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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 7 

 
 
Núm.:  3/20 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  13 d'octubre de 2020 
Horari:  De 18:30 h a 20:00 h 
Lloc:  Reunió telemàtica 
 
 

Hi assisteixen:   

Josefina Merino Ramírez Presidenta  

Jordi Centelles Amela Representant Grup Municipal ERC-MES 

Lidia Gómez Rodríguez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Jordi Sillero Delgado  Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Teresa Mirón Sanz Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Ángel Moreno López  Representant AV Torres de Can Parellada 

Mercè Martí Arolas  Representant APV Les Fonts 

Maria José González Osuna  Representant AV Can Parellada UNB 

Jose Miguel Chico Macias Representant Nova AV Can Parellada 

Herbert Werner Metshke  Representant AS d’entitats esportives 

Ramona Folch  Casanova  Representant AS d’entitats de gent gran 

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 

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 

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

Jaume Cabanes Cullerés Representant Comunitat educativa secundària 

Carme Álvarez Manzano Representant Comunitat educativa primària 

Antònia Fernández Pérez  Secretària 

Excusats:   

Gabriel Zafra Calero  Representant Grup Municipal PSC 

Montserrat Nozal Baldajos  Representant Comunitat socio sanitària 
 
 
 

Acta aprovada a la sessió 4/2020 del Consell. Signada digitalment per la  regidora, Sra. Josefina Merino 

Ramírez en data 25 de gener de 2021 
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Ordre del dia 
 
1.-Aprovació de l’acta Consell Municipal 16 de juliol de 2020. 
 
2.-Procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a la situació del COVID-19). 
 
3.-Informacions de Presidència 
 
4.-Precs i preguntes. 
 
5.-Consultes de la ciutadania 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 16 de juli ol de 2020.  
 
Obre la sessió la Presidenta del Consell Municipal del Districte 7, la senyora Josefina Merino 
Ramírez i presenta a la Sra. Cristina Álvarez Cap de Servei d'Estructura Territorial. 
 
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. Procés de dinamització comunitària dels District es (adequació a la situació del COVID-
19). 
 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino i recorda que el procés de dinamització es va començar 
a elaborar a principis d'any i que va quedar aturat pel tema de la COVID-19 . El 14 de setembre 
es va reunir la Comissió d'Impuls i d'allà van sortir una sèrie de propostes. Aquest document es 
va adjuntar amb la resta de la informació que es va enviar amb la convocatòria. 
Recorda que l'import de la dinamització són 10.000 euros i van sortir tres propostes i convida a 
les persones que les van presentar a fer un petit resum de les mateixes. 
La Sra. Merino recorda que no es una proposta tancada, però que s'ha de votar avui.  
 
Pren la paraula la Sra. Mercè Martí i comenta que s'ha ajustat el pressupost original i quedarien 
284 euros a disposició de l'Ajuntament. Per altra banda, la proposta original s'ha simplificat una 
mica però hi hauria una exposició tant al Casal de Can Parellada com al nostre Centre, amb 
control d'aforament i es mantindria un sopar institucional, si fos possible. Comenta que els hi 
agradaria treballar amb les escoles mantenint els grups bombolla perquè poguessin veure 
l'exposició. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González i comenta que es tractaria de fer alguna activitat 
dedicada als nens per les festes de Nadal. Es faria al pavelló d'esports on l'aforament pot ser 
mes gran. Estem a l'espera de com evoluciona tot plegat. Aquesta activitat es faria juntament 
amb el grup Terrassa Solidària. Es faria també una recollida de joguines per a nens 
necessitats, és un projecte que encara s'està treballant degut a la situació. 
 
Pren la paraula el Sr. Ángel Moreno i comenta, en referència a l'enllumenat nadalenc, que 
només queda pendent un petit ajust de preu i d'acceptació del pressupost. 
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Pren de nou la paraula la Sra. Merino i comenta que vol que quedi clar que l'activitat que no es 
pugui fer, els diners quedaran a l'Ajuntament, no al districte, no es podran redistribuir com 
s'havia fet per exemple l'any passat. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Maria José González i comenta que quan es va decidir proposar 
aquests temes a votació, es va posar com a norma que abans del dia 30 de novembre s'havia 
de confirmar si aquests projectes sortien endavant o no. Si s'avisava  en aquesta data, aquests 
diners s'enviarien a Serveis Socials. 
Respon la Sra. Antònia Fernández i comenta que tal i com ha informat la presidenta del 
Districte les activitats i les quantitats han de ser tancades avui i sense possibilitat de moure-les 
a l'últim moment perquè estem acabant l'any i l'àrea de Drets Socials necessita temps per 
organitzar aquesta nova partida pressupostària i ara tota despesa s'ha de sol·licitar internament 
abans de poder fer-la i per tant no hi ha marge de poder fer la jugada a l'últim moment de 
derivar diners. 
Pren de nou la paraula la Sra. Maria José González i comenta que això s'hauria d'haver avisat 
amb més temps. 
 
Pren la paraula la Sra. Mercè Martí i proposa que els 284 euros es destinin a arrodonir el tema 
de l'enllumenat. 
 
