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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 3 

 
 
Núm.:  2/2020 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  27 de juliol de 2020 
Horari:  De 18:30 h a 21:00 h 
Lloc:  Sessió telemàtica 
 
 
 

Hi assisteixen:   

Mònica Polo Rubia Presidenta  

Pau Hernández Del Águila Representant Grup Municipal ERC-MES 

Mercè Corbera Penalva Representant Grup Municipal PSC 

Ton Vilageliu Jiménez Representant Suplent Grup Municipal Tot per Terrassa 

Manuel Ávila Lorca Representant AV CAN PALET 

Francisco Utrera Cabrera Representant AV GUADALHORCE 

Sofia Cordero Garcia Representant AV XÚQUER 

Magdalena Aguilar García Representant AS d’entitats de gent gran 

Josep Rodríguez Montserrat Representant AS d’entitats juvenils 

Josep Oriol Ventura Caellas Representant Comunitat educativa secundària 

Rafael Morante Lorca Representant AS d’entitats solidàries 

Monica Alcañiz Campillo Representant veïnal Can Palet II 

Lluïsa Pérez Azcárate Secretària 

  

Membres excusats:   

Yolima Edizabeth Villada Garzón Representant entitats educatives 

Raul Aroca Flor Representant Grup Municipals Ciutadans Terrassa 

Jose Luis Iguña Salvador Representant AV CAN JOFRESA 

Xavier Vives Batlle Representant AV SEGLE XX 

Alba Nos i Melich Representant AS d’entitats de dones 

Pedro José Limón Fernández Representant AS d’entitats culturals 

Mounir Chkat Aadi Representant AS d’entitats culturals 

Mohamed El Asri Representant AS d’entitats juvenils 

Anna Ceballos Villach Representant AS d'entitats educatives 

Montserrat Serra Latre Representant Comunitat educativa primària 

  

Membres absents:   

Mercè Giménez Caparrós Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Ana Maria Ferrer Alarcón Representant AS d’entitats solidàries 

També hi assisteixen:  

Acta aprovada a la sessió 3/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Mònica Polo Rubia 

en data 3 de febrer de 2021 
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Núria Marín  
2a Tinenta d'Alcade i Regidora de Serveis Generals i 
Govern Obert 

Miquel Àngell Gamell Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació 

David Garcia Castellón Director Serveis Econòmics 

Eva Magaña Directora programa Estructura Territorial 

Montserrat Martínez Directora de Serveis Generals i Govern Obert 
 
 
 
 
Ordre del dia 
 
     1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 18 de febrer de 2020. 
     

2. Estat d’execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, a càrrec 
del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la 
Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert.. 
 
3. Informació del procés de dinamització comunitària dels districtes (adequació a la situació 
del Covid-19) 

    
     4.   Informacions de Presidència 
       
     5.   Precs i preguntes. 
       
     6.   Consultes de la ciutadania. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’acta del Consell del dia 18 de fe brer de 2020  
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Mònica Polo Rubia i dona la benvinguda  a 
la Sra. Mónica Alcañiz, representant veïnal del barri de Can Palet II. Pregunta si hi ha alguna 
esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha 
cap, s’aprova  l’acta. Es recorda que s'està enregistrant la sessió per a facilitar la redacció de 
l'acta. 
 
 
2. Estat d’execució del Pressupost 2020 i primer Ma rc Pressupostari per al 2021, a càrrec 
del Sr. Isaac Albert, 1 r Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i  Projecció de 
la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2 a Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert  
 
La Sra.  Polo excusa al Sr. Albert que no ha pogut assistir a la reunió i cedeix la paraula a la 
Sra. Marín. 
 
