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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
Núm.:  2/20 

Caràcter:  ORDINÀRIA 

Data:  20 de juliol de 2020 

Horari:  De 19:00h a  21.00 h  

Lloc:  Reunió telemàtica 

 

Hi assisteixen:   

Rosa Boladeras Domingo Presidenta  

Josep Serra i Marimon Representant Grup Municipal ERC-MES 

Helena Royes Riera Representant Grup Municipal PSC 

Maria Rambla Amat Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Juan Antonio Madolell Sánchez Representant AV Barri Universitari-Cementiri Vell 

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

Josep Pou Esquius Representant AV Vallparadís 

Carles Amador Soria Representant suplent Associació de comerciants 

Nuri Escudé Guil Representant AS d’entitats culturals 

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 

Laura Tamayo Garrich Representant Comunitat Educativa Primària 

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

Mariona Vigués i Julià Representant Suplent Grup Municipal Junts per Terrassa 

Membres excusats:   

Meritxell Lluís  i Vall Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Isabel Martínez Comas Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Mercè Puig Lecha Representant AV A. Poble Sant Pere 

Eugènia Dinarès Archs Representant AV del Centre 

Maria Costa Soler Representant Associació de Comerciants 

Núria Tomás Maldonado Representant AS d'entitats educatives 

Marta Miranda Ramírez Veïna barri Antic Poble de Sant Pere 

Marta Baro Pallarés Veïna barri Centre 

Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 

Mercè Puig Lecha Representant suplent AV Antic Poble de Sant Pere 

També hi assisteixen:   

Núria Marin  Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 

Montserrat Martínez Directora de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

David Garcia  Director de Serveis Econòmics i Financers 

Acta aprovada a la sessió 3/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Rosa Boladeras 

Domingo en data 27 de gener de 2021 
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Miquel Angel Gamell Director de Gestió Tributaria i Recaptació 

Eva Magaña Directora d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Francesc Cayuela  Secretari 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 12 de febrer de 2020. 
2. Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, a càrrec 

del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de 
la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 

3. Informació del procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a la situació 
del COVID-19). 

4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes. 
6. Consultes de la ciutadania. 

 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 12 de febr er de 2020. 
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la Sra. Rosa Boladeras Domingo, i dóna les gràcies a 
tots els consellers i conselleres  per  la seva  assistència. Informa que hi haurà una gravació 
d’àudio per facilitar la redacció de l’acta. 
 
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. Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Mar c Pressupostari per al 2021, a càrrec 
del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea  de Promoció Econòmica i Projecció de 
la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alca lde de l'Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert .  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i comenta que en la passada presentació dels pressupostos 
al consell, es van comprometre de tornar al cap de mig any a explicar l'execució del pressupost 
del 2020 i una previsió del pressupost del 2021.  
 
Indica que l' exposició consta de tres parts: 
 
Com s’està executant el Pressupost de 2020 (com s’ha vist afectat per la crisi sanitària que 
patim)  un primer marc Pressupostari per al 2021 i el calendari provisional de treball.  
 
Indica que s'ha enviat prèviament per correu als consellers i conselleres el document que 
exposarà.  
 
La Sra. Núria Marín fa una exposició de les xifres i com afecten alguns condicionants a 
l'execució del pressupost del 2020, amb especial atenció als derivats de la pandèmia de la 
Covid-19, els efectes del temporal Glòria, la norma estatal sobre Estabilitat Pressupostària i la 
regla de la despesa o la incertesa sobre els recursos provinents de l'Estat en la participació del 
pressupost, entre altres. Informa que tots aquests condicionants obliguen al govern municipal a 
reprioritzar els recursos i a variar les previsions d'ingressos. 
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Explica algunes possibles millores que podrien afectar al pressupost del 2021, com són per 
exemple la participació de l'Estat en el pressupost, els recursos provinents del fons creat per la 
Unió Europea o els canvis normatius. Indica que s'haurà de seguir l'evolució d'aquests temes 
per veure com es concreten. Finalitza l'exposició i demana als consellers i conselleres que facin 
propostes per a la confecció del  pressupost del 2021. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i dona pas a les preguntes. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Nuri Escudé.  Comenta uns dubtes en relació a la pàgina núm.12 sobre 
les despeses temporals i altres. Pregunta si aquestes despeses no estaven previstes. 

