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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 7 

 
 
Núm.:  3/19 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  28 de novembre de 2019 
Horari:  de 19 h a 21:25 h 
Lloc:  Casal Cívic Can Parellada 
 
 

Hi assisteixen:   

Josefina Merino Ramírez Presidenta  

Jordi Centelles Amela Representant Grup Municipal ERC-MES 

Gabriel Zafra Calero  Representant Grup Municipal PSC 

Lidia Gómez Rodríguez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Christian Marc Chico Gómez  Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Jesús Moreno Cano  Representant Nova AV Can Parellada  

Ángel Moreno López  Representant AV Torres De Can Parellada 

Francesc Contreras Hernández  Representant APV Les Fonts 

Maria José González Osuna  Representant AV Can Parellada UNB 

Joan Antoni Ros Calsina Representant AS d’entitats esportives 

Herbert Werner Metshke  Representant AS d’entitats esportives 

Ramona Folch  Casanova  Representant AS d’entitats de gent gran 

Jesús Torres Crespo  Representant AS d'entitats educatives 

Elisabeth Herrera de Madre  Representant AS d'entitats educatives 

Christian Freitag Boladeras Representant As d’entitats benestar social 

Carmen Álvarez Manzano  Representant Comunitat educativa primària 

Montserrat Nozal Baldajos  Representant Comunitat socio sanitària 

Jose Luís Lacueva Moreno Representant Comunitat secundària 

Emilio Alcaraz Lifante  Representant Veí barri les Fonts 

Antònia Fernández Pérez  Secretària 

Membres excusats:   

Teresa Mirón Sanz Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Piedad Planesa Morales Representant AS d’entitats culturals 

Francisco Esteban Cañada Representant AS d’entitats culturals 

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

Laura Sobrino Martos Representant AS d’entitats juvenils 

Jaume Cabanes Cullerés Representant Comunitat educativa secundària 

Josefina Morales Rueda Representant suplent AS d’entitats culturals 

Oscar Martínez Torres Representant suplent AS d’entitats juvenils 

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

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

Ramírez en data 18 de gener de 2021 
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Membres absents:   

Oriol Ramirez Carol Representant suplent AS d’entitats culturals 

També hi assisteixen:   

Núria Marín García 
2ona Tinenta d’Alcalde i Regidora de Serveis Generals i Govern 
Obert, Polítiques de Gènere 

Montserrat Martínez Soler Directora de l'Àrea de Serveis General i Govern Obert 

Miquel Àngel  Gamell Farré Director de Serveis de Gestió Tributaria i Recaptació  

David Garcia Castello Director de Serveis Econòmics  
 

Ordre del dia 

 
1.Constitució del Consell Municipal del Districte 7 
2.Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 7 
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 7 
 
Obre la sessió la Presidenta del Consell Municipal del Districte 7, la senyora Josefina Merino 
Ramírez 
 
La Sra. Josefina Merino informa que la sessió serà gravada per poder fer amb posterioritat les 
actes. 
 
Comenta que per a la constitució del consell s'ha informat a totes les entitats que són del 
districte o que tenen la seva activitat al districte, segons les dades que consten al registre 
municipal d'entitats i associacions ciutadanes, RMEAC. 
 
Informa que els ciutadans s'han escollit en un sorteig aleatori, segons les bases de dades del 
padró municipal. El districte 7 te un representant titular del barri de Les Fonts i una possible 
suplent, encara sense nomenar. El barri de  Can parellada no te cap representant de la 
ciutadania al consell. 
 
Explica que això és un consell viu, és un consell al qual es poden anar incorporant consellers i 
conselleres, i que potser seran més gent encara de la que són aquí que tant de bo sigui així, ja 
que això voldria dir que funciona tota la participació del nostre districte. 
 
Comenta que no faran la lectura del decret número 9577 que és el de nomenaments dels 
consellers, perquè ja s'ha enviat a tota la gent per correu electrònic, però sí que els informa que 
al decret número 9982, es nomena al Sr. Emilio Alcaraz com a representant, a títol individual, 
del barri de Les Fonts. Indica que si algú vol veure els decrets, els tenen aquí a la seva 
disposició. 
 
A instancia de la presidència, es fa una ronda de presentació dels consellers i conselleres així 
com del personal tècnic de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
La Presidenta dóna per constituït el Consell Municipal del Districte 7 de la legislatura del 2019 
al 2023. 
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2. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 7  
 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino i informa que el 18 de novembre es va enviar un correu, 
oferint la possibilitat d'avançar les candidatures, a la bústia de la secretaria del districte. Que el 
dia 25 de novembre els van informar també per correu electrònic que la Sra. Elisabeth Herrera 
havia presentat la seva candidatura. 
 
Informa que ara és el moment si hi ha algun conseller o consellera que es vulgui presentar. 
 
Pren la paraula el Sr. Àngel Moreno  i comenta que ell estaria interessat a presentar-se. 
 
La Sra. Josefina Merino comenta que passen a la votació i que es pot fer a ma alçada o amb 
papereta. 
 