Pren la paraula la Sra. Marín i recorda el compromís adquirit per l'equip de govern quan es van 
presentar els pressupostos de fer un retorn de quin era l'estat de l'economia de l'Ajuntament. 
Es important saber en quina situació ens trobem per entendre una mica les xifres. Recorda que 
les prioritats del pressupost venien marcades per uns grans temes com eren: la neteja, la 
mobilitat, la promoció econòmica i l'ocupació, la inversió en l'espai públic, polítiques social, la 
cultura i l'esport i l'educació. Aquests eren els gran números en aquest grans apartats.  Al 2020 
parlàvem d'un pressupost corrent de 208,2 milions d'euros, que aquest pressupost amb les 
inversions tenia un total de 217,2 milions d'euros i un pressupost consolidat de 257,1 milions 
d'euros. 
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Pel que fa al pressupost corrent parlem d'uns recursos per import de 20,17 milions d'euros. 
D'aquest import, 793.000 euros corresponen a la gestió de tributs i altres ingressos. 3.996.000 
corresponen a les modificacions de les ordenances fiscals i 5.315.000 a la participació en 
ingressos de l'Estat. Pel que fa al majors provinents de la despesa, es a dir les reprioritzacions, 
parlem d'un total de 10,07 milions d'euros. Aquest import prové de les retencions inicials del 
pressupost del 2019 amb un import de 8,9 milions d'euros i dels recursos ordinaris que serien 
les inversions del 2019 amb un import de 1,17 milions d'euros. 
Quan parlem del pressupost del 2020 hem de tenir molt present les limitacions amb les que 
treballem. A l'hora de fer la despesa i el pressupost hem de pensar que tenim uns 
condicionants que ens ajuden a veure on posem les partides i com les gastem. Cal recordar 
que persisteixen condicionants que limiten la capacitat de decisió municipal d’aplicar els 
recursos a les polítiques de despesa i que ens obliguen a fer retencions en la mateixa, fins al 
moment en que puguin variar les circumstàncies que les motiven. Cal tenir en compte també 
les incerteses en la participació en els tributs de l'Estat. Ja que part dels recursos requereixen 
que es disposi d'informació dels pressupostos generals de l'Estat i s'ha considerat una previsió 
d'augment de la que no es podrà disposar fins a la confirmació d'aquesta previsió.  
També hem de tenir en compte les limitacions derivades de les normes d'estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa, que recordem, limita el creixement de la despesa no 
financera i no podem comptar amb tots els ingressos. 
 
Pel que fa a la despesa corrent i com apliquem aquests recursos de 20,17 milions, podem 
parlar dels recursos sense limitacions que són 11,485 milions i els recursos amb limitacions que 
són aquells que no es poden gastar per un import de 8,690 milions d'euros. Hem de parlar de 
que quan nosaltres hem demanat a les àrees les seves necessitats, per anar bé, aquestes 
necessiten 24,8 milions per cobrir les obligacions contractuals i legals que s'ha de tenir present 
i s'han de prioritzar, les programacions pendents que s'havien d'aplicar i les prioritats polítiques 
del Programa de Govern. 
 
Els criteris d'aplicació d'aquesta despesa corrent de 8,690 milions són: referents  a les 
polítiques socials i atenció a les persones vulnerables, 3,1 milions, amb 868.000 euros retinguts 
amb el que l'àrea no pot comptar, però es fan constar per què si en algun moment l'Estat diu 
que tot aquests diners que te l'ajuntament i estan retinguts, es poden gastar, al tenir-los 
pressupostats, es podrien gastar. En la millora de la neteja i gestió de residus, tenim 1,8 milions 
d'euros i 793.000 euros retinguts. En educació tenim 1,3 milions d'euros i 60.000 retinguts. En 
cultura i esports, 2 milions d'euros i 869.000 retinguts. En millora de l'espai públic, 2,9 milions i 
2,3 milions retinguts. En promoció econòmica i ocupació, 300.000 euros i 28.000 euros 
retinguts i en mobilitat i transport públic, 500.000 euros i 461.000 euros retinguts. Tenint en 
compte totes aquestes xifres, veiem que per despesa possible tindríem 11,9 milions i pel que fa 
als retinguts parlaríem de 5,379 milions. 
 
En quan a les inversions, cal recordar que el pressupost d'inversions es planteja en funció dels 
límits dels recursos i dels marges d'estabilitat pressupostària i regla de despesa. Hem de tenir 
en compte quin recursos tenim i que són les subvencions, l'accés a crèdit i les quotes 
d'urbanització amb un import de 9 milions d'euros i les aplicacions que els hi donem a aquest 9 
milions: un exemple seria manteniment i millora d'equipaments, 1,3 milions. Manteniment espai 
públic, medi natural i mobilitat, 5,3 milions. Manteniment i millora dels polígons industrials, 0,5 
milions. Pla local d'Habitatge, 0,3 milions i projectes d'innovació i tecnològics, 1,6 milions. 
 
Pel que fa a l'execució del pressupost del 2020 hi ha una sèrie d'afectacions i es que els 
ingressos s'estimen menors en un 12,6 milions d'euros i això ens limita molt la despesa. En 
l'apartat d'impostos i taxes tenim 7,2 milions menys i 5,4 milions menys en participació en 
ingressos de l'Estat. En un principi no pensàvem que seria tant, però la realitat és així.  
 
