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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 5 

 
 
Núm.:  2/2020 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  28 de juliol de 2020 
Horari:  de 18.00 h a 20.00 h 
Lloc:  Sessió Virtual Plataforma Teams 
 
 

Hi assisteixen:   

Xavier Fernández Rivero President  

Amadeu Aguado Moreno Representant Suplent Grup Municipal PSC 

Ivonne Ortiz de Zarate Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Laura Poyatos Sánchez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Salvador Esquius i Argilés Representant Avv Can Roca 
Juan Alfonso Fagundez 
Mezquita Representant Avv Casc Antic Can Boada 

Christian Hernández González Representant Suplent Avv El Molinot 

Joaquim Solé Peña Representant AS d'entitats culturals 

Piedad Romera Viturtia Representant AS d’entitats de dones 

Marta Cortadas Camats Representant AS d'entitats educatives 

Ramón Costa Palet Representant AS d'entitats socioassistencials 

Montserrat Lao Gómez Representant AS d'entitats socioassistencials 

Pere Alsina De Haro Representant Suplent Avv Poble Nou-Zona Esportiva 

Isabel Fernández Lázaro Secretària  

Membres excusats:   

Isaac Albert 1r Tinent d'Alcalde Àrea Promoció Econòmica 
Maria Isabel González 
Rodriguez Representant AVV Torrent d'en Pere Parres 

Antonio Amate Martínez Representant AV Can Boada del Pi 

Xavier Tardà Masana Representant Avv Can Gonteres 

Luís García Mullor Representant Avv Pla del Bon Aire 

Ramon Clariana Calvo Representant Avv Poble Nou - Zona Esportiva 

Assumpció Solé Sala Representant Avv Sant Pere 

Daniel Maldonado Solbas Representant AS d’entitats esportives 

Carlota Menéndez Plans Representant Grup Municipal PSC 

Membres absents:   

Bernat Pizà Castella Representant Grup Municipal ERC-MES 

Jaume Alcañiz Paredes Representant AV Grups de Gibraltar-P.Lluís Companys 

Antonio Lozano Corral Representant AV El Molinot 

Sergi Sánchez Caro Veí barri Can Gonteres 

Jaume Casas Ortega Veí barri Can Boada Casc Antic 

Acta aprovada a la sessió 3/2020 del Consell. Signada digitalment pel regidor, Sr. Xavier Fernández Rivero 

en data 23 de desembre de 2020 
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Alfonso Morales Herrerias Representant AS d’entitats de gent gran 

  

També hi assisteixen:   
Nuria Marín 2a Tinenta d'Alcalde Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
David Garcia Director de serveis econòmics 

Montserrat Martínez Soler Directora Àrea 3-Serveis Generals i Govern Obert 

Miquel Àngel Gamell Director de serveis de gestió tributària i recaptació 
 
 
 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 20 de febrer de 2020. 
 
2. Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, de l 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 Municipal del 20  de febrer de 2020  
 
Obre la sessió el president del Consell el senyor Xavier Fernández Rivero. Pregunta si hi ha 
alguna esmena a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi 
ha cap, s’aprova  l’acta. 
 
 
2. Estat d'execució del Pressupost 2020 i Primer Ma rc Pressupostari per al 2021, a càrrec 
del Sr. Issac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea  de Promoció Econòmica i Projecció de 
la Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alca lde de l'Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert.  
 
Pren la paraula la Sra. 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 socials, 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. 
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, 
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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. 
 
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. 
Tot i la situació l'administració s'ha ajustat i totes i tots els treballadors han donat el millor per tal 
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que els serveis es continuessin donant i la ciutadania s'ha ajustat a la nova situació i s'ha 
adaptat a comunicar-se amb l'administració en la distancia.  
 
Quan diem que hi han hagut implicacions, per exemple a nivell pressupostari, s'han compensat 
en parta 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 proposa 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 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. Marin 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 3,4 milions. Els més destacats serien 1,5 milions en 
contractes, 1,3 milions en residus, 0,4 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 en la l'Estadi Olímpic i 1,6 
milions en projectes d'innovació i tecnològics. Aquestes aplicacions no són definitives i són un 
exemple només. No vol dir que sigui exactament això. Vindrem als consells a recollir les 
aportacions de tots els districtes. 
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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. 
 
