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Acta aprovada a la sessió 1/2020 del Consell. Signada pel regidor, Sr. Noel Duque Alarcón  en data 10 de 

febrer de 2021 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 6 

 
 
Núm.:  3/19 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  4 de desembre de 2019 
Horari:  De 18.00 h a  21.25 h 
Lloc:  Centre Cívic President Macià 
 
 
 

Hi assisteixen:   

Noel Duque Alarcón President 

Miquel Sàmper Rodriguez Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Francisco Manuel Briceño Alcocer Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Salvador Sanchez Villaden Representant Grup municipal PSC 

Irene Sarlé Garcia Representant AVV Egara 

Jose Luis Charles Gracia Representant AVV Font de l’Espardenyera 

Susana Martínez Becerra Representant AVV Les Arenes, La Grípia i Can Montllor 

Jaume Àvalos Tomàs Representant AVV Sant Pere Nord 

Meritxell Faure Pardo Representant AVV Sant Llorenç 

Ana Belen Caro Gómez Representant AVV Can Tusell 

Begoña López Soria Representant Associació Comerciants Terrassa Nord 

Aida Hernández López Representant Comunicat educativa Escola Bressol Moises 

Montserrat Martínez Fernández Representant Ass. Niños desaparecidos Riada 1962 

Ana María Martínez Fernández Representant Grup Dones d’Ègara 

Montserrat Gómez Maldonado Representant Grup La Fàbrica 

Consuelo Reillo Miguel Representant Ass. Montañeros Paso a Paso 

Mª Dolores Moreno Pavón 
Representant Comunitat educativa primària Escola Sant 
Llorenç del Munt 

Joan Martínez Collado Representant Veí Font de l’Espardenyera 

José Egea Leiva Representant Veí Can Tusell 

Esther Ariza Sánchez Representant Veí Ègara 

Cristóbal Barco Roldán Representant suplent AVV Egara 

Catalina Moreno Haro 
Representant suplent AVV Les Arenes, LA Grípia i Can 
Montllor 

César Torrero Fernández Representant suplent AVV Sant Pere Nord 

Jose Luque Caballero Representant suplent Ass. Jubilats Sant Pere Nord 

Dolores Felices Nieto Representant suplent Grup Dones d’Ègara 

Cristina Martín Belmonte Representant suplent Ass. Fundación NPH 

Lluís Garcia Hinojal Representant ADER 

Cynthia Ramírez Representant de l'AFA Font de l'Alba (nomenament pendent) 

Membres excusats:   

Gala Porté Ferré Representant Grup municipal ERC-MES 

Mercedes Mejias Zazo Representant Grup municipal Ciutadans Terrassa 

Miguel Soriano Molina Representant Ass. Jubilats Sant Pere Nord 

Mª Cruz Serrano Sánchez Representant Centre Juvenil Les Arenes 
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Javier Díaz Moreno Representant Colla Jove Diables de Sant Llorenç 

Juan Garcia Martínez Representant Hermandad San José de Abrucena 

Mª Dolores Fernandez Medina Representant Ass. Fundación NPH 

Ángel Franco Murillo Representant Comunitat sociosanitària CAP Terrassa Nord 

Eugeni Coll Brosa Representant ADER 

També hi assisteixen:   

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

Núria Marín García 
2a Tinenta d’Alcalde i Regidora de  Serveis Generals i Govern 
Obert 

Montserrat Martínez Soler Directora de Serveis Generals i Govern Obert 

David Garcia Castelló Director Serveis Econòmics 

Miquel Àngel Gamell Farré Director de Serveis de gestió tributària i recaptació 

Andrés Montoya Vallejo Secretari 
 
Ordre del dia 
 
1. Constitució del Consell Municipal del Districte 6 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal del Districte 6 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2020, a 

càrrec de la Tinenta d’Alcalde, Sra. Núria Marín García 
4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes 
6. Consultes de la ciutadania 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Constitució del Consell Municipal del Districte 6 
 
Obre la sessió el President del Consell Sr. Noel Duque Alarcón, donant les gràcies a tots i totes 
per venir al Consell Municipal del Districte 6, format per persones que vénen a títol personal, 
així com entitats veïnals, entitats culturals, de joventut, etc. 
 
Explica que aquest és un òrgan participatiu, que es va crear perquè la ciutadania tingués veu i 
contacte directe amb el govern. Avui s'explicarà un tema tan important com són els 
pressupostos, però que s'intentarà que cada sessió sigui més participativa i escoltar a tots 
perquè puguin manifestar tot el que desitgin. 
 
Indica que a la taula de l’entrada tenen l'ordre del dia de la reunió, un llibret amb el resum del 
reglament de participació, una carpeta amb un full informatiu de dades del Districte i un full amb 
el pressupost i les ordenances fiscals, a més d'un díptic de la plataforma Participa Terrassa. 
 
També informa que es graven les sessions perquè després cal passar les actes, i demana que 
cada vegada que algú intervingui amb el micro, digui el seu nom, cognoms i l'entitat a la qual 
representa. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és el tema de la constitució del consell. Comenta que és un 
tema complex que requereix molts passos i que cal fer sobre la base del Reglament de 
Participació. Explica que han buscat a totes les entitats del districte inscrites al Registre 
d'Entitats i Associacions de Terrassa. 
 
Informa que hi ha algunes entitats que no han pogut ser nomenades per problemes de temps o 
altres qüestions, però que no es preocupin que el fet de no haver entrat en termini per a 
aquesta primera sessió no significa que quedin fora del Consell. Ha de posar-se en marxa una 
altra vegada tot el tràmit i pel següent Consell estaran nomenats. 
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Es fa una ronda de presentacions i queda constituït el Consell. 
 
Contínua el Sr. Noel Duque i comenta que espera que a la pròxima sessió persones i entitats 
que han quedat fora puguin estar, perquè ell com a president el que vol és que estiguin tots els 
seients plens i que flueixin moltes idees. Explica que ell ha tingut alguna experiència en aquest 
districte  i que va ser molt positiva i es van fer grans coses. 
 
 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Munici pal del Districte 6  
 
El Sr. Noel Duque informa que no s'ha presentat cap candidatura via mail per a la 
vicepresidència. 
 