Les principals variacions pel que fa als impostos, són 2,5 milions menys en referència a la 
plusvàlua, 0,5 milions menys en l'IAE i pel que fa a les taxes que són les principals variacions 
tenim, residus comercials menys 0,70 milions, 0,93 milions en educació i en taxes d'ocupació 
de la via pública 0,45 milions menys. 
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Podem veure que la situació és complicada econòmicament i hem de ser molt realistes per fer 
front al nou escenari. Quan van venir a presentar els pressupostos eren molt reals, però ara 
amb la situació de la pandèmia han hagut de fer front a despeses inesperades i s'ha hagut de 
reestructurar els diners que hi havien i tots els serveis han hagut d'ajustar les seves despeses.  
 
Quan diem que hi han hagut implicacions, per exemple a nivell pressupostari, s'han compensat 
en part amb les retencions inicials del pressupost i amb el superàvit del 2018 que va pendent 
d'aplicació. Però això ens dona un marge molt curt, i en cas de dèficit cal eixugar la resta de 
mandat. Això vol dir que hem de tenir molta cura en com fem servir el números i aquí, el 
superàvit que va quedar del 2018 que eren 4,7 milions d'euros, ens ajuda per evitar el dèficit. 
Pel que fa a les implicacions sobre l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa tenim un 
elevat risc d'incompliment i ens suposa tenir un Pla Econòmic i Financer més dur ja que 
l'administració central seria molt rigorosa en exigir-nos que no ens passem per poder complir 
amb el pressupost i no saltar-nos aquesta estabilitat. 
 
Les despeses, els impactes i les majors necessitats han estat estimades en 13,4 milions 
d'euros. Aquestes despeses pels diferents temporals que ha afectat la ciutat, les derivades per 
la COVID i altres. Estaríem parlant del temporal Glòria i les pluges amb un import de 1,2 milions 
d'euros. Els majors costos en l'eliminació dels residus derivat d'una mala selecció en el seu 
origen amb un cost de 800.000 euros. L' aturada del servei de grua i la zona blava ha suposat 
un impacte de 1,3 milions d'euros. Els materials i serveis que s'han hagut d'implantar per causa 
de la COVID, 500.000 euros. La neteja d'edificis, 500.000 euros. La pandèmia ha portat una 
crisis de salut i econòmica i han augmentat les necessitats socials i en aquest punt parlem de 
1,3 milions destinats a serveis socials. Pel que fa als casals, esplais i menjadors 0,4 milions. 
Piscines municipals, 200.000 euros. El Pla de Xoc d'activitat econòmica, 1,9 milions. El Pla de 
Xoc de cultura, 0,7 milions euros i els diferent projectes d'innovació i tecnològics 500.000 euros. 
Si sumen tot això, són 9,3 milions de situacions sobrevingudes de COVID i no COVID que 
desajusten el pressupost inicial, però hem de donar desposta a aquesta situació. 
 
Torna la Sra. Marín a fer referència a les afectacions i recorda que estem parlant de 13,4 
milions que són xifres estimatives, estem parlant de tot allò que s'ha de gastar si o si. Es tracta 
d'actuacions que ja estaven compromeses o eren ineludibles per un import de 7,8 milions 
d'euros i per altra banda, actuacions que són necessàries per un import de 5,6 milions. Amb la 
petició de reestructuració que es va fer a les diferents àrees obtindrem un possible estalvi de 
5,7 milions d'euros que correspondran a activitats que no s'ha pogut dur a terme, a 
reprioritzacions de programes i activitats i a endarreriments d'inversions que passen al 2021. 
Per cobrir totes les despeses i totes les necessitats hi ha una insuficiència de recursos. Només 
podrem tenir més diners si ens deixen fer servir el superàvit del que disposa l'Ajuntament. La 
Generalitat, la Diputació i les diferents línies europees també s'haurien de manifestar en aquest 
sentit. Es parla de que els ajuntaments donin aquest superàvit a l'Estat i aquest els hi anirà 
tornant poc a poc en forma de crèdit, però no tot de cop ni quan l'Ajuntament tingui necessitat. 
 
