats que formen part del consell i diu que fa uns quants anys que sempre són els 
mateixos. Demana més implicació per part de les escoles.  
 
Pren la paraula la Sra. Dinarés i en referència a la bustiada general que es va fer i que no va 
acabar de funcionar perquè l’empresa encarregada de fer la difusió no va repartir el flyers. Es 
va fer la reclamació a l’empresa i ens van indemnitzar però vam perdre l’oportunitat de que 
cada associació pogués tenir una bustiada per fomentar l’associacionisme. Considera que va 
faltar gent perquè no van arribar els flyers a les cases. 
 
Pren la paraula la Sra. Teresa Marçal i manifesta que el districte 1 es molt ampli, amb moltes 
associacions i que la participació que es dona generalment a la Fira d’Entitats es molt poca. 
Considera que s’hauria de crear una comissió de treball perquè al final acaba recaient en els 
mateixos. Al districte hi ha molta cultura amb la que es podria unificar esforços. Pel que fa al 
tema de la difusió, considera que sempre ha estat un problema i comenta que s’hauria 
d’augmentar la quantitat de gent que s’implica i poder fer una fira d’entitats de veritat i que 
siguem capaços nosaltres mateixos de moure a la gent que en aquests moments no hi 
participa. Per altra banda considera que des de l’Ajuntament s’hauria de fer una major difusió 
de la fira d’entitats. Hi ha mecanismes que no son nostres si no de la pròpia administració que 
s’ha de posar les piles en aquest aspecte i considera que sempre s’ha fet just de temps. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i planteja la idea de fer una difusió per wasshap. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Rifà i diu que a ells com a escola, se'ls hi va comunicar al juliol i 
que aquesta es una mala època perquè molts dels professor ja han plegat. Pregunta si la fira 
s’ha de fer al setembre per força, perquè si les escoles han de participar no tenen massa 
marge, ens es com molt aviat ja que acaben de començar el curs. 
 
Pren la paraula la paraula la Sra. Boladeras i pren nota tant del tema de la difusió com el tema 
de la data en la que es fa la fira i per altra banda del tema de la oferta de la fira. 
 
Pren la paraula la Sra. Lídia Aguilera i pregunta si s’han tingut en compte les escoles públiques 
per que per exemple a l’AFA de l’escola Bisbat d’Egara no va arribar aquesta informació. 
 
Pren la paraula la Sra. Dinarés i diu que els pressupostos participatius, el que fan es que un 
grup de persones o una entitat, presenta una iniciativa i un pressupost. Els que en aquell 
moment formàvem part del consell vam fer un grup per unir forces i idees. En aquell moment, 
quan es va fer tot els programa ens vam plantejar com atraure els joves i algú va dir que el 
tema dels robots cridava als joves i algú altre va dir que al Vedruna feien robòtica i es va trucar 
i va sortir així. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i comenta que s’hauria de revisar el mailing.  
 
Pren la paraula la Sra. Lluís  i comenta que quan es va iniciar el procés de dinamització de 
l’anterior mandat, cadascú dels que estem aquí excepte els ciutadans que venen a títol 
individual, representem un col·lectiu d’entitats, i per tant es la persona representada al consell 
la que s’encarrega de fer-ho arribar a la seva entitat. Un altre tema es si es pot canviar o no. 
Només posa de manifest, com a anterior presidenta del districte, com va anar i que el pot haver 
passat es que la persona nom hagi fet el trasllat de la informació que es va tractar al consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Pou i pregunta si a l’empresa que havia de repartir els flyers se li va 
pagar. Respon la Sra. Dinarés que ho va descomptar.  
 
Per altra banda el Sr. Pou comenta que aquesta festa es podria fer rotativa per a donar a 
conèixer els diferents barris del districte i promocionar els comerç i el moviment veïnal. 
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Pren la paraula la Sra. Lluís i diu que si be es cert que hi ha un problema d’implicació per part 
dels membres del consell i malgrat que hi ha coses que es podem millorar com la comunicació, 
si que voldria posar en valor que es tracta d’una bona iniciativa per què el projecte es que hi 
hagi justament aquesta relació i interrelació entre les entitats del districte, escoles, 
associacions...El districte 1 es un districte molt gran i moltes vegades la gent del centre no es 
comunica amb la gent de Plaça Catalunya o de l’Antic Poble de Sant Pere i aquest era 
l’objectiu d’aquesta fira i de la dinamització comunitària. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i comenta que les activitats de dinamització, per a que la gent 
s’impliqui o acabi venint a la festa a vegades dona la sensació de que han de formar part 
d’aquest procés. Un exemple seria el documental que es va fer al barri de Plaça Catalunya i on 
van participar els veïns i veïnes. Es va fer un treball amb les escoles d’audiovisuals i va quedar 
un document de la vida i la historia d’aquest barri. Certes iniciatives a vegades fan que la gent 
participi més i més si són ells els protagonistes. 
 