Pren la paraula el Sr. Montoya i indica que el procediment hauria de ser que hi hagués una 
presentació de candidatures i que els candidats fessin una breu presentació. Informa de 
l'especial situació en la qual es troba la Sra. Cynthia Ramírez, que va presentar la seva 
sol·licitud per formar part del consell fora de termini, quan ja s'havia fet el primer decret de 
nomenaments. Explica que la Sra. Cynthia planteja presentar-se com a vicepresidenta i 
posposar l'elecció de la vicepresidència al següent consell de districte. 
 
Pren la paraula Sr. Noel Duque i diu que és decisió del Consell, posposar la votació o triar avui 
la persona vicepresidenta, i que per tant proposa que la persona que s'anava a presentar ho 
fes i que a partir d'aquí el Consell decidís si s'ajornava la votació. 
 
Proposa fer una presentació de la candidatura i després un torn de paraules. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Gómez Maldonado i comenta que la Sra. Cynthia Ramírez 
pertany a un partit polític, per la qual cosa considera que és poc ètic que es presenti com a 
vicepresidenta. Aclareix que ho planteja com una reflexió. 
 
El Sr. Noel Duque cedeix la paraula per al·lusions a la Sra. Cynthia Ramírez que explica que 
encara que estigui treballant en un grup municipal, ella no ve aquí com a partit, ve com AFA 
Font de l'Alba i que li sembla que ha demostrat, cada vegada que he estat en l'associació, que 
deixa la política de costat. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Sánchez, comenta que des del seu punt de vista, s'hauria 
d'ajornar la votació de la vicepresidència fins a tenir més candidatures i que les associacions 
poguessin presentar a algú que ells creguessin que els pot ajudar. 
 
El Sr. Noel Duque obre un torn de paraules perquè considera que el tema és important però 
demana que intentin agilitzar-lo una mica perquè avui el Consell compta amb l’assistència dels  
tinents d'alcalde per a explicar-los els pressupostos.  
 
Pren la paraula al Sr. Charles que comenta que pensava que el company Jaume Àvalos, que 
va ser el vicepresident al Consell anterior, continuaria però que en rebre el correu de secretaria 
informant que no s’havia presentat via mail cap candidat, va pensar  que el Sr. Àvalos no 
s'havia presentat. Diu que com a representant veïnal i membre de la federació d'associacions 
de veïns proposa a la companya Sra. Susana Martínez Becerra per a què es presenti. 
 
El Sr. Noel Duque contesta al Sr. Salvador dient-li que està bé que es busqui una fórmula de 
consens si no s’ha presentant fins el moment cap candidatura. Per tant si avui hi ha una 
candidatura de consens dintre del Consell, es triaria aquesta candidatura i seguirien endavant, 
perquè l'interessant era que el Consell es constitueixi i comenci a funcionar i fos ja un òrgan 
actiu. 
 
El Sr. Duque dona la paraula a la candidata, Sra. Susana Martínez Becerra. 
 
La Sra. Susana Martínez explica que ella no s'havia presentat perquè per a ella assistir als 
consells era una cosa nova, que l'any passat va assistir a un parell d'ells però que aquest any 
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va haver-hi un canvi de junta i que estan en tots els cursos, reunions, etc. posant-se al dia per a 
saber com va tot i intentar donar suport a tothom, entitats, associacions, en el que faci falta. Diu 
que considera que d'això es tracta: de fer un consens entre tots i que tots tinguem un bon 
benefici. Explica que quan li han proposat, no estava molt convençuda, però que la seva 
companya la Sra. Catalina Moreno s'havia ofert a ajudar-la si ho necessitava. Indica també que 
per ella no hi ha cap problema si volen fer la votació a la pròxima sessió, perquè a més és amb 
la Sra. Cynthia Ramírez s'entenen bé, ja que són d'associacions de veïns, així que a ella li és 
igual que es voti ara, que esperar. 
 
El Sr. Noel Duque  pregunta si algú té inconvenient en què la votació sigui a mà alçada i com 
que no hi ha inconvenients es procedeix a la votació en la qual queda aprovat per majoria de 
vots a favor que sigui la Sra. Susana Martínez la vicepresidenta del Consell. 
 
Noel recorda que aquest és un consell que és viu i que si es vol plantejar algun canvi, en 
qualsevol consell, es pot incloure a l'ordre del dia, enviant un correu electrònic amb temps 
suficient perquè es pugui incorporar a l'ordre del dia i treballar-lo tenint en compte tots els 
temes legals i burocràtics. Indica que res del que es decideix és irreversible per tant si el Sr. 
Salvador Sánchez  volgués, podria tornar a plantejar aquest tema. 
 
El Sr. Salvador Sánchez  contesta que el seu vot negatiu no era perquè s'oposés a la 
candidatura sinó a la fórmula. 
 
El Sr. Noel Duque dona la paraula al Sr. Consuelo Reillo que comenta que ell s'ha abstingut 
perquè com havia comentat el Sr. Noel, si no s'havia presentat ningú via mail i la Sra. Cynthia 
Ramírez encara no estava nomenada, es podia haver escollit la vicepresidència en el consell 
següent, però que s'havia votat democràticament i calia acceptar-lo, i que com a tal l’ 
acceptava. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i explica que ara continuaran amb el punt 3, que compten 
amb la presència dels tinents d'alcalde Núria Marín i Isaac Albert que presentaran el projecte 
de Pressupost Municipal i les Ordenances Fiscals. 
 
Informa que s'ha fet arribar a tots els membres del consell un enllaç amb informació del 
pressupost i que a més està penjat al portal de transparència. Matisa que com no tothom té 
internet els han posat un full amb una petita explicació, que no és el pressupost al complet per 
un tema de sostenibilitat però que si algú vol que li ho imprimeixin ampliat ho faran també. 
 
3. Presentació del projecte de pressupost municipal  i ordenances fiscals per a l’any 
2020, a càrrec de la tinent d’alcalde, Sra. Núria M arín Garcia i el Tinent d’Alcalde, Sr. 
Isaac Albert.  
 
Prengué la paraula la Sra. Núria Marín Garcia per informar  del calendari de tramitació del 
pressupost 2020. 
Explicà que el passat 30 d'octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment la proposta 
d'ordenances fiscals i de pressupostos pel 2020 i que a partir d'aquest moment es va iniciar un 
període d'exposició pública durant el qual es pogueren presentar al·legacions. Durant aquest 
període també s’està portant a terme la constitució dels Consells Municipals de Districte, un 
cop renovats amb motiu de l'inici del nou mandat. Va avançar que es preveu que l'entrada en 
vigor del pressupost sigui efectiva a data 1 de gener del 2020. 
 