Respon la Sra. Núria Marín (Tinenta d' Alcalde de l’Àrea de Serveis General i Govern) i indica  
que sí, que per exemple per a emergències, hi ha 180.000 € pressupostats, però el temporal 
Glòria ha obligat a unes intervencions urgents en dos llocs de Terrassa. Això ja ha suposat 1,2 
milions €.  

Pren la paraula la Sra. Nuri Escudé. Comenta que  això ja ho ha entès.  Demana si es pot 
explicar una mica més on diu 'pla de xoc de Cultura 0,7 milions €, casals, esplais i menjadors....  

Respon la Sra. Núria Marin i apunta que on diu temporals i altres no COVID i derivats del 
COVID són exemples de com s'han gastat aquests 9,3 Milions €. No es tracta del Pla de Xoc, 
són despeses que ja estan fetes. 

Pren la paraula la Sra. Nuri Escudé i pregunta si es podria explicar una mica que és el pla de 
xoc que afecta Cultura. 

Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i diu que aquesta setmana presentaran unes mesures i 
un Pla de Xoc, que per aquesta raó faran un ple extraordinari. 

Indica que cal entendre que aquesta crisi de la COVID que patim no és una crisi que només 
afecti al sector sanitari o la salut. És una crisi que afecta a tots els sectors. Indica que com ja se 
sap, s’han disparat les xifres de l’atur, han hagut de tancar negocis, han tancat teatres, 
cinemes, etc. 

Amb el Pla de Xoc es presentaran mesures per al sector professional, per a Esports, Cultura, 
Serveis Socials, per a Educació, Joventut, Gent Gran... 

Informa que no només es tracta de material sanitari per lluitar contra la pandèmia, sinó que s'ha 
de mantenir l'ocupació, pal·liar els danys psicològics i emocionals, garantir els mínims vitals, 
com són un sostre, el menjar i també invertir en Educació per poder continuar o començar les 
classes a partir de setembre en les condicions requerides. Apunta que -a la cap i a la fi- tot són 
inversions, diners que s’han de posar al servei de tots els sectors i de totes les regidories, que 
els hauran de reprioritzar per combatre aquesta crisi i no deixar ningú enrere, per evitar caure 
en un gran forat de desocupació. 

Indica que el Pla de Xoc es farà públic aquesta setmana amb tots els detalls. 

Pren la paraula la Sra. Nuri Escudé i diu que entén doncs que és una  previsió del que compteu 
gastar. 

Respon la Sra. Maria Rosa Boladeras i contesta afirmativament, diu que preveiem gastar o que 
ja s'està gastant en aquests moments. 

Pren la paraula la Sra. Helena Royes i comenta que recorda que quan l'actual equip de govern 
va entrar a governar i van explicar els pressupostos, van dir que s'havien trobat amb un 
Ajuntament amb números vermells i ara els diuen que hi ha superàvit. Demana aclarir si el PSC 
va deixar l’Ajuntament amb números vermells o resulta que hi havia superàvit i en aquell 
moment no interessava dir-ho. 
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La Sra. Núria Marín  respon que el que es van trobar era una regla de la despesa que implicava 
que hi havia uns diners que no es podien gastar i una altra despesa que s’havia d’afrontar. 

Pren la paraula la Sra. Helena Royes i diu que es va dir 'números vermells' i que estaria bé que 
s’expliqués bé. 

Respon la Sra. Núria Marin indicant que no recorda pas haver sentit això. 

Pren la paraula la Sra.  Rosa Boladeras i diu que potser la Sra. Montse Martínez podria aclarir 
la pregunta. 