La Presidència obre un torn de paraules. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Centelles i pregunta com s'ha fet als altres districtes. 
Respon la Sra. Josefina Merino i diu que cada districte han estat sobirans en aquest sentit. Uns 
han dedicat tot l'import de la dinamització a serveis socials i d'altres han fet una sèrie 
d'activitats i la resta de l'import fins als 10.000 euros l'han destinat a fins socials. 
 
Pren la paraula la Sra. Carme Álvarez i comenta que en el cas de les escoles s'havien proposat 
dues activitats, una era els monòlegs i l'altra un conta contes a les diferents escoles del 
Districte. 
Respon la Sra. Antònia Fernández i diu que les propostes que es van fer abans del 
confinament s'havien d'ajustar a les noves bases aprovades al mes de juliol i que el 14 de 
setembre es va fer una comissió d'impuls per tractar en detall cadascuna d'elles. 
Pren la paraula la Sra. Carme Álvarez i diu que es conscient que les activitats que proposaven 
segurament en aquests moments no es podrien fer però, diu que li sobta que a la Comissió 
d'Impuls ja s'havia decidit que no es farien. 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino i diu que aquesta és la proposta que fa la Comissió 
d'Impuls, però que avui s'ha de sotmetre a votació aquesta proposta i es poden fer esmenes.  
 
Pren la paraula la Sra. Antònia Fernández i recorda que les propostes de les escoles ere: tres 
contes infantils, un espectacle d'Improshow, i un altre d'Impact, empresa de teatre que 
treballava els valors per a joves, i tota la proposta pujava 3.173 euros. L'ajust de les activitats 
que proposaven les noves bases era per ajustar el pressupost i les activitats a la nova situació 
sanitària. Informa per exemple que l'aforament de la sala d'actes del Casal de Can Parellada es 
de 20 persones. El Consell d'avui és per decidir quin serà el destí final del pressupost de 
dinamització, ho han de decidir entre totes les conselleres, no hi ha pas res tancat per la 
comissió. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González i diu que el monòleg es un acte infantil dedicat als 
nens. Que no es tracta d'una activitat d'adults exclusivament. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Centelles i proposa fer un esforç entre tots i dedicar una part 
d'aquests diners a fins socials. 
 
Pren la paraula el Sr Jaume Cabanes i comenta que el cicle de teatre està plantejat per fer-lo 
de manera comuna i oberta. Pregunta si hi ha manera d'adaptar aquesta activitat als grups 
tancats de les escoles i al grup classe. 
Pren la paraula la Sra. Antònia Fernández i comenta que l'única opció per fer l'activitat i que 
sigui oberta al barri seria fer servir el pavelló. 
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Respon el Sr. Jaume Cabanes i respon que en la situació actual ells no recomanarien als seus 
alumnes l'assistència a aquesta activitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Sillero i comenta que destinar diners a drets socials ara no és el 
moment de debatre aquest tema que ja s'ha parlat en anteriors comissions i consells.  
 
Pren la paraula la Sra. Elisabeth Herrera i comenta que el tema del teatre en valors és molt 
complicat i es perdria l'essència del projecte del teatre. Pel que fa al tema de l'enllumenat, 
pregunta si amb aquest pressupost s'incrementaria el número de llums. 
Respon la Sra. Josefina Merino i respon que efectivament s'incrementa i es distribueixen en 
tres o quatre punts entre Les Fonts i Can Parellada. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria José González i pregunta sobre la capacitat d'aforament del 
pavelló.  
Respon la Sra. Antònia Fernández que no ho sap, però que fins i tot dubta que Esports autoritzi 
l'ús. Via Pública no està autoritzant activitats. 
 
Es procedeix a fer la votació. 
 
S'aprova per unanimitat les tres propostes inicials: 100 anys de l'arribada del tren a Les Fonts, 
Monòlegs Familiars Nadalencs, Enllumenat nadalenc i la donació a l'Àrea de Drets Socials dels 
284 euros. 
 

 
NOM ACTIVITAT  i INFORMACIÓ PRESSUPOST TOTAL 

TOTAL 

100 anys de l'arribada del tren  a Les Fonts  
 

 

Exposició i conferències amb diferents 

proveïdors 

 
Total: 4.544 € 

Monòlegs Familiars Nadalencs 
 

 

Infraestructura, neteja i monologuistes 

 

Total: 900 € 

Enllumenat nadalenc 
 

 

Decoració lluminària i instal·lació  

 

Total: 4.272 € 

Donació a l'Àrea Drets Socials 

 

 
Total: 284 € 

 
 
 
3. Informacions de Presidència 
 
No hi ha informacions de Presidència 
 
 
4. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el Sr. Artur Travesa i demana que els pressupostos de l'Ajuntament de 
Terrassa contemplin finalitzar la tercera fase del Camp de Futbol de Les Fonts. 
 
Pren la paraula la Sra. Antònia Fernández i comenta que la Sra. Teresa Mirón li ha preguntat 
per la Comissió Plenària Intermunicipal. Informa que està apunt de renovar-se el conveni que 
caducava ara l'octubre i està a punt de signar-se per part de tots dos Ajuntaments. Pel que fa a 
la plenària, està aturada pel tema de la pandèmia. Tampoc se'ns ha obert la via per fer-la 
telemàtica. Així que es pugui, s'organitzarà. 
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5. Consultes de la ciutadania  
  
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
Secretària Presidenta 
  

Antònia Fernández Pérez Josefina Merino Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 


