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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 7 

 
 
Núm.:  1/20 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  19 de febrer de 2020 
Horari:  De 18:30 h a 20:20 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 

Emilio Alcaraz Lifante  Representant Veí barri les Fonts 

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 

Jaume Cabanes Cullerés Representant Comunitat educativa secundària 

Oscar Martínez Torres Representant suplent AS d’entitats juvenils 

Antònia Fernández Pérez  Secretària 

També hi assisteixen:   

Emilia Andreu Almècija Directora Àrea Serveis Territorials i Seguretat 

Francisco Dugo Doctor Cap Antoni Creus 
 
 
 
 

Acta aprovada a la sessió 2/2020 del Consell. Signada digitalment per la  regidora, Sra. Josefina Merino 

Ramírez en data 18 de gener de 2021 
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Ordre del dia 

 
1.Aprovació de l’acta Consell Municipal 28 de novembre de 2019. 
2.Aprovació del Pla de Treball. 
3.Procés Dinamització: 

1. Presentació memòria 2019 i valoració d’activitats per part del Plenari. 
2. Presentació bases del procés del 2020. 
3. Creació comissió d’impuls. 

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

 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 28 de nove mbre de 2019.  
 
Obre la sessió la Presidenta del Consell Municipal del Districte 7, la senyora Josefina Merino 
Ramírez. Preguntà 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.  
 
Continua la Presidenta del Districte amb el segon punt del l'ordre del dia, l'aprovació del Pla de 
treball, i informa que des de la secretaria s'ha enviat el document. 
El punt més nou per al nostre consell és l’informe anual, com l’any passat va ser any electoral 
no es va poder debatre i elaborar l’informe, si que es va realitzar la fase de recollida de 
propostes i aquestes s’inclouran a l’informe d’aquest any. Per tal d’emmarcar l’informa anual la 
Sra. Merino llegeix l’article 30 del Reglament de Participació Ciutadana en el qual s’estableixen 
les competències del plenari i entre elles està la de «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» 
Us passem els dossiers dels dos últims informes en els quals està representat el nostre districte 
per tal que veieu el format. Com es pot veure, hi ha una part informativa del districte i una altra 
participativa on es recullen, debaten i prioritzen les necessitats del districte per tal que arribi a 
l’Alcaldia. Durant l’any 2019 es van recollir les valoracions i les necessitats per part dels 
consellers i conselleres, però no es va arribar a debatre per la interrupció de les eleccions. 
Us farem arribar la fitxa per tal que l’ompliu i ens la feu arribar abans del 27 de març. 
 
Pren la paraula el Sr. Contreras i comenta que en el tema de la presentació de propostes, la 
data es el 6 de març i considera que és molt ajustada. 
 
S’aprova el Pla de Treball per unanimitat 
 
 
3. Procés Dinamització  
 
Pren la paraula la Sra. Merino per fer la presentació de la Memòria 2019 i la valoració per part 
del plenari.  Des de la bústia de la secretaria us hem fet arribar la memòria d’activitats del 
procés de dinamització de l’any 2019. 
 
Tot seguit la presidència presenta les bases del procés de dinamització del 2020. Aquest serà 
el tercer any que es duu a terme aquest procés amb la finalitat essencial de promoure el treball 
en xarxa de les entitats del districte, millorar la convivència i la cohesió social del territori i la 
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transversalitat de gènere, la intergeneracionalitat i la interculturalitat. Fa uns dies es van enviar 
per correu electrònic les bases de dinamització per aquest 2020. 
 
La Sra. Merino cedeix la paraula a la Sra. Fernández, coordinadora del Districte 7 per explicar 
les bases del procés de dinamització. 
L’objectiu principal del procés de dinamització es fomentar la xarxa d’entitats i fer activitats de 
gran format per enriquir el districte, per tant es demana que cada proposta tingui un mínim de 4 
entitats. Dintre d’aquestes activitats, queden excloses aquelles que estiguin en la petició de les 
vostres subvencions con a entitats. Les activitats s’han de realitzar i facturar electrònicament 
abans de l’11 de desembre ja que només s’acceptaran activitats a a partir d’aquesta data 
aquelles que tinguin a veure amb l’entorn de Nadal i han d’estar facturades abans del 31 de 
desembre. Un cop finalitzada l’activitat teniu 30 dies per fer la facturació. 
Com s’ha dit abans i som conscients de que es una mica just, el termini per presentar les 
propostes a la bústia de la secretaria del consell és el 6 de març. 
Continua la Sra. Fernández demanat que si en transcurs de l’any decau alguna proposta 
aprovada pel motiu que sigui, informeu l’abans possible a la secretaria, doncs es crearia una 
comissió d’impuls per fer una altra proposta. 
Aquelles propostes que compleixin els requeriments i puntuïn un mínim de 4 punts passaran a 
a ser votades pel plenari al consell del mes d’abril. 
 
