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Acta aprovada a la sessió 2/2020 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.:  1/2020 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  19 de febrer de 2020 
Horari:  De 18.00 h a  20,00 h 
Lloc:  Centre Cívic President Macià 
 
 
 
Hi assisteixen:   
Noel Duque Alarcón President 
Gala Porté Ferré Representant Grup municipal ERC-MES 

Francisco Manuel Briceño 
Alcocer Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Salvador Sánchez Villaden Representant Grup municipal PSC 

Mercedes Mejias Zazo Representant Grup municipal Ciutadans Terrassa 

Jose Luis Charles Gracia Representant AVV Font de l’Espardenyera 

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

Begoña López Soria 
Representant Associació Comerciants Terrassa 
Nord 

Aida Hernández López 
Representant Comunicat educativa Escola Bressol 
Moises 

Mª Cruz Serrano Sánchez Representant Centre Juvenil Les Arenes 

Maria Cinta Ramírez Relaño Representant AMPA Font de l'Alba 
Montserrat Martínez 
Fernández Representant Ass. Niños desaparecidos Riada 1962 

Javier Díaz Moreno Representant Colla Jove Diables de Sant Llorenç 

Yuossef El Filali Representant Grup de Joves Can Tusell 
Montserrat Gómez 
Maldonado Representant Grup La Fàbrica 

Consuelo Reillo Miguel Representant Ass. Montañeros Paso a Paso 

Mª Dolores Fernandez 
Medina Representant Ass. Fundación NPH 

Ángel Franco Murillo 
Representant Comunitat sociosanitària CAP 
Terrassa Nord 

Eugeni Coll Brosa Representant ADER 

Joan Martínez Collado Representant Veí Font de l’Espardenyera 

José Egea Leiva Representant Veí Can Tusell 
Esther Ariza Sánchez Representant Veí Ègara 

Xavier Garcia Curado Representant Veí Sant Pere Nord 
Cristóbal Barco Roldán Representant suplent AVV Egara 

César Torrero Fernández Representant suplent AVV Sant Pere Nord 
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Jose Luque Caballero Representant suplent Ass. Jubilats Sant Pere Nord 

Dolores Felices Nieto Representant suplent Grup Dones d’Ègara 

Membres excusats:   
Miquel Sàmper Rodriguez Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Irene Sarlé Garcia Representant AVV Egara 

Jaume Àvalos Tomàs Representant AVV Sant Pere Nord 

Meritxell Faure Pardo Representant AVV Sant Llorenç 

Ana Belen Caro Gómez Representant AVV Can Tusell 
Miguel Soriano Molina Representant Ass. Jubilats Sant Pere Nord 
Ana María Martínez 
Fernández Representant Grup Dones d’Ègara 

Juan Garcia Martínez Representant Hermandad San José de Abrucena 

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

No assisteixen:  
També hi assisteixen:   
Andrés Montoya Vallejo Secretari 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 4 de desembre de 2019. 
2. Aprovació del Pla de Treball. 
3. Procés Dinamització: 

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

4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes. 
6. Consultes de la ciutadania. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 4 de desem bre de 2019.  
 