Pren la paraula la Sra. Montserrat Martínez i comenta que no recorda exactament l’expressió 
'números vermells', però recorda que quan ho van explicar en els Consells de Districte, el que 
es va dir és que hi havia uns compromisos contractuals, que venien del passat mandat, i que 
condicionaven en certa manera el pressupost. Indica que passa sempre en cada canvi de 
mandat, perquè el govern canvia enmig d’un any pressupostari aprovat anteriorment i, per tant , 
el govern entrant arrossega sempre uns compromisos del mandat anterior. En referència a la 
pregunta de la Sra Núria Escudé, comenta que el document recull alguns números de 
despeses realitzades, però que encara no estan pagades. Per aquesta raó,  està recollit 
d'aquesta manera en el document. Hi ha partides que s'ha fet la despesa i estan pagades i 
d'altres que no, perquè requereixen d’un moviment previ de partides entre serveis. 

La Sra Núria Marín acomiada els Srs. David Garcia i Miquel Àngel Gamell, directors de Serveis 
Econòmics i de Recaptació, respectivament,  que els han acompanyat en aquest punt de l'ordre 
del dia. 

Aprofita per excusar al Sr. Isaac Albert, Tinent d'Alcalde de l'àrea de Promoció Econòmica i 
Projecció de la Ciutat, que no ha pogut assistir a la sessió.  

Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i demana si hi ha alguna pregunta més. No n'hi cap 
més i es passa al següent punt de l’ordre del dia que és la informació del procés de 
dinamització comunitària dels districtes. 

 
3. Informació del procés de dinamització comunitàri a dels Districtes (adequació a la 
situació del COVID-19). 
 
Pren la paraula la Sra. Boladeras i informa que s'han hagut de modificar les bases d'aquest 
programa i adequar-les a la situació de la Covid-19. Informa que s'ha fet arribar les noves 
bases als consellers i conselleres per correu. 
 
Comenta que les  propostes han de comptar com a mínim amb la participació d’almenys tres 
entitats amb representació al Consell de Districte.  
 
Informa que l’activitat ha de ser planificada i dissenyada en base a les circumstàncies 
derivades d'aquesta crisi i que la seva realització ha de complir estrictament totes les mesures 
sanitàries de seguretat vigents en el moment de la realització. 
 
Comenta que l’activitat ha de ser de petit format i en cap cas pot cridar a la participació i la 
mobilització massiva de persones, per evitar aglomeracions. Les activitats es realitzaran amb 
inscripció prèvia. Es preveurà -quan sigui necessari- el registre d’assistència i que els 
participants signin una declaració responsable en relació a les mesures de seguretat vigents 
abans de la realització de l’activitat. Informa que el  termini per presentar les propostes és el dia 
14 de setembre. 
 
Comenta que a causa de la crisi, no tenen la certesa que durant els pròxims mesos es puguin 
fer activitats comunitàries amb plena normalitat i que -per aquesta raó- s'obren dues 
possibilitats de destí dels diners. Una possibilitat és la de destinar-los a finalitats socials en 
relació a la situació de crisi generada per la Covid-19, per exemple a Serveis Socials, Infància i 
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Adolescència, Capacitats Diverses, etc. Diu que també inclouria a Cultura perquè és un sector 
molt afectat per aquesta crisi. Es tracta de  projectes i col·laboracions amb entitats  que 
treballen amb els col·lectius més colpejats per  la crisi, amb persones vulnerables. Comenta 
que  en cap cas cap l'entitat rebrà cap dotació de diners, els diners es mourien internament cap 
a partides de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament, que és des d'on es gestionen aquests 
programes  i on s'emmarquen les col·laboracions i els projectes conjunts que fa 
l'Ajuntament  amb les entitats d'aquests àmbits. 
 
Una altra possibilitat és la de trobar projectes de dinamització que compleixin amb el programa 
i els criteris de les bases i que respongui a les dues coses, com seria fer una activitat que 
impliqui tothom en les actuals circumstàncies i que al mateix temps serveixi per pal·liar les 
derivades socials i econòmiques d'aquesta crisi. 
 