Pren la paraula la Sra. Merino per donar pas al següent punt de l’ordre del dia sobre la creació 
de la Comissió d’Impuls. El dia 27 de febrer a les 17 hores està prevista la primera reunió 
d’aquesta comissió. Demà us farem arribar la convocatòria. Ara necessitarem saber qui dels 
consellers i conselleres volen formar part i aprofitem per informar-vos que aquesta comissió 
està oberta a les entitats que no estan representades al consell i a persones que a títol 
individual que vulguin participar i també està convocat els Districte Jove per sentir la veu dels 
joves. 
 
Pren la paraula la Sra. Mirón i pregunta si no hi cap problema segons el reglament de qui pot 
participar i qui no.  
Respon la Sr. Fernández que els titulars sou els consellers i les conselleres i sou els que feu 
les propostes, les valoreu i les voteu. Però qualsevol entitat, ciutadà a títol personal pot formar 
part de la comissió. Quanta més gent hi participi, més impuls hi haurà per tirar endavant les 
activitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Contreras i pregunta si és a nivell individual o a nivell d’entitats. 
Respon la Sra. Merino i diu que en aquesta comissió es donen les dues possibilitats. 
 
Les persones que formaran en un principi la Comissió d’Impuls seran: Avp Les Fonts, ja 
informaran del seu representant. Antoni Ros, Maria José Gonzalez. Les Fonts Solidàries ja 
informaran del seu representant. Montse Nozal.   
 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Merino i informa del decret número 822 de 24 de gener de 2020 en el 
qual es nomena a la senyora Estela Ordoñez Palacios com a representant suplent de la 
ciutadania del barri de Les Fonts. Aprofita per recordar que segons el reglament, als dos anys, 
els representants nomenats de la ciutadania faran el canvi i per tant el Sr. Emilio Alcaraz 
Lifante, titular actualment, passaria a ser suplent i la Sra. Estela Ordoñez Palacios passarà a 
ser la titular al Consell. 
 
Per altra banda,  l’aprovació inicial de la modificació de l’article 31.4 del Reglament Municipal 
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 de 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 del 
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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 el 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 què pertanyi a l’equip de 
govern. 
 
A continuació la Sra. Merino dóna resposta a les preguntes formulades a l’anterior consell. 
 
Respecte a la pregunta del  El Sr. Francisco Contreras, representant de l’AVP Les Fonts va 
sol·licitar informació del pressupost destinat al personal del districte 7 i demana una 
comparativa respecte altres districtes de la ciutat. 
Informar-lo que adscrits al Districte 7 hi ha: 2 treballadors socials, 3 educadors socials, tots tres 
a jornada partida.  1 cap de districte d’atenció social de primària. 2 conserges. 1 tècnica 
dinamitzadora districte i 2 auxiliars d’atenció al públic. No adscrits però que treballen pel 
Districte hi ha 3 policies de proximitat. 1 Caporal compartit amb dos districtes. 1 Responsable 
d’equipament compartit amb el Districte 3 i un altre amb el Districte 2. 1 Bibliotecària dues 
tardes. I presencia del personal municipal requerits pels seus serveis. Hi ha menys personal 
que a d’altres districtes, però la quantitat de població i terreny es menor en comparació amb la 
resta de districtes de la ciutat. 
 
El Sr. Gabriel Zafra, representant del grup municipal del Partit Socialista, va sol·licitar una 
mampara per separar l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’Oficina d’Atenció de Serveis Socials.  
Respon la Sr. Merino i diu que tècnicament s’ha estudiat l’espai i es desestima la seva 
col·locació per les dimensions de la sala, caldria retirar els armaris existents per donar més 
amplitud i només donaria per col·locar una mampara mòbil, per donar opció de mobilitat a les 
persones amb cadires de rodes, però les mampares mòbils tenen uns peus de 20 centímetres 
que ocuparien ambdós costats d’atenció a la ciutadana amb el perill de caigudes que comporta 
aquest tipus d’elements o de la pròpia mampara.  
 
El Sr. Jesús Torres, representant de l’AFA IES Egara va sol·licitar la neteja del bosc del carrer 
del Lliri. 
 
Respon la Sra. Merino que des de serveis jurídics s’està obrim un expedient i es farà una 
inspecció d'aquests terrenys.  
 
Aprofitem per informar-vos que una veïna del barri va sol·licitar un canvi dels contenidors 
d’aquell carrer i ja s’ha executat i resta pendent la senyalització de prohibir aparcar davant per 
tal de permetre el pas de vehicles de gran envergadura. 
  

Referent al tema de la inquietud per la seguretat que es va manifestar a l’anterior consell i 
continuant en la línia de treballar per la seguretat del nostre districte el 29 d’abril a les 17:30 
hores al casal de Can Parellada es realitzarà una sessió informativa amb la presencia de 
mossos i  policia per informar sobre temes de seguretat a la ciutadana, us enviarem un cartell 
per tal que feu la màxima difusió. 
 
La Sra. Merino informa també del Carnestoltes a les Fonts. El proper cap de setmana podeu 
gaudir del carnestoltes al barri de Les Fonts, a partir del 16:30 hores sortint de la Plaça Manel 
Mañas.  
 