S'escull a ma alçada. 
 
Pren la paraula el Sr. Emilio Alcaraz i comenta que no coneix als candidats. La Sra. Josefina 
Merino dona la veu als candidats per que facin la seva presentació. 
 
Es procedeix a la votació amb 8 vots favor de la Sra. Herrera, 4 vots a favor del Sr. Moreno i 3 
abstencions. Es nomena com a vicepresidenta del consell a la Sra.Elisabeth Herrera. 
 
Continua la Sra. Josefina Merino dient que donarà la paraula a la Sra. Núria Marín, que els ve a 
presentar el pressupost i ordenances fiscals de l'any 2020, diu també que els ha fet arribar a 
tots els membres del consell un enllaç sobre la informació d'aquests pressupostos que està 
penjada al portal de transparència. 
 
 
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 van poder 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. 
 
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 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, faran 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). 
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La presidenta del consell, la Sra. Josefina Merino Ramírez, obrí el torn de preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Francesc  Contreras Hernández i pregunta quina quantitat econòmica real 
d'inversions s'ha realitzat en el 2019 en el districte 7, quina quantitat queda pendent d'invertir 
del 2019. Continua amb una segona pregunta d'inversions, vol saber si tenien puntualitzades i 
concretades territorialment les inversions de 2020 que es realitzaran en el districte 7. 
Per últim pregunta quina quantitat del pressupost, està destinat al personal, recursos humans 
dintre del districte 7 i  demana una comparativa respecte altres districtes de la ciutat. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín Garcia i contesta que no disposaven de les dades però que 
se les farien arribar.  
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Torres Crespo i pregunta quines inversions es farien als barris de 
Les Fonts i Can Parellada. En segon lloc vol que l'aclarin el tema referit a la despesa corrent 
d’un 5,1% més i una despesa corrent més inversions un 4,6%. La despesa corrent era la 
mateixa que l’any anterior per què havia augmentat un 9,7. 
Referent als 1,3 milions més els 660 mil euros retinguts en educació, pregunta com s’invertirien 
al districte 7 i en concret als col·legis i al Institut. 
I finalitzà parlant de la zona esportiva, diu que s'havien parat les obres, i que volia saber si, tal 
com posava al programa electoral, s'acabaria. 
 
Contesta la Sra. Núria Marín Garcia  amb relació als 9 milions. Explica que es van establir les 
prioritats d'espai públic, del medi natural i posà com a exemple les rieres 432 mil euros on la 
diputació aportarà diners, així com el pla local d'habitatge amb 300 mil euros, tot i que hi ha 9 
milions, s’hi sumarien 250 mil euros perquè sigui una inversió important per l'any 2020. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Torres Crespo i Comenta que la despesa corrent són 208 milions i 
puja un 5,1%. Preguntà que és  la despesa corrent i per què apuja  un 5,1% si aquesta 
despesa corrent és la mateixa de l’any passat. 
 
Pren la paraula el Sr. David Garcia Castelló Director de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i 
Explica que una inversió és, per exemple fer un equipament o un poliesportiu. La resta de 
despesa que no són inversions es allò que s’anomena despesa corrent. Serien conceptes com 
compres, prestacions serveis com ara el servei d'atenció domiciliària, els sous de tot el 
personal, per exemple la policia municipal, les brigades municipals, personal d'educació, etc. 
Comenta que això seria una mica la diferència entre despesa corrent i despesa d'inversió. 
Amb referència a la pregunta de per què puja la despesa corrent Comenta que hi ha 
increments i variacions en els contractes i en els sous dels treballadors públics, afegí que 
també hi ha augments en els mateixos contractes, per exemple el servei d'atenció domiciliària 
té any a any un augment, també, en cadascun dels contractes. Puntualitzà que això és una 
mica la distinció i el perquè té increments. 
Aclareix que incrementa menys el pressupost total perquè les inversions en relació amb 
l'exercici anterior no han pujat tant, en l'exercici anterior eren 11 milions gairebé 12 i aquest any 
són 9, per això hi ha una diferència entre 5,1% i 4,6% que puja sumat amb les inversions. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Torres Crespo i Comenta que ell entén que la despesa corrent és 
el que l’Ajuntament compra i ha de pagar, el sou dels treballadors per a que funcioni. Entén que 
els contractes son inversions per a cobrir serveis, manifesta que no entén que és el  contracte 
en atenció domiciliaria. 
 