Pel que fa a les bases del procés per al 2020, la Sra. Boladeras dona la paraula a la Sra. 
Fernández i presenta una infografia dels aspectes més rellevant de les bases del procés de 
dinamització que es va enviar amb alguna petita modificació. Com s’ha dit anteriorment referent  
al procès de dinamització dels districtes, tenen com a finalitat es promoure el treball en xarxa 
de les entitats i crear-ne de noves.  
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras per prendre nota de qui vol formar part de la Comissió 
d’impuls i properament es farà una primera convocatòria per començar a treballar. 
 
Pren la paraula la Sra. Dinarés i s’ofereix per formar part de la comissió com a vocal i demana 
no haver-la de liderar. Proposa que les escoles s'unissin per portar el lideratge d’aquesta 
comissió amb les associacions de veïns al darrere. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluís i diu que l’any passat va coincidir que les mateixes persones que 
formaven el grup promotor van formar també la comissió d’impuls. 
 
Pren la paraula el Sr. Cereceda i diu que si es tracta de una comissió de dinamització, anar a 
parar a les escoles es la solució fàcil i considera que s’hauria de treballar més per què a les 
escoles ja dinamitzem als nostres alumnes i no penseu que perquè tenim x alumnes ens 
obeeixen i participen en totes les activitats que els proposem. Són pares i mares que porten als 
seus fills a l’escola per allò que l’escola els hi ha proposat i quan fem propostes que afecten a 
l’escola venen, però no penseu que perquè nosaltres ens hi posem aconseguirem més 
alumnes. Per altra banda no cal explicar com tenim d’ocupats i estressat els professors i les 
professores. Per tant, si em de dinamitzar, considera que en el barri hi ha moltes entitats i 
considera que ja lideren prou coses en la societat com per que d’entrada el fàcil sigui que les 
escoles liderin aquesta dinamització. Hem de recordar que s’ha de registrar la jornada laboral i 
en aquest moments estan limitats a les 1.190 hores que el conveni diu que han de treballar les 
escoles concertades i les públiques també tenen registre de jornada. No podem obligar a un 
professor a venir un dissabte o un diumenge. Les AMPAS no són les escoles. Les AMPAS són 
ens que tenen les seves funcions i la seva independència i es coordinen amb les escoles per 
impulsar activitats orientades al propòsit de l’educació dels filles i les filles. Per això hi ha els 
representants de les AMPAS, per si voleu que siguin les AMPAS estaria molt bé. Nosaltres hi 
serem però no liderant.  
 
Pren la paraula la Sra. Fernández  anomenant les persones que participaran en aquesta     
comissió d’impuls. Eugenia Dinarés, Nuria Escudé, Teresa Marçal, Lidia Aguilera, Rosa Rifà, 
Josep Pou i Carles Cereceda. 
 
Pren la paraula el Sr. Cayuela i comenta que el 6 de març es la data límit i que comencin a 
treballar per què quan es faci la convocatòria es tinguin les coses una mica rumiades. A la 
documentació hi ha una fitxa, que es la fitxa final que es on demana que es detalli l’activitat, el 
pressupost. Que pot haver un pressupost de publicitat de l’activitat que també s’ha de tenir en 
compte. Es una feina que han de fer les entitats. 
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Pren la paraula la Sra. Trullàs i comenta que a part de la festa de districte, es pot alguna altra 
sol·licitud. L’any passat només es va presentar aquesta proposta i es va decidir fer això. 
Respon el Sr. Cayuela que sempre hi quan es compleixin amb els requisits i que no sobrepassi 
els 10.000 euros. 
 
Pren la paraula la Sra. Fernández i comenta que per això es crea la comissió d’impuls. 
 
Pren la paraula el Sr. Cayuela i diu que pel que fa a les propostes, quantes més idees millor i 
que desprès, la comissió d’impuls serà la puntuarà i decidirà si fa una o fa una altra. Hi ha una 
taula tècnica perquè les puntuacions que es demanen que siguin d’un 30% d’entitats que 
estiguin al consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Pou i demana tenir en compte i convidar als veïns i veïnes que han entrat 
al consell per sorteig i com a representats del seu barri al districte. 
 
 
4. Informacions de Presidència.  
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa dels canvis en el Reglament de Participació 
ciutadana. L’any 2016 es va aprovar el Reglament de Participació ciutadana on s’estableix que 
la presidència recau en un regidor/a de la llista més votada. Això implica que es pot donar la 
situació que el president de l’òrgan no formi part de l’equip de govern i, per tant, no pugui 
actuar com a representant del govern ni dur a terme cap acció de govern al territori. 
L’anàlisi tècnic de les competències atorgades a la Presidència detectava que algunes eren 
plenament de govern, i això va posar de manifest la necessitat de fer una modificació en el 
reglament. Després de diversos processos i interlocucions amb els diferents grups municipals, 
en el Ple del mes de gener es va portar a l’ordre del dia aquesta modificació, que va ser 
inicialment aprovada. Ara es troba en període d’exposició pública de 30 dies. 
Queden diferenciades així les dues figures: president/a d’un òrgan participatiu i regidor/a de 
govern que pot nomenar l’Alcaldia per a dur a terme la representació i l’acció de govern, i que 
pot coincidir o no amb la persona del President/a del Consell en els casos en que pertanyi a 
l’equip de govern. 
 