La Sra. Merino informa sobre el projecte de la Preinscripció Social. Des del servei de Salut 
Comunitària de l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Català de la Salut entre d'altres, s’està 
elaborant una base de dades per tal de receptar activitats del barri i per això es compta amb la 
participació de la gran xarxa d’entitats de la nostra ciutat. 
La Sra. Merino dona la paraula al doctor Francisco Dugo per ampliar aquesta informació. 
 
Pren la paraula el Sr. Dugo i diu que la base de la prescripció social són els actius i les 
recomanacions d’actius. Un actiu seria un recurs de la comunitat que dona salut i benestar  a 
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les persones, que podem ser així mateix persones, entorn o equipaments i activitats 
comunitàries. Les recomanacions d’actius serien els processos pels quals, persones 
recomanen a d’altres persones aquests recursos o activitats, per obtenir el benestar i la salut 
d’aquesta persona. Aquesta recomanacions d’actius es pot fer d’una manera informal i que es 
fa de forma diària, per exemple entre veïns que es recomanen una activitat. Potser formal des 
de la consulta d’un professional sanitari o el despatx d’un tècnic municipal. Quan aquesta 
recomanació es fa entre la relació que hi ha entre un professional sanitari i un pacient, es quan 
es denomina prescripció social. 
La prescripció social doncs seria el mecanisme mitjançant el qual un professional sanitari i un 
pacient identifiquen junts una activitat que pot ser d’interès per aquell pacient, que el motivi i 
l’ajudi a tenir un benefici des de el punt de vista de la seva salut o benestar emocional. 
Els beneficis que podem obtenir amb aquest projecte és millora la qualitat de vida, el benestar 
de les persones, l’autopercepció de salut, millorar l’autoestima, reduir el sentiment de soledat, 
disminució del consum de recursos sanitaris, es disminueix el consum de fàrmacs innecessaris 
i es potencia la xarxa comunitària. 
Les aplicacions de la prescripció som moltes, com reduir l’aïllament social, augmenta l’activitat 
de les persones, canviar hàbits i tècniques relacionals. 
Per implementar el projecte necessitem la implicació de les entitats. Un dels motius d’aquesta 
presentació es motivar a les entitats a entrar a la web i donar d’alta les diferents activitats que 
es fan a la comunitat per part de les diferents entitats i associacions. Per accedir a aquesta web 
cal posar al cercador «actius i salut» i ens porta a una pàgina de la Generalitat.  
S’entregarà, via la bústia de la secretaria, als consellers i conselleres un manual per tal de 
poder entrar i registrar-se. 
A l’hora de fer la recomanació d’una activitat, des de la consulta ho podem fer des de la web. 
Us demanem doncs a les entitats que incorporeu les vostres activitats a la web i per ajudar al 
registre, la dinamitzadora del  districte 7, la Sra. Isabel Clavijo, els dies 25 i 27 de febrer estarà 
tota la tarda a disposició de les entitats que vulguin col·laborar en aquest projecte per ajudar a 
pujar la informació a la web. Estarà ubicada aquí al casal. Trucarà per telèfon a totes les 
entitats interessades per concertar hora. Hi haurà també una persona referent del CAP per 
ajudar a resoldre qualsevol dubte. 
Ja hi ha una activitat penjada a la web que és les caminates del 3er diumenge de Les Fonts, es 
suggereix de pujar les caminades nocturnes. 
 
Es pren nota de les entitats interessades en el projecte: AV per la Unitat, Les Fonts Solidàries, 
AVP Les Fonts, La Peña de la Tortilla, Paso a Paso, AV Torres. 
 
Continua la Sra. Merino donant resposta a les qüestions que es van plantejar a l’anterior 
consell. 
 
La Sra. Maria José Gonzalez representant de l’AV per la Unitat del Nostre Barri, preguntava pel 
projecte del Camí vell de Terrassa a Rubí, el projecte que va sorgir de l’IES Egara.  
 
La Sra. Merino comunica que s’està començant a redactar el projecte i en tres mesos us 
convocaran a totes les entitats que estigueu interessades per informar-vos de com està anant 
la planificació del camí. Es va fer una prova d’aquesta caminada i s’està intentant arribar a un 
acord per enllaçar aquest camí a l’Anella Verda entre les diferents entitats del consell. 
 
Es pren nota de les persones que volen ser convocades a la reunió de planificació: Cap Antoni 
Creus, AV Unitat, AVP Les Fonts, AFA IES Egara, APA Pilarin Bayés, AV Torres, Teresa Mirón, 
Nova AV. 
 
Respecte al Procés d’Inversions als districtes, la Sra. Merino, informa que hi haurà un  únic 
procés d'inversions per mandat. La quantitat mínima destinada per aquest procés serà de 
2.500.000 euros per tota la ciutat, el procés s'obrirà al conjunt de la ciutadania i es recolliran les 
propostes fetes durant l’any 2019. Al Consell municipal previst per al mes d’abril assistiran el 
Sr. Noel Duque i la Sra. Ona Martínez per donar més informació. 
En quan a les inversions que estan pendents dels anys anteriors: 
El Multi joc infantil i les tanques del parc de la Plaça Joan Santamaria amb un cost de  19.864 
euros és un projecte que ja està adjudicat i es col·locarà a finals d’aquest primer trimestre 
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d’any. Us convocarem a les AV’s per acordar la seva ubicació i els jocs actuals que estiguin en 
bon estat es deixaran. 
 