Respon el Sr. David Garcia Castelló que el total de la despesa ha pujat un 5%, que està aquest 
contracte i el de jardineria, l’enllumenat públic, hi ha molts contractes que formen part de la 
despesa corrent perquè són de funcionament ordinari, no s’està fent una despesa en inversions 
construint un equipament o comprant un cotxe. Els sous que estan pendents d’aprovació de les 
lleis de pressupost general de l’estat, puja un 2% tot l’any i 1 %  mig any, ve a ser un 2.5 %. Hi 
ha contractes que pugen molt, el de jardineria per exemple puja un 20% por actualització de 
preus. 
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La Sra. Montserrat Martínez Soler informa que un dels motius d’aquest increment és la pujada 
del sou mínim interprofessional, han d’ajustar els sous i això fa incrementar la despesa corrent 
un 5%. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Contreras Hernández, suposa que també augmenta la plantilla, 
policia local, es pregunta si aquesta despesa també estarà computable a la despesa corrent. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González Osuna i comença dient que a ella li agradaria 
parlar de les coses que interessen concretament al seu districte. En primer lloc parla d'un 
projecte d'ampliació del casal, Comenta que s'havien fet tres reunions amb totes les 
associacions perquè donessin la seva opinió, que van arribar a un acord i que en teoria s'havia 
de començar a treballar. Explica que d'aquest projecte no s'ha sabut res més i que li agradaria 
que es recuperés el més aviat possible. Comenta que en un principi estava previst que 
comencessin les obres en 3 o 4 anys. 
 
Amb relació als serveis, pregunta quin seria exactament l'augment i la gestió prevista sobretot 
pel que fa als barris de Can Parellada el tema d'escombraries i neteja. Demana informació més 
detallada de aquest serveis ja funcionen molt malament i s'hauria de plantejar  una regeneració 
una reconversió o un canvi de gestió. Comenta que el tema de serveis és molt importat pel 
barri de Can Parellada està molt abandonat. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín García i contesta a la pregunta de l'ampliació del Casal, 
Explica que ja estava fet l'avantprojecte. Informa que aproximadament pel mes de maig 
s'alliberarien uns diners per invertir en projectes que reuneixin els requisits i aquest projecte es 
posaria sobre la taula per valorar-lo i que si no, per l'any 2021 creia que es podria posar 
d'entrada en les grans partides d'inversió. 
 
La Sra. Maria José González Osuna pregunta si és un projecte aturat o es té en compte.  
 
Contesta la Sra. Montserrat Martínez Soler i Comenta que efectivament era un avantprojecte, i 
que com deia la tinent d'alcalde, ara s'havia d'acabar d'elaborar, que si amb les inversions 
financerament sostenibles, reunia els requisits i políticament es determinava incorpora-ho com 
a prioritat política s'incorporaria i si no s'incorporaria en els pressupostos d'inversió de 2021. De 
l'avantprojecte, diu, s'ha de fer la redacció del projecte encara, la licitació de les obres i l'inici de 
les obres però en el moment en què s'encarrega la redacció del projecte ja hi ha un compromís 
d'inversió i per tant no hi ha marxa enrere. Afirma que era una de les primeres prioritats en 
tema d'equipament que tenien sobre la taula 
 
Torna a prendre la paraula la Sra. Núria Marín Garcia i contestant a la pregunta sobre el tema 
de neteja Comenta que el govern tenia molt interès i que amb els diners de les inversions 
financerament sostenibles, estava previst comprar dos camions. Explica que l'app Cuidem 
estava funcionant molt bé, que s'estaven recollint les fotos i que volien actuar encara que de 
moment no arribaven a tot. 
 
La Sra. Maria José González Osuna donà l'enhorabona per aquesta app i confirmà que 
funcionava molt bé, però Indica que el que ella valorava és la mala gestió i funcionament de 
l’empresa que gestiona la neteja, i pregunta si se canviarà aquesta empresa o si es faran 
ajustos per millorar el servei. 
 
La Sra. Núria Marín Garcia respon que estan treballant per millorar aquest servei i que estan 
plantejant projectes com la prova pilot de recollida deporta a porta. 
 
Respon la Sra. Maria José González Osuna que Can Parellada va ser triat com a barri per fer 
aquest projecte de recollida porta a porta i que al final no s’ha fet i que va ser un projecte de 
quan encara formaven part del Districte 3. 
 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino Ramírez dient que entenia que la pregunta de la Sra. 
González anava dirigida a si dintre d’aquest pressupost hi ha una partida especifica que 
Comenta que si que existeix, que es el «La millora de neteja i gestió de residus». S’està fent 
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una reorganització interna a nivell d’empresa. Demana que al proper Consell ens informin de la 
situació de l’empresa i de la reorganització que s’està fent. 
 
Comenta la Sra. Maria José González Osuna que el que demana no es tant referit al diners, si 
no que es refereix a la dedicació o la formació dels treballadors, al canvi d’organigrama dins de 
l’empresa i que es treballi d’una altra manera. Considera que serà quan es notarà un canvi en 
el servei de la neteja. 
 