Explicà que la necessitat de poder disposar d'un pressupost i unes ordenances fiscals a 
principis d'any els ha obligat a seguir un calendari d'elaboració i tramitació molt ajustat. 
Comentà que això, juntament amb el fet que els Consells Municipals de Districte encara 
s'havien de constituir, no ha permès poder presentar el plantejament amb què varem iniciar els 
treballs d'elaboració del pressupost. Vol remarcar que això ha estat degut a l'excepcionalitat 
que es deriva quan es forma un nou equip de govern després de la celebració de les eleccions 
municipals, i que el compromís és promoure la implicació ciutadana en els afers públics de la 
ciutat, especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals. En 
aquest sentit, aquesta presentació ve acompanyada del compromís de presentar el balanç al 
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final de cada semestre i que, a més, estarà vinculat al seguiment del Programa de Govern i a 
algunes decisions, com és el cas dels projectes de les Inversions Financerament Sostenibles. 
 
Indicà que a més, abans de l’estiu, faran la presentació del marc pressupostari previst per l'any 
2021 i es facilitarà que les persones que integren els Consells Municipals de Districte puguin 
presentar propostes prèviament a l'elaboració del pressupost. 
 
A continuació la Sra. Núria Marín Garcia explicà el pressupost municipal i les ordenances 
fiscals per l’any 2020 amb el suport d’un PowerPoint  (Veure Annex 1). 
 
El president del consell, el Sr. Noel Duque Alarcón obrí el torn de preguntes. 
 
Prengué la paraula el Sr. José Luis Charles, afirmà que no vol ni pot dubtar que sigui la millor 
forma que s'ha pogut fer això, però sí que el preocupa el tema de la participació, i a més creu 
que aquesta preocupació no serà novetat, perquè han anat per altres districtes, i pensa que 
han escoltat el mateix. 
Comentà que aquest govern presumeix de participació i transparència, però s'ha saltat el que 
està aprovat en el vigent Reglament de Participació Ciutadana, digué que tenim una disfunció 
entre reglaments i demanà que es prengui nota. Tenim el Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
aprovat recentment i tenim un Reglament de Participació Ciutadana, digué que això han de 
revisar-ho i actualitzar-ho en el sentit que si ho tenim aquí en l'art. 30 apartat b, que «els 
pressupostos s'han de donar amb temps i documentats perquè surtin informes dels consells de 
districte» o ho actualitzem o ho acomplim. 
 
Prengué la paraula el Sr. Jaume Ávalos i comentà referent a la participació, volia recordar com 
va començar en el mandat anterior fa 4 anys, el consell de districte, va començar sense aquest 
Reglament. Aquest reglament es va aprovar per la reivindicació que moltes entitats van fer que 
s'havia de millorar la participació ciutadana i que s'havia de dotar als consells de districte de 
contingut, perquè realment fos participatiu i no informatiu. Explicà el que diu aquest reglament a 
l'apartat 2,1 sobre el significat de la participació ciutadana, diu que «és la incorporació de la 
ciutadania en els assumptes públics i en la presa de decisions a través del debat i la 
construcció col·lectiva de propostes i iniciatives, sota els valors de proximitat, la transparència, 
l'eficàcia i la rendició de comptes». Comentà que no sabia si estaven avui fent això, perquè 
havien pres una decisió que pot ser políticament justificada però no és participativa, és una 
decisió que han pres i no han comptat amb la ciutadania. Afirmà que ho deia perquè no es pot 
estar dient que siguem participatius i que després els fets siguin uns altres. Que això és un dels 
punts que han de millorar i que com deia la Núria, assumir la responsabilitat no és suficient, 
s'ha de demostrar, que estan oberts a aquests canvis. 
Continuà dient que els ho volia posar fàcil, que faria una proposta a aquest consell de districte 
a veure si realment podien incidir en aquest pressupost, digué que la proposta que els feia des 
de Sant Pere Nord, que creia que moltes entitats podien estar perfectament d'acord inclòs el 
mateix Ajuntament, era crear una partida per la millora i el manteniment del préstec de material 
que fa l'Ajuntament, al Servei de Qualitat Democràtica, de taules, cadires, escenaris, etc. que 
és un dels materials més amortitzats de la ciutat, que totes les entitats utilitzen molt, que van 
sortir també d'uns pressupostos participatius, però que no hi ha cap partida per renovar i 
mantenir aquest material, que tant servei fa a la ciutat. Digué que havien de fer una proposta 
concreta. Que s'havien preocupat de parlar amb el Servei de Qualitat Democràtica i els havien 
preguntat quin import seria suficient de manera estructural, és a dir any a any, per fer aquest 
manteniment. I la resposta que els havien donat era 10 mil euros. Proposà, no que busquessin 
ara 10 mil euros del que els sobres sinó que es canviessin el pressupost i que hi hagués una 
partida especifica de 10 mil euros per la renovació i manteniment d'aquest material que inclús 
el mateix Ajuntament l'utilitza, comentà que creia que sortirà molt beneficiada, que era una 
proposta fàcil 10 mil euros de 257 milions que té el pressupost, que ho estava posant bastant 
fàcil. Afegí que si volien posar més de 10 mil, no hi havia cap problema, perquè es podria 
ampliar el material. Terminà dient que per tant el que volien era la demostració, el fet empíric 
que aquesta participació era real.  
En segon lloc parlà del recàrrec de l'IBI. Preguntà sobre el 50%, del pla d'habitatge desocupat. 
Digué que volia preguntar amb quin sistema faran la comprovació, si serà amb el padró, amb 
els consums d'aigua i també en el moment de l'aplicació, si ha d'estar 2 anys desocupat, si 
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tirarien 2 anys enrere i s'aplicarà el 2020, o seria 2 anys a partir d'ara i després s'aplicarà. 
Demanà que ho aclarissin simplement. 
Per últim explicà que el sorprèn que no s'hagi explicat el pressupost que anys anteriors han 
tingut els consells de districte per prendre decisions, quins imports tenen, si n'hi ha, quin és el 
pressupost que cada districte tindrà cada any per prendre iniciatives pròpies, digué que el 
trobava a faltar.  
 