El frontal de pista multi esport amb panells d’acer valorat en 11.420 euros i que anirà ubicat al 
parc infantil dels ferrocarrils està en procés d’adjudicació i es col·locarà durant el segon 
trimestre del 2020. 
La instal·lació de la tanca al talús de l’estació dels ferrocarrils de les fonts amb un cost de 
11.420 euros està en procés d’adjudicació i en principi es col·locarà durant el segon trimestre 
del 2020. 
El tancament del parc infantil de Lola Anglada amb un cost de 5.000 euros està en procés 
d’adjudicació i en principi es col·locarà al segon trimestre de 2020.   
Tenim aprovada una Inversió Financerament Sostenible (IFS) que és un conjunt de Calistenia 
que anirà col·locat a un parterre de la Plaça Ibèria (on es posen els joves), la previsió 
d’adjudicació és al juny/juliol de 2020. 
 

Pel que fa a les peticions d’ampliació de les línies d’autobús, informa que actualment el 
contracte amb l’empresa adjudicatària està aprovat per al 2020 i en procés de licitació per al 
2021, l'equip de govern està estudiant la viabilitat tècnica i econòmica d'una possible extensió 
d'una línia al 2021. Quan s'hagi finalitzat l'estudi us informarem. 
 
La presidència cedeix la paraula a la Sr. Emília Andreu, directora de l’Àrea de Serveis 
Territorials i Seguretat per donar resposta a les qüestions de la seva àrea. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i explica que es treballen les inversions a dos nivells. Un nivell 
que es el que pressupostem cada any i l’altre es tot el que nosaltres podem anar actuant 
gràcies al IFS amb els romanents de crèdit de despesa no executada l’any anterior i que ens 
permet a l’any següent poder abordar determinats projectes que han quedat pendent, com per 
exemple, tots els projectes derivat del Pla d’Actuació Municipal i dels processo participatius. 
A l’Ajuntament de Terrassa aquest any s’ha aprovat un pressupost de 217 milions d’euros, dels 
quals 9 milions van destinats a inversions per a tota la ciutat. Amb aquest 9 milions d’euros i 
per tot el que és el districte 7 hi han diferents actuacions, algunes de les quals estan 
relacionades amb el que s’està explicant d’inversions, concretament de parcs infantils i de 
col·lectors i una altra part de les inversions que nosaltres teníem destinades al districte 7 va per 
a elaborar projectes que surten a demanda de les peticions de les diferents entitats i barris 
d’aquest districte. 
Per una banda tenim una intervenció molt important a nivell de ciutat que són els col·lectors. 
Tenim 450 kilòmetres de col.lectors a la ciutat, algun fets fa més de 30 anys i no s’ha fet cap 
auditoria en aquest període i cal fer una intervenció molt exhaustiva. S’ha encarregat a una 
empresa externa que ens faci una auditoria i revisin els 450 kilòmetres de clavegueram i ens 
diguin en quin estat estan i on s’ha d’intervenir. Pel districte 7, hi ha una part d’aquest 
pressupost que son 500.000 euros per fer l’auditoria i la intervenció en el tram de col·lectors 
que afecta en aquest districte. 
Per altra banda, tenim tot un seguit d’intervencions de millora a les places i parc infantils per 
poder fer un canvi de jocs i fer-los accessibles. Aquesta proposta amb un cost aproximant de  
200.000 euros. Val a dir que aquesta proposta encara està en fase de redacció de projecte i fer 
un parc infantil accessible ens està costant entre 170,000 i 200.000 depenent del tipus de jocs 
que hi posem.  
Aquest són els dos projectes que ja estan en marxa en el districte 7 i que s’executaran durant 
aquest 2020. 
Del districte 7 tenim grans peticions que venen del mandat anterior i que s’han tornat a posar 
sobre la taula, com per exemple, l’ampliació del casal de Can Parellada o la Masia. En aquest 
dos casos en els que estem parlant d’inversions molt importants de l’ordre de 2 milions d’euros 
cada una, en aquest moments estem treballant en el projecte que suposaria per una banda 
l’ampliació i per l’altra la remodelació. Fer aquest projectes tenen un cost d’entre 200 mil i 300 
mil euros, però es necessari que tinguem el projecte per què quan tinguem possibilitat 
pressupostària a partir del 2021 o romanents amb el IFS per començar a executar les obres en 
aquests casos.  
Aquestes són les actuacions que es poden singularitzar a data d’avui. Des de l’Àrea de Serveis 
Territorials hi han moltes més actuacions que fem a la ciutat i que no tenim individualitzades. 
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Quan parlem del contracte de manteniment de vies, d'esborrancs i de zones verdes, és un 
contracte que afecta a tota la ciutat i en aquest moments no el tenim dividit per districtes i per 
tant no us podem dir dels 15 milions d’euros que ens costa el contracte de manteniment, quina 
quantitat pertany al districte 7. Intentarem en els propers consells, donar informació de les 
intervencions que s'han anat fent als carrers. 
Al proper consell podran comptar amb un aplicatiu nou que s’està desenvolupant on es veurà 
tot el mapa de Terrassa dividit per districtes i barris per veure les inversions que s’estan duent a 
terme a cada territori. 
 