Comenta que la comissió d’impuls d'aquest programa ha treballat  en aquests darrers mesos 
per portar algunes propostes al ple del consell, però que tot i així les noves bases i les 
conseqüències derivades de la Covid-19 obliguen a replantejar les propostes. 
 
Diu que s’ha fet arribar la documentació de tot aquest treball als consellers i conselleres amb 
un breu resum dels antecedents. 
 
La Sra. Rosa Boladeras passa la paraula a la Sra. Nuri Escudé, vicepresidenta del Consell i 
integrant del Comissió d'Impuls. 
 
Pren la paraula la Sra. Nuri Escudé i informa sobre les tres propostes treballades per la 
comissió durant aquests mesos de l'any 2020. Comenta que la primera proposta treballada era 
la realització d'un  documental on els alumnes de 4t d’ESO analitzarien -mitjançant entrevistes 
a totes les entitats dels barris- el present i les esperances de futur dels barris de la zona de les 
Escoles, però que donades les circumstàncies actuals es posposa per fer-ho més endavant. 
 
Comenta que amb la segona proposta, Moure’s sense fums, es tractaria de fer pedologia sobre 
la relació entre una mobilitat sostenible i segura i la millora de la salut de les persones.  
 
La tercera proposta seria fer un documental històric sobre la transformació urbana. Del passat 
industrial als serveis. Es tractaria d'elaborar un document històric sobre l’evolució dels barris o 
algun altre aspecte rellevant del districte amb una visió comunitària i educativa. Comenta que 
les actuals circumstàncies impedeixen portar a terme amb èxit qualsevol de les tres propostes, 
ja sigui per l'obligada participació de les escoles en algunes d'elles o perquè criden a la 
participació massiva de gent en el cas de la segona proposta. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i demana si hi ha alguna pregunta més. No n'hi ha cap i 
es passa al següent punt de l'ordre del dia  
 
 
4. Informacions de Presidència 
 
-Pla de Xoc 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i indica que per restablir la confiança i normalitat del 
consens institucional, s’ha proposat avançar en un Pla de Xoc amb un conjunt de mesures 
urgents, per fer front a les conseqüències que la crisi sanitària de la Covid-19 ha generat a la 
ciutat a nivell econòmic i social. 
 
Comenta que amb aquesta mesura es pretén donar protagonisme al principal paquet de 
propostes rebudes per part de l’equip Govern, dels Grups Polítics Municipals, dels agents 
econòmics i socials, de les entitats, i dels propis serveis municipals. 
 
La previsió és que aquestes mesures del Pla de Xoc puguin ser aprovades pel Ple municipal, 
en una sessió extraordinària durant aquest mes de juliol. 
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Comenta que el canvi que suposa impulsar un pla de xoc de manera imminent, com a mesura 
inicial, comporta reconvertir el procés ja iniciat en el Pacte de Ciutat en una segona acció, 
prevista ja a partir del mes de setembre, amb l’elaboració d’un Pla Estratègic de ciutat, que 
faciliti la màxima participació i col·laboració possible. 
 
 
-Programa d’ inversions dels districtes 
 
La Sra. Rosa Boladeras indica que l’any passat va haver una nova proposta d’agilitzar tot 
aquest procés d’inversions amb l'objectiu de millorar-lo. 
 
Apunta que amb la situació actual no és possible encarar uns pressupostos participatius 
d'inversions tal i com s'estaven començant a dissenyar. Les energies i els recursos s'han de 
focalitzar cap a les situacions generades per la crisi. 
 
Pren la paraula la Sra. Eva Magaña i afegeix que en l'últim  consell es va valorar un nou 
projecte de  processos participatius. Una proposta més global, amb una visió de fer-ho a més 
anys, de manera que els projectes aprovats fossin més importants, però amb la situació actual 
aquesta modificació no es pot dur a terme. Comenta que després de l’estiu, es decidirà què es 
fa amb aquest programa d'inversions de districte. 
 