Pren la paraula el Sr. Gabriel Zafra Calero, Comenta que el tema de la neteja és una gran 
carència del barri i que espera que amb l’augment de pressupost millori el servei. Hi ha una 
seguit de temes que voldria que s’aclarissin en el proper Consell de Districte: Demana com 
està la situació del projecte del pont del carrer Itàlia que és molt necessari per la massificació 
de trànsit i per que només hi ha un pont. Demana que es prioritzin les inversions al districte 7. 
També demana l’ampliació del recorregut de les línies d’autobús cap a la zona de les torres i un 
bus llançadora que faci d’enllaç amb els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat.  Pel que fa a la 
riera, demana la segona fase de canalització de la riera des del pont del carrer de França fins a 
la riera del Palau. En referència a l’ampliació del Casal de Can Parellada, vol afegir que és un 
tema reclamant i que és necessari, posa com exemple la poca privacitat que hi ha al servei 
d’Atenció Ciutadana i a l’Oficina d’Atenció de Serveis Socials. Comenta també en referència a 
l’augment del contracte de jardineria i considera que és excessiu, donat com es fa la feina. 
S’han fet una sèrie de cessions d’un espais interiors de les illes i valora en negatiu el servei de 
neteja i jardineria en aquests espais.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín Garcia i posà de manifest que són un govern que acaba de 
fer-se càrrec de la ciutat i amb els diners de que disposem, farem aquest tipus d’inversions. 
Però que pot avançar que el pont del carrer Itàlia no es troba dintre d’aquestes inversions. Fer 
una aposta per invertir en neteja és una manera de millorar les coses. Comenta que amb el 
tema del bus, s’està treballant des de l’àrea de mobilitat. Hem de ser conscients de que tot no 
es podrà fer, estem fem pressupostos realistes i possibilistes i malgrat tot tenim 4 anys per 
endavant. Comenta que els hi agradaria canalitzar la riera sencera, però diu que no es pot fer 
perquè no hi ha diners. Pel que fa al manteniment dels parcs, Comenta que la pujada no és per 
augmentar el servei, es tracta d'adequar els sous dels seus treballadors. En referència a la 
riera, diu que aquest any es farà una inversió de 432.000 euros, i que hi ha el tram que uneix 
les dues rieres, la del Palau i la de les Arenes, que cau a l’alçada del barri de Les Fonts que si 
està pressupostat que hagi una inversió de millora.  
Respon a la pregunta formulada sobre l’ampliació del casal cívic i Comenta que són conscients 
de les situacions que s’estan donant i diu que el projecte és el que és i es tracta d’un 
avantprojecte i si podem recuperar-ho amb les inversions financerament sostenibles es posarà 
sobre la taula i si no es possible es prioritzarà per a l’any 2021. 
 
Pren la paraula el Sr. Gabriel Zafra Calero i demana que es posi una solució a la separació 
d’oficines del casal per preservar la privacitat, amb una mampara o amb algun altre element, 
que se li doni prioritat.  
 
Contesta la Sra. Núria Marín García sobre la qüestió plantejada i informa que si és qüestió de 
metres ja estan treballant per l’ampliació del casal i si és qüestió de dividir l’espai amb una 
mampara es mirarà de fer un pressupost, però aquesta no aconseguirà la privacitat sol·licitada. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Moreno Cano i diu que fa 25 anys que demana que l'autobús arribi 
a la zona de torres per facilitar la mobilitat de les persones grans. 
 
Respon la Sra. Núria Marín Garcia que pren nota i que passarà el tema a l’àrea de mobilitat 
perquè s’estudiï. 
 
Pren la paraula el Sr. Ángel Moreno López i diu que ja se sap que el que faran. La millora de 
l’enllaç amb Montserrat i la línia 4, fer-la arribar fins a Les Fonts, no es cert que no sàpiguen 
res. Comenta també que no es tracta d’on trec i on poso, diu que els impostos que es paguen 
al districte són iguals que als de la resta de la ciutat. L'autobús no es pot entendre com a un 
benefici, si no com a un servei més que es dona a la ciutadania. Manifesta que ells ha fet 
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propostes amb cost zero i que no els han escoltat. Pel que fa a la despesa, comenta que si es 
gastessin millor, hi hauria més diners. Manifesta que la valoració dels serveis es que no són 
operatius per la gran quantitat de persones que intervenen en les reparacions i la tardança en 
fer-les encareix  la reparació per la degradació. 
 
Respon la Sra. Núria Marín Garcia que anima als consellers a fer servir l’app de Cuidem 
Terrassa com al mitjà de comunicació d’incidències, perquè valora molt positivament l’aplicació, 
el seu funcionament i els seus resultats, és un app que està donant una gran informació per 
facilitat la gestió de la ciutat. 
 
Contesta la Sra. Montserrat Martínez Soler demanant que posin en coneixements de 
l’Ajuntament aquests tipus de situacions perquè s’intervindrà. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Torres Crespo i demana aclarir que detallin del 1.3 milions d’euros 
més 60.000 euros que hi ha d’inversions per les escoles i per al Institut. Entén que no hi ha 
pressupost per tot però fa constar que pensa que és un districte abandonat i que demana que 
el prioritzin. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González Osuna per demanar informació sobre la 
intervenció dels rosegadors a l’Avinguda del Vallès, vol saber si ha funcionat el tractament per 
exportar-lo a altres punts del barri. 
 