Pren la paraula la Sra. Mirón i demana si això no s’ha de portar primer als districtes per 
aprovar-ho. 
 
Respon la Sra. Merino i diu que el pressupost es va venir a presentar al mes de novembre i ja 
estava aprovat pel Ple municipal. 
 
Pren la paraula la Sra. González i comenta a la Sra. Andreu que fa any i mig es va treballar en 
el projecte d’ampliació del casal i es van fer diverses reunions amb les associacions i en teoria 
aquell projecte va quedar per a donar-li algun retoc i començar a treballar-lo. Pregunta si es 
començarà amb un projecte nou o es reprendrà l’antic. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i contesta que les consultes que es van fer van ser per detectar 
necessitats. Ara s’ha de quantificar i planificar i fer un avant projecte, que és el de obra. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. González i diu que es va fer un avant projecte amb l’ampliació a 
1.400 metres quadrats, divisió de sales, connexions... 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i diu que ells ja tenen una proposta elaborada i el que es faria  
seria licitar el projecte. L’avant projecte ens serveix per a fer una memòria valorada i tenir una 
aproximació del cost que són 1.800.000 euros i a partir d’aquí s’ha de fer la redacció del 
projecte que és el que desprès et permetrà licitar l’obra. Quan tinguem la proposta de projecte 
la presentarem. 
 
Pren de nou la paraula González i en referència a les actuacions de neteja demana si podrien 
informa cada quan es preveu que es facin i no que haguem de trucar nosaltres quan les herbes 
fan un metre, si hi haurà una regularitat de manteniment. 
 
Respon la Sra. Andreu i diu que en el tema de manteniment la realitat es bastant precària degut 
a les retallades del servei. Nosaltres el que hem fet es licitar el projecte amb l’import de 15 
milions que hem dit abans. La idea es intentar potenciar la neteja a les zones que sabem que 
estan més deteriorades. Parlarà amb manteniment i enviarà un correu a través de la bústia de 
la secretaria del districte per informar quantes vegades es passarà pels barris dels districte a 
fer aquest manteniment. 
 
Pren la paraula el Sr. Esteban i diu que tot els projectes que es van platejar al districte, 
l'ampliació del casal i un pont nou, amb el canvi de govern queda en res. 
Sobre el manteniment, al carrer d'Itàlia portem un més que surt aigua de l’antiga font. 
 
Respon la Sra. Andreu i diu que ho anirà a mirar i donarà part al servei que correspongui. Pel 
que fa al tema del casal diu que com s’ha explicat s’està treballant en aquests temes en quan 
hagi pressupost. 
 
Pren la paraula el Sr. Chico i pregunta quina part d’aquestes inversions son a demanda real 
dels ciutadans del districte 7. Està molt bé que es facin els col·lectors i segurament s’hauran de 
fer però si ens preguntessin de tant en tant en que fer les inversions seria interessant. Sobre 
els parcs accessibles pregunta si és té em compte com s’arriba als parcs, per què el paviment 
està molt malament i demana fer un estudi sobre les voreres i el paviment de Can Parellada. 
Per altra banda s’ha comentat que part del recursos econòmics i humans que es destinen al 
districte és en funció de les persones que hi viuen i l’extensió del districte. Demana per què es 
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va expropiar part del districte 7, com el polígon industrial de Can Parellada i el marge esquerre 
de la carretera de Rubí. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu, les intervencions del servei de Territori es fan per necessitats, 
no per població.  El tema dels col·lectors es veritat que no és cap petició de cap entitat de cap 
districte, però es una necessitat que s'ha d'abordar. La distribució pressupostària que és fa ve 
determinat per la Intervenció General de l'Estat, el mateix que hi ha unes partides de despeses 
de personal, partides de manteniment i partides d'inversió, fer una obra, fer un col·lector, un 
carrer... no es podem canviar, l'important és que es tingui recursos per poder fer-ho, i aquest 
any hi ha 9 milions d'euros. La part que es destina en aquests districtes depèn de les 
necessitats, els col·lectors, els parcs o les voreres com diu el Conseller. Com Ajuntament han 
de tenir un visió general i de ciutat i mirar per tots els barris. 
 
Pren la paraula el Sr. Chico i comenta que hi ha demandes històriques i que la percepció és 
què no es porten a terme. 
 
La Sra, Andreu contesta i informa que el gran dèficit que arrossega l'Ajuntament no ha estat per 
voluntat dels diferents governs si no per un límit pressupostari imposat des de l'Estat a totes les 
administracions locals, que no permeten invertir. Informa de que si que han hagut processos de 
participació com el d'inversions al districte dotat amb 500.000 euros, han estat el lloc on cada 
districte ha fet la seva  proposta i algunes s’han explicat avui aquí. 
 