Pel que fa al marc pressupostari per al 2021, tindrem 4,5 milions menys en recursos, amb 2,1 
milions menys pel que fa a la gestió de tributs i altres ingressos, 10,7 milions menys en 
participació dels ingressos de l'estat i 600.000 euros menys en altres subvencions. En els 
majors provinents de despesa per reprioritzacions obtindrem 8,9 milions d'euros i per 
retencions inicials del pressupost 8,9 milions d'euros. Pel que fa als impactes ja coneguts per al 
pressupost del 2021 per un import de 3,40 milions. Els més destacats serien 1,5 milions en 
contractes, 1,3 milions en residus, 400.000 euros en Egarvia i 0,2 euros en Inversions. En total 
s'acumulen amb una reducció total de 7,9 milions. 
Pel que fa a les Inversions, el pressupost d'inversions es planteja en funció dels límits dels 
recursos i dels marges estimats de l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. Com a 
recursos disposarem de les subvencions, de l'accés a crèdit i de les quotes d'urbanització per 
un import de 10 milions d'euros i les aplicacions preliminars seran les següents: 500.000 euros 
per a la millora dels equipaments, 4,4 milions en la millora de l'espai públic, medi natural i 
mobilitat, 0,5 milions en la millora dels polígons Industrials, 3 milions a l'Estadi Olímpic i 1,6 
milions en projectes d'innovació i tecnològics. Aquestes aplicacions no són definitives i són un 
exemple només.  
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Les possibilitats de millora d'aquest marc pressupostari són la participació en els ingressos de 
l'Estat, de majors recursos canalitzats dels Fons de la Unió Europea, que hi hagin canvis dels 
marges normatius. Potser la reactivació econòmica serà més ràpida que a del 2008 tindrem 
menys afectació als ingressos propis. 
 
Estarem pendents del calendari i tornarem a l'octubre als consells per presentar els 
pressupostos i les ordenances (ANNEX 1). Us demanem que, si teniu propostes per presentar 
als pressupostos, les feu arribar a través de la Coordinadora de Districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Pau Hernández i pregunta si les actuacions de manteniment urbà a les 
que s'han fet referència ja estan detectades o es faran mitjançant les aportacions dels diferents 
consells de districte. 
Respon la Sra. Núria Marín i comenta que es una cosa que sempre es posa al pressupost però 
no estan decidits i es recolliran les propostes del consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez i pregunta si les propostes s'han d'entrar via instància o 
s'han de comunicar ara. 
Respon la Sra. Núria Marín que tal i com s'ha fet fins ara, mitjançant la coordinadora i la 
presidenta. A través de la bústia de la secretaria, la bústia de la coordinadora o de la 
presidenta. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Josep Rodríguez i pregunta si les propostes tindran recorregut i, si 
es desestimen, els motius pels quals poden no tirar endavant. 
Respon la Sra. Núria Marín i diu que es donarà respostes tant a les que s'acceptin com a les 
que no. 
 
Pren la paraula la Sra. Magdalena Aguilar i posa de manifest la manca d'efectivitat del servei de 
neteja de la ciutat. 
Respon la Sra. Núria Marín i diu que s'està treballant el tema de la millora de la neteja de la 
ciutat. 
 
Pren la paraula la Sra. Mercè Corbera i pregunta en referència a les afectacions del COVID i en 
concret a la partida del Pla de Xoc de Cultura, a que corresponen aquests 700.000 euros. 
Respon la Sra. Núria Marín comenta que la cultura té impacte i beneficis socials per a moltes 
persones i dona la paraula al Sr. David Garcia per ampliar la informació. 
Pren la paraula el Sr. David Garcia i explica que era un pla complementari amb el "Fem Estiu" 
per tal de revitalitzar la cultura, fer algun esdeveniment i recuperar un sector que havia quedat 
molt tocat. 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Martínez i comenta que té a veure amb una convocatòria 
d'ajuts per a joves artistes que s'anomena "Terrassa crea". Comenta que els farem arribar 
aquesta part del Pla de Xoc per tal d'ampliar la informació. 
 
Pren la paraula el Sr. Oriol Ventura i pregunta sobre els espais que necessitaran les escoles i si 
l'ajuntament ha signat algun tipus de document amb inspecció en referència a aquest tema. 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i comenta que aquest tema el porta la Sra. Teresa Ciurana i 
sap que s'ha estat estudiant aquest tema. No disposa d'aquesta informació en aquest moment 
però li faran arribar tant bon punt la tinguin. 
 
Pren la paraula el Sr. Manuel Ávila i demana una partida concreta per a Can Palet. Els 
projectes mai acaben de concretar-se com el cas de la Saifa -Keler o el projecte de pacificació 
del trànsit al carrer Colom. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i diu que pren nota però que la situació econòmica per al 
2021 serà molt dura. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Utrera i demana coordinació i unió territorial. Demana la 
constitució d'una taula per tractar els punts importants que sorgiran com són la sanitat,  la salut, 
la gent gran i les persones en general. 
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El Sr. Manuel Ávila pregunta si l'hoquei també és prioritari. 
 
La Sra. Núria Marín respon que els 3 milions d'euros del pressupost és el cost de l'estadi i que 
estan a l'espera d'ajuts d'altres administracions. 
 