Respon la Sra. Antònia Fernández Pérez, informant que el tractament està donant bon resultats 
i que el procés no ha finalitzat, que si hi ha informacions de seguiment se la farem arribar.  
 
Pren la paraula el Sr. Christian Freitag Boladeras i es referí a la  partida de polítiques socials i 
atenció a persones vulnerables, diu que  de cara al proper consell,  li agradaria saber com 
destinaren aquest 3,1 milions mes el 800 mil euros sigui en general en Terrassa i en particular 
aquí a Can Parellada i les Fonts. Demana si els podien explicar quin son els projectes i quines 
actuacions tenen previstes per aquestes persones amb necessitats.  
 
Pren la paraula la presidenta, pregunta si hi ha alguna pregunta més referent a pressupost i 
ordenances i com que no n'hi ha més dóna per finalitzat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino i comentà el procés d'inversions als districtes.  
Com tots sabem aquest any 2019 ha estat un any electoral i aquesta situació a fet una mica 
que s'aturés tot el procés d'inversions. Als consells de districtes que es van realitzar abans de 
les eleccions es van aprovar unes bases on es van recollir tots els procediments de 
presentacions de propostes, de valoracions tècniques i tot això es va quedar aturat deixant que 
el nou govern municipal i els nous consells de districte concretessin quina era l'acció que 
s'havia de continuar. Al consell municipal del mes de gener ja es va parlar d'incrementar el 
pressupost i de fer un calendari bianual o bé per legislatura, per aconseguir el doble objectiu de 
poder fer inversions més grans a cada districte. Comenta també que s'està fent una revisió 
integral de tot el procés, i que al primer trimestre 2020 ens diran com es farà, si es farà cada 2 
anys o cada 4 anys. Comenta que ara està el procés en estudi. Diu també que estan esperant 
que els diguin quina serà la proposta que faran a tots els districtes. Explica que no els pot dir 
res més perquè està tot en procés de negociació. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González i pregunta si en fer-ho cada 2 anys se sumaran les 
inversions de tots 2 anys. 
 
Contesta la presidenta Sra. Josefina Merino  que sí, que serà acumulable, que en el pròxim 
consell tindran més informació i podran comentar el tema. 
 
La Sra. Merino informa que tenen una carpeta que els ajudarà a conèixer la plataforma 
participativa on poden veure tots els processos de participació. Comenta que si tenen algun 



 
Estructura Territorial 

 

 8

dubte del funcionament del consell, també tenen dins de la carpeta un resum del reglament de 
participació, que explica a tots com cal funcionar dins del consell. 
 
Diu que també els vol recordar que dins del consell, haurien d'intentar tenir una mirada com 
han tingut fins ara, de districte, que les peticions que hagin de fer què siguin de districte. Si 
alguna associació, algun ciutadà necessita alguna cosa d'una zona molt concreta, tenen altres 
canals i tenen línia directa amb elles. Diu que tenen només 2 barris i que poden fer una mirada 
global de tot el que és el districte. 
 
Informa que dins de l'organització del consell municipal   en el art. 35 del Reglament de 
Participació Ciutadana, fa constar que  «Es causa de pèrdua de la condició de membre per la 
inassistència injustificada a tres sessions consecutives dels òrgans del consell o a cinc 
sessions alternes». 
 
Aclareix que si algú no pot venir i s'excusi estaria justificat. Comenta que aquest no és el seu 
cas, ja que són un districte molt nou, porten només un any i estem tots molt involucrats, però sí 
que s'han donat casos de districtes que la primera reunió era com aquesta d'avui que està 
perfecta la sala i després s'han trobat que sempre eren els mateixos, llavors es marcarà una 
miqueta el criteri que indica el reglament encara que sempre s'avisarà abans al conseller o 
consellera que el cessaran en el seu càrrec i li donaran l'oportunitat a una altra persona que 
pugui estar interessada a venir aquí per a poder-se informar de tot. 
 
Amb referència a l'organització del consell, la Sra. Josefina Merino parla del tema de l'horari, 
diu que per afavorir la conciliació familiar, a partir de setembre de l'any que ve, tots els 
equipaments municipals tancaran a les 21 h. comenta que fins ara estan tancant a les 22 h. 
Proposa que podrien avançar el consell i en comptes de començar a les 19 h. començar a les 
18 h. Diu que el consell és una vegada cada 3 mesos, que no és una cosa molt contínua, que 
sap que és un esforç, sobretot per als que treballen. Comenta que si comencen a les 19 h. 
només tindran 2 hores, que no creu que siguin suficients perquè hi ha molts temes a tractar i 
més que res per a tenir un bon marge per a poder tractar tots els temes i que tothom pugui 
parlar i donar la seva opinió. Comenta que si ho veuen molt complicat, ho deixen a les 19 h. el 
que digui la majoria i que els que vinguin una miqueta més tard tampoc passa res. 
 
Es genera un debat sobre el nou horari amb diferents aportacions dels consellers i conselleres i 
finalment s’acorda convocar els propers Consells a les 18:30 hores pels consellers que 
treballen i que controlaran una mica a partir del consell que ve i si creien que podem escorçar 
una mica ho faran. 
 