Pren la paraula el Sr. Zafra diu que abans de fer nous projectes i noves ratlles als mapes 
hauríem de trobar solució al temes que ja temin i que estan aturats amb totes les necessitats 
que tenim. No és té en compte les característiques del barri i els problemes que patim, com per 
exemple el trànsit. El pont del carrer Itàlia està oblidat en un calaix des de fa més de 14 anys i 
sembla que amb les obres del Carrefour hi haurà un altre pont. Demanen, com ja van fer en 
l’anterior consell, que en el proper consell de districte s’informi com està aquest tema. Sobre el 
tema dels autobusos sempre ens donen la mateixa resposta, que no hi ha pressupost per 
allargar la línia. I torna a plantejar el tema del bus llançadora amb l’estació de ferrocarrils de 
Les Fonts. Pel que fa al tema de la neteja, comenta que el barri està cada dia pitjor. Ja es va 
plantejar el tema de la neteja dels jardins interiors i no s’ha fet res. S’ha demanat també la 
intervenció municipal en el tema dels vehicles abandonats i no s’ha fet tampoc res i demana a 
la policia que actuï. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i diu que pren nota tant del tema de les obres del Carrefour i del 
seu impacte al territori com del tema del pont del carrer d’Itàlia, així com del tema de 
desbrossament, manteniment dels carrers i neteja que són els temes d’inversions que li 
corresponen.  
 
Pren la paraula la Sra. Gonzalez i pregunta si hi ha prevista alguna inversió per netejar el 
sotabosc de la Serra dels Galliners de cara a l’estiu. 
 
Respon la Sra. Andreu i diu que ho farà arribar per correu electrònic perquè tot el que es 
protecció civil, hi han quatre franges als IFS que són perimetrals de tota la ciutat referents a 
neteja. Algunes les paga la Diputació i d’altres l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Àngel Moreno i comenta que li agradaria que hi hagués una visió general 
del barri. Pregunta si s’han llegit l’informe de la Sindica de Greuges referit al barri, perquè el 
barri s’està caient a trossos i no es fan inversions al barri i no es preveuen tampoc que es facin. 
La part de les Torres estan marginats i demana saber quan es farà una inversió en aquesta 
zona. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i pregunta si pot detallar a quin tipus d’inversions es refereix.  
 
Respon el Sr. Àngel Moreno i pregunta que si s’ha llegit l’informe de la Sindica ho sabrà 
perfectament. 
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Respon la Sr. Andreu que si es tema de carrers, la Sindica els ha fet arribar quatre informes de 
quatre districtes de la ciutat i de diferents barris i un és d’aquest. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Àngel Moreno i diu que la segona Tinent d’Alcalde també va veure 
aquest informe i mai figurem en cap inversió. Convida a la Sra. Andreu a que ho vegi i ja no 
sabem amb qui parlar. Mentre al centre de Terrassa s’estan plantant rosals, aquí les herbes els 
mengen. 
 
Pren de nou la paraula la Sr. Andreu i diu que pot venir un matí amb el seu equip d’obres per a 
que els indiquin les incidències i veure que es pot fer. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Moreno i diu que des de el 2005 està sol·licitant l’ampliació de 
l'autobús a les torres. Al 2005 es va fer una proposta per part de l’Ajuntament per posar un taxi-
bus i no ho vam acceptar. Al 2016 es va presentar una instancia sol·licitant l’ampliació i no van 
rebre resposta. No demanen una altra línia, si no que s'ampliï. El temps que està parat el podria 
aprofitar per donar la volta al barri. En referència al pont es va demanar al 2007. Demana 
informació sobre la divisió del districte 7. 
 
Pren la paraula la Sra. Gómez i diu que no hi ha projecte en ferm, en referència al pont del 
carrer Itàlia tal com va dir la Tinenta d’Alcalde Núria Marín en l’anterior consell. Pel que fa a 
l’autobús comenta que el trànsit de gent es just i que encara s’està mirant. És un tema molt 
costós i l’equip de govern no vol fer una cosa en va. 
 
Pren la paraula la Sra. Merino i diu que s’ha demanant una reunió amb la Sra. Lluïsa Melgares i 
amb la tècnica del servei pel tema dels autobusos que sabem és un tema reivindicatiu i hi 
estem a sobre. 
 
Pren la paraula el Sr. Zafra i diu que si en termini de dos mesos el tema de la oficina municipal, 
posaran una denúncia per vulneració de la Llei de Protecció de dades i justifica la necessitat de 
l'ampliació del casal. Sobre el pont, diu que els projecte es va fer quan el Sr. Aran estava com a 
Tinent de l'Alcalde d'urbanisme. Pel que fa als autobusos diu el transport públic no té per què 
ser rentable, si ho és millor, però no es crea un servei públic per ser rentable. 
 
Pren la paraula la Sra. Andreu i diu que demanarà informació sobre la situació de l’oficina 
d’atenció al ciutadana. Respon a la Sra. Gómez i diu que no sap quina informació té ella, però 
que el Servei de Territori i Sostenibilitat  disposa d’un pressupost del cost del pont de Can 
Parellada al carrer d’Itàlia i li demana prudència en referència a les informacions que pugui tenir 
o les apreciacions que pugui fer. Existeix un projecte i està quantificat en aproximadament dos 
milions d’euros. 
Pel que fa als autobusos no ha de ser una discussió entre els membres del consell. El consell 
fa una petició a l’Ajuntament i aquest te la obligació de donar una solució i explicar la situació 
en la que estem. 
 