Obre la sessió el President del Consell Sr. Noel Duque Alarcón, donant les 
gràcies a tots i totes per assistir al Consell Municipal del Districte 6. Dóna la 
benvinguda als nous consellers i conselleres: la Sra. Cynthia Ramírez, 
representant de l’AMPA de l’Escola Font de l’Alba, al Sr. Xavier Garcia, 
representant veïnal de Sant Pere Nord i el Sr. Youssef El Filali, representant del    
Grup La Fàbrica. 
Informa que s’han substituït les ampolles d’aigua de plàstic i demana als 
consellers i conselleres que vinguin amb tableta o amb la documentació 
impresa de casa, que ho facin saber al secretari per mirar de reduir les 
impressions que es reparteixen al consell. 
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. 
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2. Aprovació del Pla de Treball.  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i comenta que un dels punts més importants del 
Pla de Treball són les inversions als districtes. Per als nous consellers/es 
informa que a l’anterior legislatura es va començar a treballar amb un 
pressupost per a inversions: als consells s'aprovaven petites inversions de 
districte o de barri, i es prioritzaven per executar-se en l’any en el que 
s’aprovaven. Per temes de contractacions i licitacions, ens van trobar a 
l’anterior legislatura que s’aprovaven inversions però no es podien executar en 
el mateix any. De fet encara hi ha pendents inversions del 2017 que 
s’executaran dintre de poc, com alguns jocs infantils, taules de ping-pong.... 
Desprès de les propostes que van sortir de cada districte i de part dels 
coordinadors/es, es va decidir una nova fórmula que es la de fer inversions per 
legislatura. Cada districte farà una sèrie de propostes, amb unes inversions que 
seran més potents i més visibles, i seran per a tota la legislatura. Tota aquesta 
nova forma de funcionar es presentarà en el proper consell a tots els districtes 
per part de la regidora de Qualitat Democràtica Sra. Ona Martínez i jo mateix. 
Es posarà sobre la taula allò que proposen els diferents serveis, perquè aquest 
és un projecte de ciutat i nosaltres havíem de portar una proposta. Es recolliran 
totes les propostes i idees i tot allò que la gent vulgui canviar. 
En un principi la quantitat mínima que es destinarà a aquest projecte serà de 
2.500.000 euros, si l’Estat aixeca el sostre de despesa, s’intentarà augmentar 
aquesta partida i fer un procés participatiu potent. Posa de manifest que els hi 
agradaria que la gent dels barris votés aquestes propostes. Els consells farien 
la primera tria i s'intentaria dinamitzar al barris perquè no es votés només en 
l’àmbit del consell. 
 
Pren la paraula la Sra. Mejias i pregunta si aquesta quantitat de 2.500.000 és 
per a tota la legislatura. 
Respon el Sr. Duque i diu que efectivament és pels 4 anys de la legislatura. 
 
Pren la paraula el Sr. Barco i diu que si fem càlculs, serien 300.000 euros 
menys. 
Respon el Sr. Duque que no es tracta que sigui més ambiciós a nivell 
econòmic. S’intentarà que les propostes d’inversions siguin coses més potents 
que un gronxador. El pressupost mínim són 2.500.000, s'intentarà que sigui 
més, i any a any anirem veient si es pot augmentar. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Duque i presenta a la Sra. Susana Martínez que 
va ser triada com a vicepresidenta del Consell. Susana agraeix la participació 
dels consellers/es al consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Reillo que felicita a Susana com a nova vicepresidenta, i 
comenta que en el repartiment del pressupost de les inversions, algun districte 
pot quedar discriminat per què la partida s’ha de distribuir entre tots els 
districtes. 
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Respon el Sr. Duque que això està contemplat i s’explicarà a la proposta que 
tindrà unes pautes que s'explicaran a la reunió del proper més d’abril. Hi ha 
districtes més poblats i més grans i si la gent es mou pot deixar fora a algú. Per 
aquest motiu, en anys anteriors es va fer una repartició lineal, perquè si es feia 
per població o extensió es creaven desajustos.  
 
Continua el Sr. Duque amb el Pla de Treball i fa referència a l’elaboració de 
l’Informe Anual. Recorda que cada d’any s’entrega un fitxa per omplir per tal de 
fer un informe força complert per facilitar la fotografia del districte. Aquest any 
es farà una sessió per omplir conjuntament les caselles en les que els 
consellers/es puguin sorgir dubtes, i després debatir-lo en el mateix consell. 
Aquesta fitxa s’enviarà demà per correu electrònic. 
 
3. Procés Dinamització  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i informa que es presentarà la memòria del 2019 i 
es farà la valoració d’activitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Montoya i informa que les primeres activitats que són les 
de l’AV Can Tusell que no han pogut assistir. S'ha parlat amb la presidenta de 
l’associació que va mostrar la seva satisfacció respecte a com havien anat les 
activitats programades, els Tallers de sexualitat i Tallers i teràpies per a dolors 
crònics. 
Respecte a l'activitat d’Egara, s'ha fet el taller de teatre per a joves, on es 
treballa l'autoestima i la gestió de les emocions. Els organitzadors de l'activitat 
fan una valoració molt positiva, assenyalant que l’indicador més rellevant és 
que totes i tots els integrants de l’edició 2019 han repetit el 2020, i s’han afegit 
4 companyes i companys. 
 