Pren la paraula la Sra. Magdalena Aguilar i comenta que la prioritat està al rebost, als serveis 
social i a la gent gran, no en el camp d'hoquei. Als equipaments no es poden fer les activitats i 
més d'una entitat haurà de tancar; la gent gran és la que es veurà afectada. S'han sacrificat 
moltes coses en serveis socials i en gent gran. El pressupost ha de prioritzar les necessitats. La 
gent gran està a casa seva i les activitats són de contacte. El Taller de la Memòria és molt 
necessari. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Núria Marín i explica que donada la situació, el Govern va 
plantejar un Pla de Xoc ja que els pressupostos no es podien posar en marxa tal i com estaven 
plantejats i es va posar en valor tot allò que s'havia de donar resposta i també coses que eren 
ineludibles que encara que no estiguessin fetes, havien d'estar pressupostades. Havia mesures 
que no tenien cap valor econòmic però s'havien de posar en valor en aquest Pla. L'objectiu era 
donar resposta immediata als efectes de la COVID, i veure com acabàvem l'any. Aquest Pla de 
Xoc te un import de 17 milions, dels quals, 9 milions si que estan pressupostats. Representa 
que necessitem 8 milions per donar resposta a les necessitats de la ciutat. Dintre d'aquest Pla 
hi ha un punt molt important que son les mesures fiscals. L' Ajuntament proposa rebaixar el 
rebut de l'aigua amb un import de 500.000 euros i també eliminar l'impost de les terrasses. 
Aquestes mesures fiscals tenien un import de 3 milions d'euros. En aquest moments el Govern 
central parla molt de la regla de la despesa amb la pressió de la Federació de Municipis per 
què ens deixessin gastar els 6,5 milions que en un principi no podem gastar. Esperem que el 
fons europeu i la pròpia Generalitat obrin línies de crèdit.  
Els temes que contempla aquest Pla son l'educació amb un import de 340.000 euros. El 
programa "Més estiu que mai" per a la infància i els joves amb un import de 408.000 euros. 
Atenció especial a les persones que més pateixen amb un import de 1,3 milions. Resposta per 
l'impacte de gènere amb un servei que ens ha facilitat la Generalitat que s'iniciarà a l'octubre i 
que donarà molta resposta a aquest servei. Cultura i esport amb un import de 810.067 euros. 
Una altra mesura per la reactivació econòmica i la creació d'ocupació amb 1 milió d'euros. Pel 
que fa a l'habitatge i la lluita contra la pobresa energètica amb 914.000 euros. Recuperació de 
l'espai públic per a les persones amb 1,1 milions d'euros. El tema de la transformació digital 
amb 95.000 euros i un últim paquet de liquiditat a les empreses i a les famílies amb un import 
de 3 milions d'euros. Es tracta doncs d'un pla que vol posar en valor la realitat i a partir d'aquí 
arribar al desembre amb el màxim de condicions. 
 
El Sr. Josep Rodríguez li proposa a la Sra. Magdalena Aguilar desdoblar els grups de les 
activitats i que l'Ajuntament es faci càrrec de la diferència en el cost. 
 
La Sra. Mónica Polo comenta que es pot parlar en una reunió sobre aquest tema. 
 
La Sra. Magda Aguilar explica que no es poden fer algunes activitats com el ball perquè s'han 
de garantir les mesures de seguretat i no es pot ballar amb mascareta, amb distància... 
 
La Sra. Mónica Polo comenta que Creu Roja, per exemple, està fent tallers de la memòria a 
domicili. 
 
El Sr. Josep  Rodríguez s'ofereix a parlar per cedir, si és possible, alguns espais de l'Esplai. 
 
 
3. Informació del procés de dinamització comunitàri a dels Districtes (adequació a la 
situació del COVID-19  
 
Pren la paraula la Sra. Lluïsa Pérez i explica que s'han enviat unes noves bases donada la 
situació actual de pandèmia i la dificultat de dur a terme activitats comunitàries amb plena 
seguretat. Els punts de les bases que s'han modificat són que les propostes han de comptar 
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amb la participació, com a mínim, de tres entitats amb representació al Consell de Districte. 
Abans era el 30% de les entitats presents al Consell. 
L'activitat ha de ser planificada i dissenyada en base a les circumstàncies derivades de la crisis 
del COVID-19 i la seva realització ha de complir estrictament totes les mesures sanitàries de 
seguretat vigents en el moment de la realització, prestant especial atenció als aforaments. 
L'activitat ha de ser en petit format i, en cap cas, es farà una crida massiva a la participació i a 
la mobilització de persones per evitar aglomeracions 
Si fos necessari, les activitats es realitzaran amb inscripció prèvia i es preveurà quan sigui 
necessari el registre d'assistència i que els participants signin una declaració responsable en 
relació a les mesures de seguretat vigents abans de la realització de l'activitat. 
El termini per presentar les propostes serà fins el 14 de setembre. 
S'ha introduït un punt important per facilitar l'aprovació de les propostes si finalment es tria 
aquesta via que es que el plenari del Consell pot delegar a la comissió d'impuls l'aprovació de 
les activitats. 
 