Pren la paraula el Sr. Contreras i diu que quan estàvem al districte 3 es va demanar i es va fer 
un estudi i estava valorat i que a l’any següent es faria, que era l'arrengament de l’asfalt del 
carrer que va a l’antic camp de futbol, carrer de la Floresta, des de Mossèn Perramon fins al 
tram on hi ha habitatges. Allà hi han comerços i serveis d’enllumenat i clavegueram. 
 
Pren la paraula el Sr. Travesa i diu en referència al tema de l’autobús que tots els veïns del 
barri de Sant Pere i tot el barri de Les Fonts, tant si són de Terrassa com si són de Sant Quirze, 
no tenen autobús. Un autobús que en lloc de pujar al barri de Sant Pere s’espera una estona 
parat fins que arribi l’hora de marxar. Demana que es solucioni el tema de per què no pot pujar 
l'autobús al barri passant pel terme municipal de Sant Quirze. 
 
Com a última informació de presidència la Sra. Merino explica els treballs preliminars per 
elaborar una proposta d’alteració territorial amb afectació al nucli de Les Fonts. S’informa que 
en data 20 i 30 de desembre de 2019 respectivament, els Ajuntaments de Terrassa i Sant 
Quirze van aprovar els acords per tal d’iniciar les actuacions necessàries per elaborar una 
memòria per alterar els límits actuals del barri de Les Fonts. Per tal de fomentar la participació 
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ciutadana s’ha establert que sigui la ja existent Comissió Intermunicipal de Les Fonts l’òrgan de 
consulta, debat i propostes. En breu es convocarà la primera Comissió Plenària i s’informarà ja 
que una part del nostre districte està afectada. 
 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula la Sra. Merino i diu que es prendran notes dels precs i preguntes i que 
aquestes seran contestades en el proper consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Contreras i pregunta quan es farà alguna activitat el dia de la dona en 
aquest districte per poder col·laborar i ajudar, no tenim informació al respecte. Abans a 
l’ambulatori hi havia servei de ginecologia i sembla ser que ara no n’hi ha, volem informació al 
respecte. Sobre el peatge de Les Fonts continuem reclamant la seva supressió ja que en hores 
puntes es col·lapsa la carretera de Les Fonts. Pregunta també quan s’incorporaran els nou 
policies ja que aquest cap de setmana han tornat a entrar a un habitatge. Continua dient que ja 
es va fer una visita pel tema del manteniment dels carrers del Passeig de la Muntanya, 
Avinguda de la Llana, Camí de Can Falguera i carrer Roma en les quals faltava manteniment 
d'asfalt o les arrels dels arbres. També demana que es netegi el Torrent de Can Fonollet i al 
Torrent de Can Corbera que delimita Sant Quirze i Terrassa. 
 
Pren la paraula la Sra. Nozal i diu que ells no decideixen quines especialitats que existeixen als 
CAP, això ho decideix Catsalut, que és l’asseguradora pública. La ginecologia va passar fa 
molts any a pertànyer a un programa concret que es diu ASIR. En aquest moments van 
desaparèixer els ginecòlegs dels CAP i només van quedar les llevadores. Per que teníem aquí 
una ginecòloga? Nosaltres no som Mútua de Terrassa ni Consorci Sanitari, som Institut Català 
de la Salut. Nosaltres teníem una ginecòloga pròpia abans de que totes les especialitats 
passéssim als hospitals o als programes específics. Aquesta ginecòloga estava apunt de 
jubilar-se i no es va integrar en aquest programes i va estar amb nosaltres fins que es va 
jubilar. El mateix va passar amb la llevadora però com a aquest municipi el programa d’atenció 
a la dona ho gestionen Mútua i Consorci, i Mútua es el nostre referent d’especialitats, la 
ginecòloga si que està centralitzada i és Mútua qui ha de prestar el servei, ens havien de portar 
una llevadora de Mútua de Terrassa, per què nosaltres com a equip d’atenció primària, no està 
contemplada la figura de la llevadora. Es va reclamar quan es va jubilar la llevadora i estem a 
l’espera de que Mútua de Terrassa porti al professional. Nosaltres com a Institut Català de la 
Salut, no tenim el recurs. 
 
Pren la paraula la Sra. Álvarez i pregunta si som l’únic districte que no tenim biblioteca i quan la 
tindrem. Ara estem treballant amb un biblio punt i considera que es necessària. Diuen que el 
motiu de no tenir biblioteca es que no tenim població i pregunta si no tenen dret els infants pel 
fet de no arribar a un número determinat d’habitants. 
 