La Sra. Josefina Merino comenta que parlaran ara del seguiment de procés de dinamització 
que tenen en marxa, diu que es van proposar 17 activitats en l'anterior consell, d'aquestes 17 
activitats de dinamització es van aprovar 15, que per la seva informació, 11 ja s'han realitzat en 
tot el districte i resten 4 encara. Diu que de les 4 que falten 2 pertanyen a la planificació de 
l'esplai: la planificació d'un mural i del 30e aniversari i que falten també les dues dinamitzacions 
de les AMPA, diu que la Laura, representant de l'esplai no ha pogut venir, però sí que els ha 
explicat que els enviaria un esbós del mural que es farà el dia 14 de desembre, comenta que 
ho enviaran via correu electrònic perquè el tinguin tots. Amb relació a les activitats de l'AMPA, 
demana a  la Sra. Elisabeth Herrera, que informi de quines són les dues activitats, si les faran, 
si no les faran i  recorda que aquestes activitats s'han de fer durant aquest any. 
 
Pren la paraula l’Elisabeth Herrera i explica que aquest any, per un cúmul de circumstàncies no 
s’han pogut portar a terme i proposa fer-les de cara l’any vinent. 
 
La Sra. Josefina Merino aclareix que llavors s'haurien de tornar a presentar dins de l’any que ve  
que  aquestes dues activitats es perden perquè això caduca cada any. 
 
Amb relació al mural que farà l'esplai al carrer França, el Sr. Gabriel Zafra pregunta si es farà 
també al carrer Amèrica. 
 
La Sra. Josefina Merino contesta que només es farà al carrer França. 
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El Sr. Gabriel Zafra pregunta si això són casi 600 euros i la Sra. Antònia Fernández recorda que 
les propostes es van aprovar amb dotació econòmica pel plenari.  
 
El Sr. Gabriel Zafra comenta que no va reparar en aquell moment perquè sempre s'havia pintat 
la L. 
 
La Sra. Antònia Fernández respon que llavors es pot fer una proposta per pintar el carrer 
Amèrica, però que l'esplai ha proposat pintar el carrer França, que el pinten els nens, i que creu 
que ja és un bon tros per pintar-ho bé. Diu que els representants de l'espai no estan aquí per 
defensar el seu projecte, però que el pressupost és el que es va aprovar en el consell i es va 
parlar en tot moment del carrer França no del Carrer Amèrica. Que de fet són 2 grafitis diferents 
els que hi ha actualment, no és que vagi continuat ni sigui del mateix contingut el del carrer 
França que el del carrer Amèrica, són diferents. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Contreras i comenta que ha vist que al tema de dinamització 
n'hi ha 2 projectes que no es podran fer, i pregunta si són a temps d'utilitzar aquesta quantitat 
per fe un projecte de Nadal posar un arbre de Nadal en la plaça Santamaria i un altre en 
l'avinguda Lola Anglada. 
 
La Sra. Antònia Fernández respon que això no es pot fer perquè són propostes que es van 
aprovar en el consell i aquests diners s'han de destinar a això, que no es poden ara proposar 
altres activitats, que són en concret d'un barri. 
 
El Sr. Francisco Contreras contesta que el parlava de districtes, no parlava de barris, que 
parlava de posar uns arbres de nadal enllumenats a l'avinguda Lola Anglada que és el barri de 
Les Fonts i a la Plaça Santamaria que és al barri de Can Parellada, que per la quantitat 
pensava que entraria i que si tots estaven d'acord, podien aprovar-lo igual. Diu que som consell 
i que es tracta de fer una proposta, altra cosa és l'equip de govern o els tècnics que opinen que 
els hi compliquem la vida amb  propostes noves. 
 
La Sra. Presidenta explica que a més no hi són a temps, ja que això s'ha de tancar el 5 de 
desembre, que és la setmana que ve, que potser si les AMPA els haguessin avisat abans, ho 
podrien haver parlat i estudiat una mica i ara estaríem més a temps, i que el sap greu perquè 
perdran els diners. 
 
Continuant amb el tema, la Maria José González comenta que per exemple hi ha hagut una 
activitat que ja fa mesos es va saber que no s'anava a fer i aquests diners es van repartir entre 
la resta d'activitats. Diu que creu recordar que l'any passat l'última activitat que es va fer va ser 
el 29 o 30 de desembre, i pregunta perquè aquest any es tanca abans. 
 
Respon la Sra. Josefina Merino diu que no és que es tanqui, és que han de tancar la facturació 
la setmana que ve. 
 
La Maria José González insisteix que l'any passat es va facturar fins al 31 de desembre, perquè 
això del circ es va fer just per al 29. 
 
Contesta la Sra. Antònia Fernández diu que la proposta del circ era una proposta que estava 
dins del termini de propostes de dinamització i que estava aprovada en el consell. 
 