Prengué la paraula el Sr. José Egea i comentà que volia dir el mateix que si no participem en 
els pressupostos, no podem votar això. 
 
Prengué la paraula el Sr. Isaac Albert comentà que en referència al 50% de recàrrec amb l'IBI, 
és un cruament de dades. El Sr. Albert dona la paraula al Sr. Gamell, Director de Serveis de 
gestió tributària i recaptació. 
 
Prengué la paraula el Sr. Gamell i explicà com es farà aquest càlcul. A partir de la base de 
dades cadastral, amb els immobles que tinguin la qualificació d'ús residencial, per tant 
habitatge, comprovarem en primer lloc, el padró municipal d'habitants, és a dir: en primer lloc 
per determinar què és immoble residencial desocupat ens hem de remetre al que diu la Llei 
d'Habitatge de Catalunya i aquesta llei el que estableix és que està desocupat aquell immoble 
que no hagi tingut cap ús, sense causa justificada durant un període de 2 anys. Per tant, 
nosaltres aquesta disposició la traslladem a les nostres ordenances fiscals i el que fem és 
establir que en els immobles d'ús residencial, és a dir habitatges que tinguem a la nostra base 
de dades, comprovarem que en els 2 darrers anys no hi hagi hagut cap persona empadronada, 
o si hi ha hagut alguna i tenim indicis, que és un empadronament fals o fictici ho verificarem 
mitjançant la inspecció, alhora comprovarem que a la taxa de residus, hagin tributat per 0 
residents durant els 2 últims anys, això ve a ser un reforç perquè nosaltres la taxa de residus la 
tanquem sempre amb el padró a data 1 de gener de cada any i durant el període de cobrament 
se'ns presenten al·legacions i rectifiquem els residents i per tant podem tenir immobles en el 
que poden haver-hi gent que no està empadronada i en canvi en la taxa tinguem residents o al 
contrari, per tant seria una doble verificació. Continuà dient que la 3a seria mitjançant la 
verificació dels contractes d'aigua si en els immobles hi ha contractes d'aigua actius als 2 
darrers anys, això serà possible perquè com que Taigua que és l'empresa municipal, va 
assumir el servei el desembre de 2018, com que estarem cobrant sobre l'IBI de 2020 però a 31 
de desembre de 2020 ja farà 2 anys que Taigua presta servei a la ciutat, per tant, tindrem 
dades dels consums d'aigua i dels contractes d'aigua dels 2 darrers anys. Un cop hàgim fet 
això tindrem, podríem dir aïllats els immobles d'ús residencial desocupats, sense contractes 
d'aigua actius amb consums o sense consums, i després el que podíem dir, el primer immoble 
que trobem desocupat d'una persona física o jurídica, no li exigiríem el recàrrec quan en te 
només un, a partir de 2 se li l'exigiria. És evident però que nosaltres el que farem és, tenim una 
capacitat determinada i haurem d'anar progressivament a revisar els immobles que estiguin 
desocupats, per tant la lògica en començar amb els que més en tenen, d'immobles desocupats, 
no anirem a buscar al que té 1 o 2 immobles desocupats. Primer agafarem el que tenen 100 o 
50 i anirem gestionant-lo a partir d'aquí, això també ens donarà experiència de com va tot. 
En referència al tràmit aquest d'audiència, explicà, que es pot argumentar, es poden justificar 
les causes que la mateixa Llei del Dret a l'Habitatge preveuen per la desocupació, que poden 
ser per motius de treball, hi ha tot un seguit de motius i a més a més se'ns pot justificar que és 
un immoble que està, pendent d'adjudicació per herència, que hi ha un conflicte familiar, que 
està ocupat i que per tant el titular no ho pot posar a disposició del mercat i per tant amb això 
també podrem detectar quins immobles hi han ocupats en Terrassa, tenim un cens d'immobles 
desocupats a Serveis Socials, però amb això ens permetrà complementar aquest cens, alhora 
tindrem un cens d'habitatges buits de Terrassa, la qual cosa ens permetrà també fer polítiques 
d'habitatges i no només girar el recàrrec del 50% sinó fins i tot prendre mesures contra els 
propietaris d'aquests immobles. I amb tot això també se'ns pot argumentar que aquest immoble 
no està en condicions de ser habitat. I aquí ens remetrem el que preveu el decret de 2012 de la 
Generalitat sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges, en allà queda definit quins són 
els habitatges que han de tenir condicions d'habitabilitat, algú pot dir, aquest habitatge no té 
condicions d'habitabilitat i no compleix els requisits, d'acord, doncs a aquest tampoc si li giraria 
el recàrrec. Un cop hàgim fet totes aquestes comprovacions en tràmit d'audiència acabarem 
determinant el recàrrec que seria del 50% sobre l'IBI d'aquell any. 
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Prengué la paraula el Sr. Isaac Albert i comentà que eren absolutament conscients que no 
havien complert el reglament, la qual cosa no volia dir que estiguessin orgullosos, aclarí que en 
el primer any de mandat, on els consells de districte no estan constituïts, perquè les 
ordenances i els pressupostos comencin a funcionar l'1 de gener, la qual cosa creien, era molt 
important també pel conjunt de la ciutadania, no hi ha volta de full. Recordà que el 2015 encara 
no teníem aquest reglament, però que es van explicar les ordenances i els pressupostos 
conjunts, amb tots els districtes junts, sense tampoc donar peu a la participació i matisà que no 
és una crítica, senzillament digué que el primer any de mandat, el primer any que comença la 
legislatura, és més complicat. Informà que les ordenances fiscals sempre s'aproven sense 
participació perquè s'aproven abans que es constitueixin els consells de districte per un tema 
de termini legal. 
 
Comenta que no són excuses, que és cert: que en aquest moment no s'havia fet com s'havia 
de fer, i que el pressupost 2021, 2022 i 2023 l'operativa i la forma de treballar serà 
absolutament diferent que no en tinguessin cap mena de dubte, Però que en aquest pressupost 
van decidir que entrés en vigor l'1 de gener perquè entenien que era important fer-ho així i ja 
està, que ell creia que era bo també venir aquí i donar la cara i explicar els motius pel qual ho 
feien. 
 