Tal i com es va fer l'any passat, el Govern intentarà presentar el pressupost i les ordenances 
fiscals tot junt al mes de d'octubre. Anirem ajustats perquè les ordenances són les que 
marquen el calendari i per aquest motiu es vol fer a l'octubre. Pren de nou la paraula la Sra. 
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 proposar 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 ales 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, comerços 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. 
 
La presidència obre el torn de paraules. 
 
Pren la paraula la Sra. Cortadas i en referència a l'aplicació dels recursos en quant a educació, 
comenta que al 2020 es van aplicar 1,3 milions d'euros, 60.000 dels quals estaven retinguts. 
Pregunta si es pot tenir el detall d'aquestes aplicacions. 
Respon la Sra. Marín que aquests 60.000 es tenen però no es poden tocar segons la normativa 
de l'Estat. Sempre s'han de repartir aquestes xifres entre totes les partides. Per exemple, en 
aquest moments les escoles bressol tenen una sèrie d'urgències a les que ha de fer front. Si 
s'han d'agafar aquest 60.000 euros, s'hauran d'incrementar la retenció en una altra partida. 
 
El Sr. Esquius pren la paraula i exposa que, com bé diu la Sra. Marín això del COVID ha 
canviat la situació i que és un tema singular que ningú s'esperava una situació com la que 
tenim. Cal ser prudent amb els recursos i, com que hi ha una afectació dels ingressos, ara que 
es farà el Pla de Xoc, demana fer autocrítica constructiva i repensar moltes coses. Hi ha molta 
gent amb necessitats permanents i que ara cal estudiar seriosament i afrontar-ho, s'ha d'acabar 
amb una sèrie de mites a la ciutat que no fan bé a ningú.  
 
 
3. Informació del procés de dinamització comunitàri a dels Districtes (adequació a la 
situació del COVID-19).  
 
Pren la paraula el Sr. Fernández i explica que s'han hagut de treballar unes noves bases 
diferents a les que es van presentar al 2020 per adaptar-les a la nova situació a causa de la 
COVID-19. Aquestes noves bases estan en procés d'aprovació. 
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Hi hauran dues opcions. Continuar amb la Dinamització del Districte tenint en compte aquestes 
noves bases o destinar aquests 10.000 euros de dinamització o bé una part, a finalitats socials 
vinculades a la situació de crisi generada per la COVID-19. El Sr. Fernández enumera unes 
entitats a les que poden anar destinats aquests diners. Aclareix que els diners no aniran 
directament a aquestes entitats, si no a l'Àrea de Serveis Socials. En tot cas serien entitats que 
treballin al districte.  
 
Pren la paraula la Sra. Fernández i explica que es tractaria de reformular les propostes que ja 
es van presentar amb l'adaptació a la nova situació que figura a les bases que es van enviar 
per correu electrònic i que es poden presentar fins al 14 de setembre que és quan s'acaba el 
termini. L'altra opció, com ha comentat el Sr. Fernández seria destinar aquests a l'Àrea de 
Serveis Socials i decidir sobre quin àmbits es voldria des de el consell que es destinés aquesta 
quantitat de diners i el servei faria un retorn de quines actuacions s'han fet. Es tractaria doncs 
de decidir que es vol fer. L'activitat de dinamització més grossa era la de la Diada d'Entitats i 
aquesta, molt probablement no es podria fer. 
 
Pren la paraula la Sra. Poyatos i pregunta si aquests diners del procés de dinamització s'han de 
destinar a una sola de les dues opcions o bé es pot fer una de les activitats de dinamització i la 
resta destinar-la a finalitats socials. També pregunta si aquesta activitat de dinamització no 
s'arribés a fer, si els diner s es podrien destinar a les finalitats socials. Respon el Sr. Fernández 
i comenta que no es segur que si una activitat no es fa, després es pugui incloure dintre de les 
finalitats socials. 
 