Pren la paraula el Sr. Chico i pregunta si s’ha pres nota del tema de la delimitació del districte 
per què ni el camp de futbol de Les Fonts està dintre del districte 7. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Àlvarez i manifesta que els nens de Can Parellada sembla que 
no tinguin els mateixos drets a l’hora de fer una sortida que la resta de nens de la ciutat, a 
l'hora d'anar a veure un espectacle al centre de Terrassa o a l’Auditori, els nens del centre 
només l’entrada i els nens del nostre barri han de pagar autocar si són petits o si són de cicle 
mitjà, l’autobús. Gestionar que tots els nens tinguin o portin la tarja d’autobús genera molta 
feina. No es podria fer alguna cosa, algun acord o un carnet escolar per tal que puguin viatjar 
gratuïtament. La mestre podria portar un llistat amb els nens que porta. 
 
Pren la paraula la Sra. Merino i diu que s’està treballant en aquest tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Zafra, sol·licita més policia per al barri, més control dels vehicles del 
carrer Europa. Informa que han fet una instància sol·licitant la neteja del pàrquing de la 
sucursal del BBVA. Diu que s’ha parlat amb el director de la sucursal però que fan res per 
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manca de pressupost. Demana solució sobre els cotxes del carrer d’Europa i que la policia faci 
alguna cosa. 
 
Pren la paraula la Sra. Merino, comenta que respecte a les furgonetes aparcades al carrer 
Europa, el fet que no tingui l’ITV passada no dona peu a fer cap intervenció policial si el cotxe 
no està circulant, només poden fer-se intervencions d'aquelles que no tinguin assegurança. Fa 
uns dies, amb la coordinadora del districte vam estar fent fotos i enviant-les a policia per què 
verifiquessin si tenien l’assegurança actualitzada, que si que es obligatòria. 
 
Pren la paraula el Sr. Travesa i recorda que des d'un inici els veïns s'han fet càrrec de les 
despeses per fer el barri, que van començar a fer el barri de Sant Pere amb moltes dificultats. 
Els veïns van pagar al perit a 1.000 pessetes metre lineal, va fer el clavegueram, per tal que 
ningú li digues que s'aprofitava va deixar sense fer casa seva, va estar 18 anys passant per 
fang i li va costar 1. 800.000 pessetes el que li havia de costar 36.000 pessetes, la zona de Can 
Falguera s'ha d'urbanitzar on està la xurreria, però es que es va pagar i no s'ha fet res, s'havia 
de fer una zona esportiva. L'Ajuntament va comprar la Masia de Can Falguera per 450 milions 
per donar cabuda a l'Associació de Veïns, a la biblioteca, a la guarderia... ara està tapiat i s'està 
ensorrant. Ara s'està fent un camp de futbol on no era edificable, que ha estat més de 20 anys 
sense fer-se res i es va tirar tot ( el ranxo). El prec és que el llibre de l'Informe Anual del 2018 
està ple de incorreccions, abans el barri de Les Fonts era el barri més gran, incloïa a Les Fonts, 
a Can Parellada, a Santa Margarita, Els Bellots, Can Guitar, Les Carbonelles, el Conill, tot això 
era Les Fonts i és Les Fonts i ara hem quedat reduïts fins al merendero i la riera, tot petit, 
senyors jo els hi pregunto si la família està unida tot va bé si la família es divideix                             
els fills fan xantaig al pare i la mare li dong, això és la divisió que l'Ajuntament a fet al barri de 
Les Fonts, ens han maltractat. Les Fonts té més de 2 milions de metres quadrats com que no 
els he pogut llegir suposo que està bé, però desprès parla que les Fonts té una població de 
2700 habitants són els de Terrassa, Les Fonts en té més de 5.000 habitants.  
Com a president honorífic de la Unió Esportiva de Les Fonts, com a President Honorífic de la 
Llar de la Gent Gran i com a President Honorífic de l'Associació de Veïns i Propietaris de Les 
Fonts demana que el camp de futbol és municipal no fotem que ho esborrin, el camp de futbol 
ho van fer els veïns a pic i a pala pels veïns, el Sr. Joan Santa Maria ens va donar el terreny 
per fer el camp de futbol i el Sr, Royes ho va posar a nom de l'Ajuntament de Terrassa. Jo tinc 
demanada hora per parlar amb el Sr. Jordi Ballart i explicar-li perquè és molt jove. 
 
Pren la paraula el Sr. Freitag i pregunta si els podran fer arribar els power point de la 
preinscripció social per poder explicar-ho bé a l’associació. 
 
Per acabar demana si hi ha algun prec o alguna pregunta més. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
  
Pren la paraula la Sra. Merino i presenta la Sr. Garcia com a vocal de junta de l'associació Les 
Fonts Es Veu,  i es presenten com a associació que va néixer arrel de la noticia de la 
segregació de Les Fonts vam sorgir d'una manera molt natural per organitzar-nos i veure que hi 
havia més enllà, per que ha estat un moviment d’esquenes a la població i volem defensar la 
dignitat del nostre barri i això es tradueix en informació, la que qualsevol veí necessitaria si 
diuen que avui Can Parellada passa a ser de Rubí. Hem sorgit per ser un corcó per què tal i 
com anava el tema, anava cap a que al 2022 estàvem segregats i no hi havia res més a dir. Hi 
ha molta gent que a base de desinformació, pensa que ja està tot fet i no es així. Estem al 2020 
i tenim dret a reclamar informació i votar. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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