Sobre la proposta de la partida per material d’entitats en el pressupost, considera que lo 
important es la generació de la partida, que s’ha de parlar, però que ho troba positiu. A 
vegades, es creen partides perquè políticament són pertinents que apareguin, però es creen 
amb 1 euro i després es doten durant el mandat, no es quedaria amb una quantitat concreta, 
perquè l'important és que hi hagi una partida destinada al material per les entitats, que creia 
que això ho podien parlar i que seria una proposta de l’entitat. Digué que això demostra que el 
pressupost es viu. Informà que una partida la pots crear quan creus convenient, la pots dotar, i 
la pots modificar, però que ha d'anar a Ple, s'ha d'explicar per què s'ha modificat i s'aprova o 
no, o sigui que quan diem que el pressupost es viu, ho diem amb exemples com aquest. 
 
Prengué la paraula el Sr. Noel Duque Alarcón, amb referència al tema de pressupostos de 
districte, comentà que en 2015 es va crear una partida pels districtes, recordà que antigament 
el consell de districte era una altra cosa, que la gent venia a escoltar i mai prenia decisions 
d'aquest tipus. Continuà dient que es van prendre decisions, es van plantejar propostes que 
s'havien d'executar en el mateix any que s'havia proposat i que s'havien adonat que era molt 
complicat dur-les a terme, que hi ha propostes de 2017 que encara no s'han fet realitat, i que 
això passa perquè tots els tràmits burocràtics dels quals ens queixem tant, fan que, potser, a 
l'hora d'obrir un concurs no es presenti ningú, passem a l'any següent i tot s'alenteix, i érem 
nous, comentà que era la primera vegada que els consells decidien alguna cosa i que estava 
content que decidissin aquestes partides però que caldria canviar el procés. Informà que ara no 
apareix la partida i no apareix el projecte perquè s’està  preparant una proposta, que a partir 
d'ara no serien propostes d'un any sinó que serien o bianuals o de legislatura. Comentà que 
plantejarien una proposta i que intentarien que hi hagués un increment econòmic també, que 
les propostes en lloc de ser petites accions en els barris fossin accions de legislatura d'un 
calibre bastant més important. Digué que estaven treballant amb Qualitat Democràtica i amb 
Participació, i pretenien que fos una cosa molt participativa i per això continua havent-hi la 
mateixa partida que hi havia en l'anterior legislatura que són 500 mil euros. En relació amb 
aquestes partides informà que s'acumulen, que no passa res si el primer any no es fan 
aquestes inversions, es poden passar a l'any següent i el primer any podrien fer per exemple 
una difusió, avançà que el primer trimestre de 2020 farien una proposta i la treballarien amb els 
consells, i garantí que aquí es decidiria que proposada és la bona. 
Explicà que de l'experiència de tots els consells de districte, la conclusió va ser que seguir així, 
amb propostes d'un any no era reconfortant. Per tant, comentà, en el 1r trimestre de 2020 en el 
següent consell portarien una proposta escrita d'un procés potent de participació mitjançant els 
consells de districte on les inversions seran, més serioses i de més calibre de les que es feien 
fins ara. 
 
Prengué la paraula el Sr. Isaac Albert amb relació a la intervenció del Sr. Noel Duque, aclarí 
que hi ha un districte més, i la partida total continua essent la mateixa. Digué que és una 
reflexió que sí que hem d'analitzar i que això es solucionarà. Es va fer la partida de 500 mil 
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euros pels Districtes, però que és veritat que hi ha un districte més i quan reparteixes hi ha 11 
mil euros menys per districte i això evidentment s’ha d'arreglar i compensar. 
 
Prengué la paraula el Sr. Cristóbal Barco amb relació a l'aprovació dels pressupostos i les 
ordenances fiscals comentà que a pesar que el Sr. Jaume ja ho havia dit i fins i tot a pesar que 
l'Isaac Albert ho havia justificat amb insistència, per a ell no hi havia dubte que es buida de 
contingut la participació ciutadana, quan es ve amb uns pressupostos aprovats i amb una 
política de fets consumats. Dit això afegí que pel que fa a consell també s'ha realitzat l'elecció 
de la vicepresidenta, no dic que d'amagatotis perquè jo he arribat tard, però que s'havia 
assabentat avui que hi havia convocatòria per a la vicepresidència, i que encara que feia 22 
dies que s'havia convocat, si es comunica als representants, se'ls podia haver comunicat també 
als suplents. 
Referent als pressupostos i ordenances fiscals volgué afegir que a les ordenances s'ha pujat tot 
el que era susceptible de ser pujat, l'IBI, les llicències d'obra, els guals, l'aigua, els pisos buits, 
els residus, que no hi havia cap partida que no s'hagués pujat. Explicà que a ell no li importa, ni 
li justifica, ni li serveix que li diguin que la resta de ciutats que són de l'àmbit estiguin en les 
mateixes condicions o millor o pitjor, que com ja s'ha dit per endavant no podien convèncer a 
tots, i a ell almenys no li havien convençut que el que sí que sabia era que tot el susceptible de 
ser pujat, s'havia pujat. 
I finalment, parlà dels pisos buits, comentà que li semblava bé, que als pisos buits que estiguin 
2 anys sense llogar se'ls posés un impost, però que l'administració té centenars de pisos buits, i 
de naus i de locals i de tot, i ell no veia que se li apliqués cap mesura a l'administració, amb la 
particularitat que els immobles de l'administració són de la immensa majoria del poble i no 
obstant això els altres no ho són. Preguntà per què no es feia un ús just i equànime dels pisos 
buits que té l'administració, i que a més la majoria s'estan esfondrant. 
 
Prengué la paraula la Sra. Núria Marín per a respondre al Sr.Barco, l’indicà que no li anava a 
convèncer respecte als impostos, que havien dit molt clar quina era la intencionalitat del 
govern, va mostrar una diapositiva on es veia un exemple d'uns milions que no es podien tocar, 
i altres milions com són 9,5 milions que s'haurien de gastar perquè eren de coses que venien 
del mandat anterior i que calia assumir i que el que quedava eren 1,9 milions per a gastar. En 
relació amb les ordenances explicà que pujava la recaptació 3,9 milions gairebé 4 milions i que 
això els anava a permetre fer un pla de mandat. I acabà aclarint que ells no havien apujat tots 
els impostos, que la pujada del gual venia del mandat anterior i que ells únicament ho havien 
aplicat, i que encara que estava previst pujar-ho, el govern el va retirar amb tota la normalitat 
perquè entenia que ja es va pujar l'any passat, que s'havia reajustat i que en alguns casos 
havia suposat un increment considerable. 
 