Pren la paraula la Sra. Mónica Polo i informa que hi haurà dues possibilitats pel que fa a la 
dinamització. 
La primera seria destinar aquest diners a la lluita contra la crisi sanitària, social i econòmica 
provocada per la pandèmia. És a dir, els recursos es destinarien a l'Àrea de Drets Socials de 
l'Ajuntament, que és qui gestiona directament els programes de Serveis Socials, Salut, Infància 
i Adolescència, Capacitats Diverses, Gent Gran, etc i que col·labora amb entitats que, des de 
diferents vessants, treballen amb les persones i els col·lectius més vulnerables. En tot cas, si 
s'opta per aquesta via hi ha el compromís de l'Àrea de fer un retorn sobre el destí d'aquest 
diners. També podem demanar que en la mesura del possible, els recursos es destinin a 
aquest col·lectius però en clau de districte. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Lluïsa Pérez i informa que l'altra opció és la de continuar amb el 
programa de dinamització del districte, tenint en compte les noves bases i adaptar les 
propostes que ja s'havien presentat o presentar-ne de noves. Cal tenir en compte que si es tria 
aquesta opció es pot delegar l'aprovació en la comissió d'impuls per fer-ho més àgil o sinó 
s'hauria de convocar un consell a finals de setembre per aprovar les propostes. Si s'aprova a 
finals de setembre entre que es fa i no es fa l'activitat, si s'ha d'activar algun procés 
administratiu, pot trigar mesos seria complicat i més en la situació en la que estem que sembla 
que no millorarà massa de cara a la tardor i a l'hivern. 
Ha de quedar molt clar que cap entitat rebria una dotació de diners. Els diners es mourien 
internament cap a les partides de l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament on es gestionen aquest 
temes i on s'emmarquen les col·laboracions i els projectes conjunts que fa l'Ajuntament amb 
algunes entitats en aquests àmbits. 
 
Pren la paraula la Sra. Magdalena Aguilar i comenta que si s'han de destinar diners a aquest 
temes, el millor es que les entitats es posin d'acord per decidir el destí dels diners. 
 
Pren la paraula la Sra. Lluïsa Pérez i diu que els diners es poden destinar a un àmbit que en el 
districte necessiti recursos i proposa una ronda d'intervencions per valorar les dues 
possibilitats. 
 
Una vegada feta la ronda, la Sra. Lluïsa Pérez informa que àmpliament s'ha optat per destinar 
aquest diners a la lluita contra la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia. 
Demana però, per agilitzar el tema, concretar l'àmbit de la proposta. Hi ha la proposta de la Sra. 
Magdalena Aguilar dels tallers de la memòria i per altra banda la proposta del Sr. Francisco 
Utrera referent a l'escletxa digital per a la infància i la gent gran. 
 
Pren la paraula la Sra. Eva Magaña i diu que arribat el cas no caldria destinar aquests 10.000 
euros a la mateixa finalitat social encara que no recomana fragmentar-ho massa. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez i comenta en aquest sentit que també es podria fer un 
projecte intergeneracional i per altra banda posa de manifest que és precipitat prendre una 
decisió en aquest moment. 
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Respon la Sra. Lluïsa Pérez i diu que com s'ha dit abans, quan més es trigui, menys temps hi 
haurà per poder-ho fer. 
 
Pren la paraula la Sra. Mercè Corbera i comenta que tant la gent gran com el col·lectiu de 
capacitats diverses estan molt mancats de tenir contacte amb persones i considera doncs que 
aquestes dues àrees són les que han de tenir prioritat. 
 
Pren la paraula el Sr. Pau Hernández i comenta que seria interessant pensar d'aquí al 
setembre les opcions que tenim dels projectes ja existents i als que es volen destinat i a partir 
d'aquí, pensar en quins volem. 
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Utrera i demana més dades estadístiques del Districte 3per tal 
de poder valorar les prioritats i les afectacions pel COVID. 
 
La Sra. Lluïsa Pérez proposa la creació d'una comissió que decideixi a què es destina el 
pressupost de dinamització del districte per tal de no haver d'esperar a un nou consell per 
prendre la decisió.  
 
Per unanimitat dels assistents, s'acorda crear la comissió per decidir el destí del pressupost de 
dinamització del Districte 3. 
 