La Maria José González aclareix que el que vol dir és que aquests diners en comptes que se'ls 
hi quedi l'ajuntament, es pogués organitzar una altra cosa, com per exemple el que ha dit Paco 
que és una bona idea. Diu que no creu que hagin de perdre aquests diners per 20 o 25 dies 
que els queda fins a final d'any i és el que hem de tenir per a facturar. 
 
La Sra. Antònia Fernández contesta que no és un tema de facturació, és un tema de bases, i 
que ells van aprovar aquestes bases, diu que hi ha un període en què s'inicia una recollida de 
propostes i hi ha un altre període en el qual es valoren i es duen a terme aquestes propostes 
durant tot l'any. Que no hi ha una proposta que per posar arbres i llums de Nadal en cap lloc. 
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La Sra. Antònia Fernández comenta que ho consultarà i que es posarà en contacte amb les 
dues persones que proposen l’activitat. 
 
La Sra. Josefina Merino comenta que ho preguntaran i si els donen l'opció que es pugui fer, es 
posaren en contacte amb ells. Demana al Sr. Paco que li passi demà la proposta i així ho 
consulten amb la proposta feta. 
 
El Sr. Christian Freitag s'ofereix com a font solidària a ajudar a muntar a fer qualsevol cosa a 
les Fonts. I altres entitats també s'ofereixen a ajudar. 
 
Referent a les activitats de Nadal, la Sra. Josefina Merino comenta totes les activitats que es 
faran al districte. Informa de la visita del patge Xiu-Xiu que serà el dissabte 28 de desembre a 
partir de les 17 h al casal cívic de Can Parellada, diu que l'associació de comerciants i veïns de 
les fonts organitza de cara al nadal el 21 i 22 de desembre, el pessebre vivent de 18:30 h a 
20:00 h al centre social de les Fonts. Que el 21 i 22 de desembre estarà la Fira de Santa Llúcia 
també de 17 h a 20 h al centre social de les Fonts. I que del 25 de novembre al 4 de desembre 
fan una exposició de la Carmen Montroig de 17 h a 20 h també al centre social de les Fonts, 
comenta que la inauguració va ser el dilluns passat 25 de novembre a les 17 h de la tarda. 
 
Continua explicant que del 18 de desembre al 14 de gener tindran el pessebre de la gent gran 
de les Fonts, de 17 h a 20 h també al Centre Social de les Fonts. I el 3 de gener es farà el 
quinto solidari a les 17 h al Centre Social de les Fonts, diu que li sembla que no s'ha deixat res 
a part de dir que al 5 de gener tindran la Cavalcada dels Reis, que tindrien dues, la de Les 
Fonts i la de Can Parellada.  
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Contreras i remana que si pot ser, traslladin d'alguna manera a 
l'equip de govern, el tema del peatge de les Fonts, diu que continuen amb lentitud, que cada 
vegada que passen paguen 2,60 cèntims. Parla també del problema del transport escolar que 
implica que no tots els nens per anar a l'institut, ni tots els nens per anar al Pilarín Bayés tenen 
el transport escolar adequat, ja que al transport públic normal, els horaris no coincideixen del 
tot, que n'hi ha un decalatge d'horari amb l'institut i per tant no poden anar i això s'acreix si a 
l'avinguda del Vallès no poden anar ni en bicicleta, ni en patinets ni hi ha cap seguretat. 
 
Després parla del tema de la zona tarifaria de transport de Ferrocarrils de la Generalitat, que 
encara continuem igual, que esperen que algun dia es pugui solucionar. I pel que fa a la 
carretera de Rubí a Terrassa per anar en bicicleta o caminant no n'hi han vials adequats ni res, 
que és insegur i que si volem realment tenir un transport ecològic, hem de potenciar que es 
facin, al costat de la carretera les separacions oportunes, carrils bici o espais per patinets, etc. 
 
Contesta la Sra. Presidenta dient que el peatge de Les Fonts és una cosa que porten 
reivindicant mes sí i mes també, que la zona del ferrocarril és altre tema que també, que ho 
estan portant a tot arreu i els van donant llargues, diu que els van insistint que no es cansen. 
Referent al transport escolar, aquest tema l'horari nosaltres els ho vam estar mirant, quan va 
venir la Susi, creu recordar que ella va comentar que els horaris encaixaven més o menys. 
 
L'autobús que surt d'aquí sí, comenta el Sr. Francisco, el problema és l'altre barri que no pot 
passar l'autobús i no poden venir els xavals de l'altre costat, caldria parlar amb Sant Quirze 
perquè que pogués passar l'autobús públic. 
 
La Sra. Josefina Merino explica que estan a l'espera que es reuneixin encara els 2 alcaldes, 
que es va fer la primera reunió però estaven esperant que es fes la segona perquè s'havien 
anul·lat 2 vegades. Diu que estan esperant a veure aquest tema com se soluciona que no 
sabem res perquè no s'han pogut reunir. 
 