Prengué la paraula el Sr. Noel i agraí al Sr. Cristóbal el seu esperit crític, comentà que a ell 
sempre li agradava que la gent vingués i digués el que pensava, comentà que ja s'havia 
reconegut que s'havien pres unes decisions perquè hi hagués pressupostos a l'1 de gener, amb 
les que alguns no estan d'acord. Però que hi havia una cosa que sí que volia puntualitzar i era 
que d'amagatotis res, que això sí que no ho podia permetre, ja que el 22 de novembre es va 
informar a totes les associacions que calia elegir un president i després en l'ordre del dia també 
apareixia, llavors sí que és cert que s'havia donat una anomalia perquè no s'havia presentat 
ningú prèviament, però creia que aquí s'havia fet un procés molt clar, s'havia parlat molt clar del 
que s'anava a fer, s'havia votat a mà alçada, hi havia hagut una majoria molt clara i per tant els 
podia agradar més o menys la fórmula, però no s'havia fet res d'amagatotis ni res que 
haguessin de qualificar d'anòmal. 
 
Prengué la paraula el Sr. Salvador Sánchez amb relació al tema dels impostos comentà que 
l'única cosa que volia objectar bàsicament, era que el plantejament que feien, des del seu punt 
de vista, era un plantejament de pujada general d'impostos, independentment que abans 
s'hagués aprovat, en el mandat anterior alguna pujada i que a partir d'aquí podia entendre-ho 
perquè tenien un plantejament polític d'inversions. 
 
D'altra banda, en referència al tema de la regla pressupostària del Ministeri d'Hisenda, va 
comentar que això no ho poden canviar ells i que estaven fent una espècie de cert 
malabarisme econòmic amb els possibles diners que tenien però que sabien perfectament que 
fins que no hi hagués una revocació de la famosa llei Montoro aquests diners no es podien 
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tocar i que en principi fins que no hi hagi govern no es podria revocar, va dir que això era un 
problema que en 2020 els diners potser els tindrien o no. Continuà dient que la qüestió era que 
al final el que ell havia vist és que era una pujada d'impostos i que una part sobretot molt 
important era la pujada del 5% de l'IBI, que és el principal impost de recaptació, quan ja sabien 
que hi havia hagut una actualització prèvia, imposada, ja que es tracta d'un impost nacional que 
gestionen els ajuntaments, des d'Hisenda també. Continuà dient que entenia que la gent es 
queixés de la pujada d'impostos .A part, explicà, que creia que la gent que acudeix al consell 
també es veu una mica frustrada per no poder plantejar certes qüestions que tenen a veure 
amb projectes i qüestions econòmiques. Comentà que no discutia que la urgència era perquè 
havien d'estar vigent a l'1 de gener els pressupostos i les ordenances, el plantejament li 
semblava vàlid, la qüestió digué, era que el sentit de consell de districte s'acabava deteriorant, 
distorsionant i en realitat el consell era obert perquè la gent pogués triar i pogués objectar. 
Comentà que si aquest any podien donar-ho per tancat ja, perquè encara que ells deien que els 
pressupostos estan vius, hi ha certes limitacions i que ells també ho saben. 
Acabà comentant les qüestions de bianulitat o projecte de legislatura de 4 anys, digué que tot 
això és molt poc concret, que estàvem al desembre, que suposava presentarien un projecte a 
partir de gener però que entenia que la gent pogués dubtar perquè el sentit participatiu s'ha 
trencat. 
 
 
Prengué la paraula el Sr. Isaac Albert i comentà que creia que és important intentar entendre 
aquests números. Dins d'aquests 20 milions hi ha els 4 milions de l'increment de la pressió 
fiscal, si trèiem aquests 4 milions dels 20, ens en queden 16, si ens queden 16, no podem fer 
front ni als compromisos contractuals que hem heretat del mandat anterior. El govern defensa 
que nosaltres no podem pensar la fiscalitat a partir de les coses que volem, voldríem fer moltes 
coses i això seria infinit i acabarien pujant excessivament la fiscalitat, hi ha d'haver aquell 
equilibri que explicàvem, però sí que és cert que si trèiem aquests 4 milions, no podem fer front 
als compromisos que teníem, i aquest jo crec que és un missatge molt clar. A l'hora de debatre 
les ordenances i els pressupostos conjuntament, digué, ajuda a entendre això, perquè si aquí 
venim i només expliquen els pressupostos, i el que volem fer, els pressupostos no serien 250 
milions d'euros, serien 1000 per l'any 2020, perquè tots tenim grans coses a fer, després ens 
preguntaríem d'on trèiem els diners, i els diners surten en gran part de la pressió fiscal de l'estat 
o de la ciutat, llavors quan parlem de la fiscalitat ja no agrada. Explicà que l'equilibri de com 
gastem a com ingressem és el que han vingut a explicar i que creu que això és un valor, això 
no es feia normalment. Digué que aquí havien vingut a explicar com gastaven els diners i com 
els ingressaven, i que hi ha d'haver un equilibri si no els números no quadren. Continuà dient 
que quan diuen que el pressupost es viu, és clarament viu, ara el que és inamovible és l'import 
total. Quin pressupost té l'Ajuntament pel 2020, 208,09 milions d'euros, aquest és el pressupost 
ordinari, aquest pressupost d'on surt, dels càlculs, de saber el que ingressem, com ho 
ingressem, quines perspectives tenim, i això sí que és inamovible. 
En referència al tema de convèncer a tothom, explicà que li agradaria convèncer tothom, però 
sap que no és possible, comentà que creia que l'obligació que tenien era intentar explicar el 
perquè feien les coses. Que la participació queda clara, assumien la crítica com no podia ser 
d'altra manera, però que ho havien explicat perquè ho volien fer. 
Insistí dient que quan el pressupost és viu, es viu, i que aquí el podrien moure i que ells com a 
govern el mourien, perquè a mesura que passin els mesos detectaran necessitats, detectaran 
coses prioritzats i que segurament veuran que no són tan prioritzables i en canvi altres que 
estan pendents i que les voldrem prioritzar, i que aquestes modificacions les farien 
conjuntament, i les explicarem per què la voluntat era que fos el màxim de participatiu. Recordà 
que l'únic que no variarà serien els 209,09, perquè tot el que guanyem d'ingressos, que podria 
passar que l'estat fos generós o la Generalitat i els donessin més diners, aquests diners de més 
quan tanquessin el pressupost a final d'any segurament anirien a amortitzar deute, o a les 
inversions financerament sostenibles que són aquestes que no generen despesa. 
Finalitzà dient que creia que havien intentat explicar de forma molt transparent als números, 
d'on sortien i perquè hi havia una pressió fiscal que neix per poder fer i donar resposta a les 
obligacions que tenim. 
 