La Sra. Mónica Polo es compromet a fer arribar informació la informació disponible sobre les 
afectacions de la pandèmia als diferents col·lectius del districte (gent gran, infància, ...) i 
s'acorda realitzar la reunió de la comissió el divendres 31 de juliol, a les 16 h, via telemàtica. 
 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula la Sra. Mónica Polo i comenta que en tema d'inversions i tal i com s'ha dit 
anteriorment a la intervenció de la Sra. Núria Marín, la realitat no permet dur a terme uns 
pressupostos participatius d'inversions tal i com es van dissenyar en un principi. Ara s'estudiarà 
la nova situació i les possibilitats de recuperar el procés de cara a l'any vinent. 
 
Per altra banda, la Sra. Mónica Polo informa de les obres executades dels procés d'inversions 
del 2017 i que comprenen les barres de calistènia de Xúquer, els jocs biosaludables de Can 
Jofresa i la millora de la zona infantil de Can Palet II. 
 
A continuació es fa el retorn de temes de l'anterior Consell. 
 
Explica la Sra. Mónica Polo que s'ha pintat el pas de vianants de la cruïlla d'Àngel Guimerà i 
Concepción Arenal i que s'estan fent els guals a la vorera. 
 
Sobre la demanda d'una línia de bus que faci el recorregut des de Xúquer fins al CAP Sud i la 
Mútua de Terrassa, que correspondria a l'antic recorregut de la línia 10, comenta que no està 
prevista de moment. 
Pren la paraula la Sra. Cordero i pregunta per què. 
Respon la Sra. Mónica Polo que a nivell pressupostari no està contemplat en aquest moment, 
que no vol dir que més endavant no es pugui o no es treballi. 
Respon la Sra. Sofia Cordero que considera més important això que posar patinet i bicicletes i 
pregunta quin criteri s'ha fet servir per triar els punts d'aquests. 
Pren la paraula la Sra. Mónica Polo i diu que el tema dels patinets i les bicicletes es tracta d'una 
empresa externa a l'Ajuntament. Referent als criteris, comenta que li farà arribar la informació. 
 
Continua la Sra. Mónica Polo informant sobre la demanda d'una línia que vagi per tota l'Av. Del 
Vallès, des de Can Parellada a Sant Pere Nord,explicant que la xarxa d'autobusos es configura 
amb diferents línies que es complementen a través del transbordament gratuït. Aquesta línia 
proposada no resulta d'interès donat que l'avinguda del Vallès, tot i ser una via principal de 
trànsit de la ciutat, no és un corredor d'alta densitat de població ni de concentració d'activitats. 
Aquesta tipologia de via tot i que permetria que els autobusos creuessin la ciutat de punta a 
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punta d'una forma ràpida, com ho fan els vehicles, no donaria resposta a les demandes de 
transport públic, que requereixen de molta població que hi visqui o s'hi desplaci per altres 
activitats. 
 
Sobre el tema de la petició de més vigilància i sancions per comportaments incívics a la zona 
del carrer de Bages amb Menéndez y Pelayo, la Sra. Mónica Polo informa que als principals 
carrers de Can Palet s'han fet 372 denuncies per temes de circulació, des de desembre de 
2019 fins a juliol 2020. 135 denúncies al carrer Colom, 97 al carrer de Menéndez y Pelayo, 29 
al carrer de Bages, 40 al carrer de Concepción Arenal, 3 al carrer Wilson, 50 al carrer Germà 
Joaquim i 18 al carrer Sindicat. 
 
Demana el Sr. Pau Hernández si els hi poden fer arribar aquesta informació. 
 
Pren la paraula el Sr. Manuel Ávila i pregunta si s'estaven posant multes per no portar la 
mascareta. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Vilageliu i comenta que a ell l'han multat per no dur la mascareta. 
 
La Sra. Sofia Cordero comenta que la Policia Municipal no ha d'avisar, ha de multar i que per 
informar ja estan els voluntaris de Creu Roja. Demana que la policia passi per totes les zones 
del districte. 
 
La Sra. Mónica Alcañiz comenta que pel seu barri, Can Palet II, no passa la policia, ni per 
avisar ni per multar. 
 
El Sr. Manuel Ávila explica que a Can Palet, sobretot al carrer Colom, hi ha molta gent, 
contínuament sense mascareta. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Mónica Polo sobre la demanda de que no es facin actuacions 
d'identificacions arbitràries als bars i comerços de la zona i que s'actuï directament amb els 
grups de joves que causen molèsties al carrer i la queixa sobre l'atenció de la Policia Municipal 
que en ocasions no poden atendre el telèfon no sancionen cotxes que no tenen l'ITV en vigor. 
Com a resposta us informem que les dotacions policials són limitades i les demandes 
ciutadanes molt elevades en hores punta. Aquesta combinació afegida a que les dotacions de 
Mossos d'Esquadra també són escasses dona lloc a que no es puguin atendre tots els 
requeriments dels ciutadans. Per tal de millorar l'atenció telefònica s'estan estudiant mesures 
alternatives que permetin derivar les trucades no urgents i centrar-nos en els requeriments que 
tinguin un contingut policial més important. Sobre les ITV, cal dir que es denuncien si es pot 
comprovar que el vehicle està circulant, en controls o altres intervencions. Respecte als 
vehicles abandonats, en la fase de comprovació també es denuncien els que no tenen AOV i 
ITV. 
 