Pren la paraula la Sra. Teresa Marçal i comenta que hi ha molts sectors que ja pateixen de 
forma molt greu els efectes d'aquesta crisi. Diu que per aquesta raó com a consellers i 
consellers s’ha de tenir una mirada més àmplia. Afegeix que moltes empreses i molts comerços 
ja no poden afrontar l'actual situació i que la gent necessitarà moltes ajudes. Pensa que el que 
ha de venir és encara més greu que el que ha passat fins ara des d'un punt de vista social i 
econòmic. Creu que s'hauria d'estudiar molt bé quina és l'afectació real del districte i la ciutat 
abans de decidir per exemple on van els deu mil euros de la dinamització. Demana als grups 
polítics municipals i al govern que es posin d'acord i tinguin una mirada àmplia per fer front a la 
situació que ens toca viure en la tercera ciutat de Catalunya per població. 
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras i diu que s’han fet i s'estan fent molts esforços. Que per 
aquesta raó es fa el Pla de Xoc amb mesures imminents dirigides a tots els sectors de la ciutat 
per fer-los costat en aquests moments tan difícils. Indica que a banda del Pla de Xoc, hi ha 
també el Pla Estratègic de Ciutat pensat a mig i llarg termini per poder continuar treballant per 
rellançar l’economia de la ciutat. Comenta que si es decideix destinar els diners a una activitat 
de  dinamització, aquesta ha de servir també per donar feina o per pal·liar algun efecte 
d'aquesta crisi. 
 
La Sra. Rosa Boladeras demana si hi ha algú més que vulgui afegir alguna cosa i agraeix totes 
les aportacions, propostes,... 
 
 
-Actualització de les inversions aprovades al 2017-2 018 
 
La Sra. Rosa Boladeras apunta que s’ha enviat un document sobre aquest tema. Demana si hi 
ha algun dubte.  
 
 
-Projecte sobre la millora del Vapor Gran i l'àrea de vianants  
 
La Sra. Rosa Boladeras indica que és un projecte important i que se'ls ha passat per correu 
tota la informació disponible. 

Comenta que el 20 de febrer es va organitzar una sessió informativa sobre l'àrea de vianants al 
Vapor Universitari i que se'ls ha enviat uns enllaços per accedir a la informació de la sessió. 
També sobre l'estudi i projecte executiu de les obres de millora del Vapor Gran que inclou 
diverses fases. La primera fase prevista correspon a l'ampliació de l'illa de vianants (c/ de Portal 
Nou). Diu que un cop se  sàpiga si alguna de les fases tira endavant, s'enviarà tota la 
informació que calgui. 



 
Estructura Territorial 

 

 7

 
Comenta que també s’ha enviat per correu informació sobre la nova ordenança de mobilitat, 
que està en fase d’exposició pública fins al dia 24 de juliol. 
 
 
4. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula la Sra. Helena Royes i demana si els poden enviar informació sobre de les 
conseqüències d’aquesta crisi, dades de les repercussions en els comerços del districte, del 
nombre de famílies que per exemple han anat  a Serveis Socials, etc. 
 
La Sra. Rosa Boladeras respon que creu que sí, que hi ha algun estudi o informació de districte 
o de ciutat.  
 
Pren la paraula la Sra. Teresa Marçal i indica la importància d’estar en un consell i compartir 
reflexions, agraeix que es puguin fer aquestes aportacions des de la societat civil. 
 
La Sra. Rosa Boladeras demana si hi ha alguna pregunta més. No n'hi ha cap 
 
 
5. Consultes de la ciutadania  
 
No n'hi ha cap. 
 
La presidenta del consell, la Sra. Rosa Boladeras, agraeix la participació de tothom en aquest 
consell telemàtic i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretari 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Francesc Cayuela Vivancos Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 