Prengué la paraula el Sr. Salvador Sánchez i començà dient que és molt més fàcil dir a la gent 
precisament que pugem els impostos, perquè volem fer coses. Insistí que hi ha una pujada 
generalitzada d'impostos que és molt evident, aclarí que de totes maneres comprenia que si hi 
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ha un programa polític, el que sigui s'ha de finançar d'alguna forma i que sense pujada 
d'impostos no hi havia possibilitats. Comentà que l'Ajuntament de Terrassa tenia un pressupost 
a 2015, 2017, 2018, etc. i funcionava. Indicà que s'ha de tenir en compte la renta mitja de 
Terrassa, que aquest districte té la 2a renta més baixa de Terrassa i unes necessitats molt 
determinades. Indicà que Terrassa no és una ciutat de rentes altes i que qualsevol pujada 
d'impostos per petita que sigui en rentes baixes són molt importants. Acabà dient que no diu 
que no tinguin raó, que volen fer coses i evidentment necessiten fer-les, simplement. 
 
Prengué la paraula el Sr. Noel Duque i comentà que creia que s'estaven allargant, que no feia 
falta fer discursos ideològics i no volia que convertissin això en un segon Ple, digué que volia 
que la ciutadania participés, que hem de vetllar tots una mica perquè el Consell no perd el 
sentit, que portem aquí molts anys en aquest consell, que abans aquí és venia, es donava una 
sèrie d'informació, i la gent marxava a casa seva i no participava en res, que fa alguns anys es 
va decidir que els consells tinguessin un pressupost i es va començar a treballar en projectes 
de dinamització conjunta i es va començar a treballar com a districte. Comentà que ho deia per 
a defensar una mica un òrgan que no entenc per què ara ens agrada tan poc quan sempre ens 
ha encantat, que ho deia perquè cadascun ve i defensa unes coses, i ell defensarà aquest 
consell. 
Indicà que ell creia que hauríem de parlar i valorar el Consell. Que s'havia comès un error però 
que a partir d'aquí en el Consell es decidiran moltes coses i es faran moltes coses. Digués que 
ho transmetia perquè hi ha projectes de dinamització, es treballa en xarxa, es crea una taula 
d'entitats, s'aconsegueix que els barris treballin conjuntament i perquè un pressupost s'hagués 
sortit del reglament encara que estem dient que qualsevol proposta es pot aportar, no creia que 
haguessin de llevar-li tot el sentit a aquest consell. Indicà que ho sentia però no li havia agradat 
això, que el consell no ha perdut el seu sentit, ha perdut l'oportunitat de fer alguna cosa que es 
podia haver fet millor. Finalitzà dient que com a president defensava aquest òrgan i defensava 
que poguessin continuar endavant fent coses positivament. 
 
Prengué la paraula el Sr. Consuelo Reillo, el qual surt en defensa dels consells de districte i 
sobretot del seu comentà que aquest consell està funcionant molt bé, cada dia millor i que 
llavors és positiu que tots anem a una i defensem aquests treballs que es fan conjuntament 
entre totes les entitats d'aquest districte. 
Continuà demanant al Sr. Albert que contestés un parell de preguntes referents a la partida de 
150 mil euros destinada a la millora i manteniment de l'equipament esportiu. Comentà que li 
semblava una quantitat bastant ínfima considerant les deficiències que tenien i les necessitats 
que tindrien d'ara endavant perquè tenien compromisos com ara el mundial d'hoquei, el camp 
de les Fonts, les diferents estructures que s'han de fer o el Pla Director d'Esport que encara no 
sé si s'està duent a terme o no i que ha incrementat el pressupost. Demanà a veure si després 
de Nadal poguessin presentar detallades les inversions en equipaments. 
 
Contestà el Sr. Albert i digué que el pressupost d'esport de la ciutat de Terrassa és dels més 
baixos del país i que en cultura els passen coses molt semblants. Indicà que estem sota la 
mitja i això té a veure amb prioritzacions, continua dient que és cert aquesta ciutat durant uns 
anys ha fet una aposta molt clara per altres coses, escoles bressol, política social, a fi i a 
contes el pressupost ha de ser equilibrat, els ingressos i les despeses han de quadrar i quadren 
sempre, quan s'ha invertit menys en una cosa és perquè s'ha invertit més en altra. Informà que 
ara hi ha una aposta, que porten en programa, i que està aprovada i és pública, que és 
augmentar en un 50% el pressupost de cultura i situar el pressupost d'esport a la mitja del país, 
això, digué, no ho farem ara pel 2020 però la voluntat és fer-ho 2021, 2022 per acabar el 
mandat en una situació d'un cert equilibri. Digué que qui acaba patint més són les entitats que 
no reben les ajudes que li pertoquen però sobretot també acaben patint els equipaments. 
Continuà dient que de totes maneres la voluntat amb el pla de l'esport que es va aprovar a 
l'últim consell on hi ha un pla director, hi ha un calendari i uns objectius a complir, és complir-lo i 
que s'havien de posar al dia. 
Pel que fa a les inversions, comentà que segurament al mes de maig- juny tindrien l'oportunitat 
de destinar recursos, del que se'n diu les inversions financerament sostenibles que ens podien 
ajudar a fer un salt qualitatiu en alguns d'aquests equipaments per posar-los al dia. 
Digué que est cert, que hi ha el mundial d'hoquei, que aquesta ciutat té un estadi olímpic que 
està deteriorat i que el mundial els donarà l'oportunitat de tornar-lo a posar en condicions, però 
que també és cert que ens concentrarà un import important en un únic equipament. Que com 
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que ho sabem la voluntat de l'equip de govern és fer aquest esforç superior per poder 
respondre a necessitats evidents que hi ha a tots els districtes i en tot el territori pels 
equipaments. 
Resumí que l'aposta per situar l'esport on li pertoca hi és, que en aquest pressupost es fa un 
petit esforç, que hi ha una partida retinguda però esperem poder-la disposar, que les inversions 
financerament sostenibles de maig-juny ens ajudaran i de cara al 2021 i al 2022 el pressupost 
tant de cultura com d'esport han de fer un salt qualitatiu. 
 