Referit al procés d’inversions als districte i fent retorn a la demanda que es va fer a l’anterior 
consell la Sra. Fernández informa de l’estat de les inversions del 2017 i 2018.  
 
Pren la paraula el Sr. Pou i diu que en principi el que estava pressupostat era el canvi de la 
pista i acabat en formigó, però quan van venir es van trobar que la pista per sota està malmesa 
i tenien por de que una part de la pista es pogués enfonsar. Van dir que al mes de desembre 
de l’any passat vindrien i arreglarien, fent una sèrie de forats a la pista i ficant uns productes 
per assegurar el paviment. Això no tenia res a veure amb el que nosaltres volíem que era que 
s'arreglés la pista. La pista no te drenatge i els hi van comentar que farien una actuació dintre 
del pressupost per millorar aquest tema. Van dir que a principis de gener es farien aquestes 
obres i no s’han fet. 
 
Pren la paraula la Sra. Fernández i diu que demanaran tota la informació i la faran arribar tant 
bon punt la tinguin. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluís i demana si es podria enviar aquesta informació a tots el membres 
del Consell. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa del Projecte Sempre Acompanyats que és un 
projecte on col·laboren l’Ajuntament de Terrassa, l’Obra Social «La Caixa» i Creu Roja. Aquest 
projecte va començar el juliol del 2014 a Terrassa amb l’objectiu de prevenir els problemes 
derivats de la soledat no volguda entre les persones grans, sensibilitzant la població sobre 
aquest fet i construint una xarxa sòlida dins la comunitat que enforteixi el suport social i 
acompanyi les persones grans. 
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La iniciativa va començar com a prova pilot a La Maurina, Ca n’Aurell i La Cogullada, tres barris 
del districte 4 i ara es vol posar en marxa al Districte 1. 
 
Actualment s’està elaborant l’informe diagnòstic del districte (novembre 2019-març 2020) i 
s’està informant a les entitats i proposta de participació en el GAS que és el grup d’acció social, 
a finals de gener i principis de març. Tot seguit es farà la constitució del GAS i la Comissió 
d’acollida de casos que es farà la segona quinzena de març de 2020. 
Demanen la participació de totes les AAVV i se les convocarà a una reunió per explicar més 
detalladament el projecte, i més endavant es farà una reunió oberta a totes les entitats que, 
d’una manera o altra, vulguin formar part d’aquest projecte. 
 
 
5. Precs i preguntes.  
 
Pren la paraula la Sra. Lluís i demana informació sobre la implantació de les zones de baixes 
emissions per que s’ha endarrerit les fases que estaven implantades, com a mínim als cartells 
s’han canviat les dates d’inici. Per altra banda en quina fase estem pel que fa al projecte de 
remodelació derivat del projecte participatiu del Vapor Gran i Plaça Nova. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa que el dia 20 de febrer hi haurà una xerrada 
informativa al Vapor Universitari a les 18h per parlar de tot plegat, de la zona de baixes 
emissions, demandes populars pel tema dels patinets i temes de neteja. Igualment podem 
demanar que us facin arribar tota aquest informació per correu electrònic. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluís si aquesta xerrada es oberta a tota la ciutadania i només per a la 
gent de zona i demana que es faci la màxima difusió. 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i diu que es obert a la ciutat i que serà com una mena 
d'audiència pública i que sortiran diversos temes. 
 
Continua la Sra. Boladeras i comenta que el tema d’aquest procés tindrà a veure amb les 
inversions i aquest canvi que es farà ara en les inversions que seran en un bloc. El tema del 
Vapor deu haver una mena de pla que tenia a veure amb les inversions. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluís i diu que no te a veure amb les inversions. Es un projecte que s’ha 
anat pressupostant al pressupost municipal i que les fases no van avançant. Com que es al 
consell municipal del Districte 1 i s'havien fet sessions monogràfiques sobre aquest tema, 
preguntava com estava i no tenim aquesta informació que va sortir d’un procés participatiu, 
d’una nova manera de participar de la ciutadania. Demanem saber les fases i com està el 
procés. 
 
Pren la paraula el Sr. Pou i comenta que el clavegueram del carrer Salvador Busquets està en 
molt mal estat. Amb les pluges que van haver a molts habitatges va entrar aigua de claveguera.  
Els tècnics de l’Ajuntament van determinar que efectivament el clavegueram està en molt mal 
estat, però encara no s’ha donat resposta aquest problema. Per altra banda, davant del Castell 
hi ha una part que es de fusta i que aquesta es podreix i que de moment, l’anterior govern 
només va fer que posar parxes. Comenta que caldria treure la fusta i posar un altre material. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de la ciutadania 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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Secretària 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Isabel Fernández Lázaro Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 