Pren la paraula el Sr. Aguado i posa de manifest que l'objectiu d'aquests diners es la 
dinamització i la cohesió social. Aquest valors són essencials en temps de crisi. En aquest 
districte hi ha elements suficients per dinamitzar amb 10.000 euros accions com potenciar el 
comerç, accions de prevenció...etc. Es tracta doncs de no tancar aquest ventall donada la 
situació en la que ens trobem, si no d'obrir uns altres fora del recurs fàcil de la festa al carrer. 
 
Pren de nou la paraula la Sra Fernández i diu que es convocaria la Comissió d'Impuls per a la 
primera o segona setmana de setembre per treballar aquest tema. 
 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula el Sr. Fernández i comenta que l'any passat es va fer una recollida de 
propostes, com a procés d'inversió al districte i donat que amb les eleccions municipals ens 
varem trobar amb un nou consistori i uns nous plenaris dels consells de districte, seria el nou 
govern qui abordaria el tema recollint les aportacions i valoracions de les edicions anteriors 
amb els nous consellers i conselleres. 
 
En aquest sentit, tal i com es va parlar a l'inici del mandat, compartíem algunes de les vostres 
valoracions i preteníem reformular totalment el procés, emmarcant-lo en un projecte molt més 
gran, amb imports econòmics de més envergadura i amb un calendari més enllà de l'any 
natural. La darrera vegada que es va parlar als Consells de Districte d'aquest tema es va dir 
que a l'abril es farien uns consells de districte on el regidor d'Estructura Territorial, Noel Duque, 
i la regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, explicarien un projecte de pressupostos 
participatius de ciutat amb mirada de districte on quedaria inserit i reformulat el procés 
d'inversions que s'havia fet als districtes a través de la priorització de propostes per part dels 
CMD. 
 
Com ja sabeu, a partir del mes de març totes les previsions van començar a canviar, amb vistes 
a la dimensió que va anar prenent la crisis sanitària del COVID19 i totes les seves derivades. 
No es van poder celebrar els CMD, i totes les dinàmiques dels consells, de les entitats, de la 
vida a la ciutat en tots els àmbits, es van haver d'anar adaptant i, encara ara, s'està en procés 
de prendre tot de decisions per encarar la realitat postcovid. Amb aquesta nova realitat no és 
possible encarar uns pressupostos participatius d'inversions tal i com s'estaven començant a 
dissenyar. Ara les energies i els recursos s'han de focalitzar cap a les situacions generades per 
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la crisi. Vist que no podrem fer el que es va dir que es faria,  i que el procés d'inversions als 
districtes no podrà inserir-se en un projecte més gran, ara el que farem és estudiar la nova 
situació i les possibilitats de recuperar el procés, i de com fer-ho, cara a l'any vinent. Més 
endavant us farem arribar proposta.  
 
En referència a l'estat del procés d'inversions del districte pendents del programa d'inversions 
del districte per al 2017-2018, el Sr. Fernández informa que els elements esportius al Parc de 
les Nacions Unides s'han instal·lat fa poc. A la plaça d'Antoni Escudé s'ha fet la instal·lació de 
elements esportius. A la plaça de la Cooperativa estem a l'espera de que el proveïdor serveixi 
el joc de rotació inclusiu que s'ha d'instal·lar. També a la plaça de la Cooperativa restarem a 
l'espera de que acabin les obres que s'estan fent per fer la instal·lació d'un joc inclusiu. S'han 
fet obres de millora de diverses escales al Pla de Bon Aire i queden pendents alguns acabats.  
Al Passeig del 22 de Juliol, al barri de Can Boada Casc Antic, s'han iniciat les obres de 
reparació del paviment lliscant i està en estat d'execució. 
 
Pren la paraula el Sr. Fagúndez i comenta que les obres estan aturades degut a que falten les 
baranes. Hi ha hagut un problema amb un garatge sense gual que s'ha estat fent servir i que 
ara perjudica les obres. Respon el Sr. Fernández i diu que li faci arribar l'adreça ala Sra. 
Fernández i es farà un seguiment d'aquesta incidència. 
 