Explica que això és un tema del Consell Comarcal, que ells tenen una persona dins del nostre 
grup polític que està en el consell comarcal, que està treballant el tema també, que havien 
demanat a veure si es podia fer l'ampliació que dins del municipi es donés un marge més ampli 
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que no fos un municipi tancat, que la vorera del costat també. S'està treballant dins del Consell 
Comarcal. Que de moment era l'única cosa que els podia dir, que no els han donat encara 
solució, no els han dit res en concret. 
 
Referent al tema del vial de la carretera de Rubí diu que no tenia constància que s'havia fet 
aquesta petició, que en tot cas mirarien a veure si s'ha fet, i pregunta si s'havia fet instància. 
 
El Sr. Francisco Contreras contesta dient que no, que havia fet moltes peticions verbals quan a 
les reunions, que proposava que és la Sra. Josefina Merino trasllades tot això a l'equip de 
govern, no com a grup municipal, sinó com a presidenta del districte. Explica que el que sempre 
els havien dit al districte 7 és que Can Parellada i Les Fonts estaven fora del nucli de Terrassa 
comenta que hi ha 4 km, i que no n'hi ha espais per anar adequadament, que alguna cosa han 
de fer i que no poden estar tota la vida esperant. 
 
Pren la paraula la Maria José González diu que quant a això últim que ha exposat el Sr. Paco, 
vol posar-los al dia d'unes coses que sí que hi ha fetes de fa molt temps. Fa com uns 7 anys els 
nois de batxillerat de l'institut, van preparar un projecte juntament amb un arquitecte o un parell 
d'arquitectes, pares d'algun dels nens. Aquest projecte el van presentar a l'Ajuntament, un 
projecte per fer el vial i per a poder passar i arribar fins a la part de baix de la Rambla i a més 
poder passar amb seguretat a la part del Parc Vallès. Diu que fa uns 4 anys més els van 
demanar reprendre aquest projecte, van tenir reunions amb l'alcalde, van tenir reunions amb 
els tècnics de l'ajuntament, es va desempolsar aquest projecte que el tenen a l'Ajuntament i el 
van tornar a posar en marxa, prova d'això és que quan fa 2 anys o així, van posar els semàfors 
que hi ha a la carretera de Rubí a l'altura del pont, diu que la direcció de l'institut va rebre una 
carta de l'Ajuntament anunciant-los el pas que havien donat en aquest tema i que ho havien 
posat en marxa. Diu que fins ara l'única cosa que van fer va ser posar els semàfors i avisar-los 
com si fos una festa que s'havia fet una primera part i que la segona s'havia quedat penjada. 
Diu que existeix un projecte fet, signat, que van signar els veïns, i van signar totes les 
associacions per a recuperar aquest projecte i es va aconseguir recuperar-lo. Comenta que 
seria bo que si realment s'arriba a fer, es tinguin en compte els nens de l'institut, ja que van 
treballar molt en aquest projecte. 
 
La presidenta dóna les gràcies i diu que sol·licitaran veure en què punt està aquest projecte. 
 
Pren la Paraula el Sr. Jesús, referent a la zona del poliesportiu de les Fonts pregunta perquè 
està parat. Per altra banda comenta que s'hauria de fer una neteja dels boscos del voltant de 
les cases, almenys allí en el barri, diu que ell va fer una instància i que no li han contestat, 
adverteix del perill que qualsevol dia es pugui calar foc i demana a la presidenta si poden 
intentar mirar a veure com està l'assumpte. 
 
Amb relació al tema del camp de futbol, la Sra. Presidenta contesta que s'ha fet la 1a fase, que 
faltava la 2a que era la que havia de pagar la Federació de Rugbi, perquè la Generalitat s'havia 
compromès a donar uns diners. Comenta que la Generalitat s'ha fet enrere i la federació s'ha 
fet enrere també. Que des del govern es vol fer una aposta important per a acabar-lo, que 
s'està mirant d'on treure els diners i creu que al final es faria. Diu que el Sr. Paco els podria 
informar millor, ja que tenia informació més directa. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Contreras explica que havien tingut diverses reunions amb el 
regidor d'esport, els tècnics, l'alcalde, etc. pel tema del camp, que estan recuperant el conveni 
que s'ha fet amb el rugbi i que per la setmana que ve sembla que ja ho tindrien aparaulat, 
perquè l'Ajuntament pugui continuar amb les fases següents. Diu que la idea és que el 
setembre de 2020, puguin jugar els equips federats o no federats en el camp. Aclareix que això 
no vol dir que estigui acabada tota instal·lació, vol dir tancament, llum, gespa i 2 mòduls posats 
perquè puguin jugar. Aquest és el compromís verbal i per on va el tema. 
 
La Sra. Josefina Merino confirma que estan en aquest punt, i que l'Ajuntament i l'equip de 
govern ho volen acabar, que és una de les prioritats que tenen. 
 
Per acabar demana si hi ha algun prec o alguna pregunta més. 
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6. Consultes de la ciutadania  
  
No hi han consultes de ciutadania 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretària Presidenta 
  

Antònia Fernández Pérez Josefina Merino Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 