Prengué la paraula el Sr. Consuelo Reillo comentà que hi ha projectes que no s'està fent res i 
que s'estan quedant parats, no per culpa de l'Ajuntament, però que això s'hauria de mirar i 
valorar. 
 
Contestà el Sr. Albert dient que sí, que hi ha diferents vestuaris, que hi ha la gespa de molts 
camps que està arribant a la fi del moment i que hi ha un problema de pavellons coberts per 
poder entrenar quan plou, i que es té present. 
 
Prengué la paraula el Sr. Duque i tancà el torn de preguntes per pasar al seguent punt de 
l'ordre del dia. 
 
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i en referència a altres assumptes d'organització del consell, 
destaca que les inassistències injustificades al consell d’una persona nomenada consellera 
provocaran que se substitueixi a aquesta persona, ja que en ser un òrgan de participació 
s'intenta que la gent assisteixi o si no que deixi passo a altres entitats o persones. 
 
Informa també que l'horari s'ha modificat per a afavorir la conciliació familiar, abans 
començaven a les 19 h i si ningú té inconvenient, començaran a les 18 h, els dimecres. Ningú té 
cap objecció. 
 
Informa que el patge Xiu Xiu estarà en el Casal Cívic de Can Tusell el diumenge 29, de 17 h a 
20 h. 
 
Informa també, que hi ha unes zones infantils que s'estan millorant a la plaça del Pare 
Alexandre de les Arenes i que es posarà un gronxador amb cistella per a persones amb 
diversitat funcional i també s'arreglarà el paviment i es farà un mur de contenció de formigó. 
Que això es farà abans que acabi el 2019. 
 
En referència a l'estat de les activitats de dinamització. Diu que s'han fet al 100% els tallers de 
sexualitat que organitzaven l'associació de veïns/as de Can Tusell, Esplai Farfalla, Font de 
l'Alba, etc. Diu que vol valorar que entre moltes entitats es facin activitats en el territori, que 
aquesta és una cosa important del Consell també. 
 
Continua, parlant dels tallers i teràpies per a dolors per a malalts i malaltes crònics que van 
organitzar també una sèrie d'entitats i que també s'han dut a terme. 
 
Parla d'Horitzont Egara el taller d'autoestima i gestió de les emocions juntament amb AIDE i 
l'Associació de veïns i veïnes d'Egara. 
 
Parla de la reparació de les carrosses de reis de Les Arenas que també van sortir d'aquest 
Consell i estan al 50% de la seva execució 
 
Diu també que malauradament s'ha paralitzat el tema dels murals a Sant Pere Nord per un 
tema burocràtic però que espera es pugui tirar endavant. 
 
Comenta que el Grescafoc es va dur a terme, no sense dificultats i amb molt d'estrès per a 
l'organització. 
 
Referent al punt de Consultes de la ciutadania diu que és un punt on tothom pot participar 
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avisant prèviament. També diu que qualsevol entitat o persona pot decidir un punt de l'ordre del 
dia, si avisen prèviament. 
 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula el Sr. Cristóbal Barco Roldán i pregunta si la dinamització d'Egara es farà 
definitivament. 
 
El Sr. Noel Duque contesta que el projecte ja ha començat. Que s’està fent una prospecció del 
barri i que s’implementarà amb la col·laboració de l'esplai diari La Fàbrica, que té més de 15 
anys d'experiència en esplais diaris i que atén 130 o 140 menors diàriament. 
 
Explica que a Egara a partir de gener començarà l'activitat. S'ha de decidir quan serà la 
inauguració però ja s’està treballant en el projecte, ha vist el planing d’activitats i hi ha tallers de 
música, de reforç escolar, tallers esportius, s'està treballant amb entitats esportives. És un 
projecte a llarg termini i que almenys mentre estigui ell en Serveis Socials es durà a terme 
perquè Egara ho necessita. 
 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
La presidència cedeix l'ús de la Paraula la Sra. Cynthia Ramírez. Diu la Sra. Ramírez que 
dimecres passat van atropellar un nen de 6 anys a l'avinguda Béjar, i sol·licita des de l’AFA 
Font de l’Alba, que s'estudiï la possibilitat de tallar el carril que s'ha deixat perquè el polígon 
nord tingui sortida cap a Matadepera o posar un policia encara que sigui a la 13 h i a les 9 h del 
matí. 
 
El Sr. Noel Duque contesta que prenem nota i que el traspassaran a mobilitat. 
 
Com acomiadament diu que vol concloure el Consell demanant que entre tots els membres i 
participants donin l'oportunitat perquè tingui un sentit a aquest consell. Comenta que creu que 
que han començat amb mal peu amb l'aprovació de pressupostos, però que es pot solucionar 
amb propostes com ha comentat per exemple Jaume. 
 
Recorda que d'aquí han sortit coses molt interessants per al territori, que la participació es 
mesura de moltes maneres no sols en el marc d'un Consell. Que un govern que té contacte 
amb les entitats i amb la ciutadania de manera diària està fent que les polítiques canviïn 
diàriament, perquè cada vegada que et reuneixes amb algú canvies la teva manera de 
treballar. 
 
Per tant aquest és un òrgan que funcionarà si la gent ve i s'implica, però clar nosaltres hem de 
complir amb la nostra part. Reconeixem que en el tema de pressupostos per pressa o perquè el 
reglament no s'adapta a les necessitats de la ciutat, no s'ha fet. Però ell com a president els 
garanteix que si venen aquí, serà perquè surtin coses i que ho diu sobretot pels nous perquè 
avui han escoltat molt, han participat poc i les seves idees no han pogut fluir i que ell coneix 
aquesta sensació i no vol que la tinguin. Que això és l'única cosa que els volia dir per a 
concloure. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Secretari 
 
 
 
 
 
 

President 

Andrés Montoya Vallejo  Noel Duque Alarcon 
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