Continua el Sr. Fernández informant que queden pendents les inversions de districte següents: 
mobiliari i bancs a les parades de bus a Can Gonteres, instal·lació d'una font d'aigua i mobiliari 
a la plaça de la Ruda i la plantació d'arbrat amb reg a Can Boada del Pi al passeig de sota 
l'ermita de Can Boada. Aquestes obres estaran enllestides abans que finalitzi l'any. Per altra 
banda, demà es farà la visita amb l'empresa per l'inici de les obres dels sistema de drenatge del 
parc infantil de l'avinguda de Can Boada del Pi. 
 
En referència a les subvencions, pren la paraula la Sra. Fernández i informa procés de 
subvencions també s'ha vist afectat pel tema de la COVID-19. El dia 10 de juliol es va 
comunicar ales AV l'atorgament de les subvencions 2020 i juntament amb aquest decret es va 
obrir un període de renúncia per aquelles entitats que volien renunciar a algunes de les 
activitats per què no s'havien pogut o no es podrien fer. Aquest període d'al·legacions acaba el 
dia 31 de juliol. Hem parlat amb totes les AV que havien demanat subvencions i en breu es 
podrà fer el nou informe d'atorgament i es podrà tirar endavant.  
 
5. Precs i preguntes  
 
La presidència obre el torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Fagúndez i comenta que l'Ajuntament hauria d'enviar tota informació 
tècnica i econòmica del projectes  d'obres d'inversions que es fan al districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Solé i comenta que no s'ha parlat de la sol·licitud de marquesines dels 
autobusos a la Ronda de Ponent, els jocs de la plaça de Canjáyar que es van emportar per 
arreglar-los i que no els han tornat a posar i la presència de més policia al barri. Respon el Sr. 
Fernández i diu que respecte a les marquesines i als jocs es remetrà la informació. Pel que fa a 
la policia, informa que a tots els barris s'estan fent uns seguiments específics segons la 
problemàtica de cada barri. Tant Mossos com Policia Municipal han augmentat el número de 
requeriments diaris. 
 
Pren la paraula el Sr. Esquius, que havia quedat tallat per un error de connexió, i acaba la 
consideració que estava fent després de l'exposició feta per la Sra. Marín. Refereix que 
aquesta situació ha fet que, a banda de les persones vulnerables que ja ho eren de manera 
estructural, hagi a més a més persones que ho són puntualment. Que aquesta situació ha 
agafat a tothom amb la guàrdia baixa i que ha fet que moltes persones es tornin invisibles. 
Posa l'exemple de les persones que es fan càrrec de la cura d'altres persones i que poden 
estar en procés de regularització de la seva situació, personal a la indústria...etc. Planteja que 
hi hauria d'haver alguna acció dins del Pla de Xoc per aquestes persones i es demana com ho 
han de fer per tirar endavant. Un altre col·lectiu que preocupa és el dels joves i l'ocupació i com 
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es pensa fomentar l'ocupació juvenil, que no derivi en un problema de seguretat a la ciutat. 
Subratlla que no es pot mirar a un altre cantó i que s'ha de plantejar que es fa amb aquest 
jovent. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Fernández i emplaça als consellers i conselleres a activar la 
comissió d'impuls que serà la que aprovi les propostes de dinamització 
 
Pren la paraula la Sra. Fernández i informa que a la primera o segona setmana de setembre es 
farà la convocatòria de la Comissió d'Impuls per tractar el tema de les dinamitzacions sense 
que s'hagi de convocar un nou consell. La data límit de presentació de propostes es el dia 14. 
Es tornarà a enviar per a les persones que no hi tinguin, el power point de la presentació de la 
Sra. Marín i la fitxa del pla anual per fer les propostes ja que el termini finalitza el 6 de setembre 
de cara al pressupost del 2021. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de ciutadania. 
 
 
El president aixeca la sessió, la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària       El President  
   
 
 
 
 
 
 
Isabel Fernández Lázaro     Xavier Fernández Rivero 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