Un altre punt era el fet que es trucava a la grua per què hi havia 3 cotxes aparcats en un pas de 
vianants i no s'emportaven cap. Respon la Sra. Mónica Polo que sempre que s'avisa a Egarvia 
per ocupació d'un pas de vianants per vehicles s'acut a fer la retirada a no ser que en aquells 
moments no hi hagi cap grua disponible per què totes estan ocupades en un altre servei. 
Durant aquest 2020 s'han realitzat 5 serveis per aquest motiu al Districte 3. Tres retirades entre 
gener i febrer i dues més el 25 de juny.  
 
Sobre la petició de recollida del contenidor d'oli, dir que han recollit la proposta i que es 
treballarà. 
 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula el Sr. Francisco Utrera i demana informacions  estadístiques  i perfils de les 
persones  ocupen pisos  i la incidència. de les màfies en aquestes ocupacions. Pregunta també 
sobre una casa ocupada al carrer de Colom 301 que va començar amb dues persones però 
que en aquest moments són 7 o 8. 
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Respon la Sra. Lluïsa Pérez que en referència a aquesta casa del carrer de Colom ja s'ha 
parlat amb el servei e referència i han  informat que la propietat ja no és Servihabitat sinó una 
altra que es diu Coral Homes i aquesta ja ha estat informada de l'ocupació per a que iniciïn el 
procediment de desnonament, si fos el cas. 
 
Pren la paraula la Sra. Mercè Corbera i pregunta sobre les trucades que s'estaven fent a gent 
gran que vivien soles i que se n'ha fet un seguiment.  Comenta que ella té un llistat d'unes deu 
persones que també necessitarien aquest servei. També fa referència a les persones amb 
infants amb TDH i a les que tampoc s'ha trucat. 
Pregunta també si aquesta empresa de lloguers de patinets paguen les taxes d'ocupació de la 
via pública i si han pagat ells les instal·lacions. que s'han fet a la via pública. 
Afegeix que hi ha una pila de joves ben identificats sense mascaretes al carrer de la Rasa i a la 
plaça del Vapor Ventalló i no passa cap policia. 
 
Respon la Sra. Mónica Polo i comenta que s'han fet vàries crides per si els veïns detectaven 
situacions com aquesta de soledat no volguda es posessin en contacte amb l'Ajuntament. Es 
treballa per intentar arribar a tothom. 
En referència a les persones amb TDH o TEA, no hi ha una base de dades, però es van fer 
trucades a més de 1.800 famílies. En referència al tema de la policia i la mascareta, està 
d'acord en que s'ha d'actuar i multar. 
 
Sobre  el tema dels patinets pren la paraula la Sra. Núria Marín i respon que és una prova pilot 
impulsada per la UPC, no paguen taxes per ocupació de la via pública i els aparcaments de 
bicicletes on estan ancorats que s'han hagut d'instal·lar els ha realitzat l'Ajuntament. 
 
Pren la paraula la Sra. Sofia Cordero i comenta que ella va ser una de les persones voluntàries 
i que es va començar a trucar a les parelles de gent gran, després es va fer una tria de gent 
que vivia sola i també es veritat que hi havia molta gent que no responia al telèfon. 
 
El Sr. Josep Rodríguez comenta que oferiran 4 plans d'ocupació que els ha cedit el SOC i que 
ens passarà la informació per fer difusió. També comenta que estan buscant una solució amb 
el Servei d'Educació per tal que 40 joves de l'Institut Santa Eulàlia no es quedin sense plaça de 
menjador. 
 
La Sra. Mónica Polo li comenta que el trucarà per parlar d'aquest tema. 
 
El Sr. Manuel Ávila es queixa de que el CAP Sud encara estigui tancat i que estan esperant 
una reunió amb l'Alcalde des de fa mesos. 
 
La Sra. Mónica Polo li respon que el CAP Sud no està tancat, sinó que l'han reestructurat i que 
trasllada a Alcaldia la reclamació de la reunió. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha cap consulta de ciutadania 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió 
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Lluïsa Pérez Azcárate  Mònica Polo Rubia 

 
 
 
 
 
 
 
 