Pren la paraula la Sra. Martínez, de l’AV Les Arenes i recorda que la seva 
activitat va ser la reparació de les carrosses del Reis, amb una alta participació. 
El valorem molt positivament, malgrat anar una mica justos de pressupost. 
 
Pren la paraula el Sr. Diaz de la Colla Jove de Diables de Sant Llorenç, per 
valorar el Grescafoc. Recorda que eres diferents activitats lúdico-festives que 
van durar tres dies, estava dirigit a tot tipus de públic i les activitats es van 
poder fer de forma gratuïta. La valoració és molt positiva des del punt de vista 
de participació. Pel que fa a la relació amb l’Ajuntament hi va haver algun 
problema burocràtic. 
Pren la paraula el Sr. Duque i pregunta quins problemes van tenir. 
Respon el Sr. Diaz i diu que es tractava de problemes de traves quant a 
limitacions,  de coses que es podien o no es podien fer per normativa, en quant 
al termini de resposta de les sol·licituds, que es van endarrerir en la resposta. 
El projecte estava ideat des del mes de gener de l’any passat. Havíem de fer 
una reunió per que el procés de petició fos el més senzill possible. No es va fer 
aquesta reunió fins a 4 o 5 mesos desprès. El marge de maniobra per corregir 
o fer encabir les activitats no era molt ampli. Una vegada feta la reunió on no va 
assistir Via Pública ni altres serveis, en van emplaçar a més endavant en els 
temes de Via Pública i Policia i vam rebre unes ordres on no ens posaven fàcil 
la obtenció de recursos per part de l’Ajuntament. Van sol·licitar una altra reunió 
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per verificar que tot estava degudament presentat. Aquesta reunió no es va fer i 
a una setmana vista de fer l’acte, ens van començar a demanar documentació 
que faltava. Per exemple, un generador que una empresa de la zona ens 
facilitava per a fer les activitats i que ens l’oferia per 75 euros no el van poder 
posar per qüestions de soroll i van haver de gastar 1.000 euros en un altre. 
Degut a la falta d’informació es van instal·lar unes paradetes d'artesania, amb 
benefici zero, també ens van dir que s'havien de pagar unes taxes d’uns 2.000 
euros. Hem sol·licitat una reunió per millorar coses, que encara no s’ha fet i 
restem a l’espera per poder fer-la i saber per avançat què podem fer i que no. 
 
Continua el Sr. Montoya amb la valoració i comenta que l’activitat de Nadales 
va quedar molt deslluïda per la pluja. 
 
No hi ningú al consell per valorar l’activitat de l’AV de Sant Pere Nord per 
explicar l’activitat del mural que tenien plantejada, que va passar per diferents 
ubicacions ja què en principi s'havia de fer al Centre Cívic, desprès es va 
valorar que era un espai més idoni el Casal de Can Tusell però no va poder 
ser, i desprès al Casal Cívic de la Gent Gran de Sant Pere Nord. Amb aquests 
canvis d'ubicació, va arribar desembre i l’entitat va haver de renunciar a 
l’atorgament. 
 
Pren la paraula la Sra. Gómez i pregunta si els diners d’aquesta partida que 
finalment no es va poder dur a terme es perden. 
Respon el Sr. Duque i diu que si l'activitat no s'executa en l'any hàbil passa a la 
bossa comú de l’Ajuntament, i que cal fer autocrítica perquè és important no 
perdre uns diners que eren pel Districte.  
 
Pren de nou la paraula el Sr. Duque per presentar les bases del Procès de 
Dinamització Comunitària per al 2020. Durant l’últim any es van fer d’una 
manera que en principi no era l'essència del consell de districte. Quan es va 
plantejar va ser amb la finalitat de què hi hagués uns diners per a què els veïns 
i veïnes i les entitats del districte s'ajuntessin per fer coses en comú. El primer 
any es va fer un Carnestoltes de Districte, el segon es van fer també coses de 
districte i en el darrer sembla que hi ha moltes propostes molt locals, orientades 
a un col·lectiu molt concret, i proposades per una única entitat. Aquesta no és 
la idea. Fer una activitat d'una entitat a un barri és molt interessant però per 
cobrir-les ja estan les subvencions a les entitats de tot l’any i el treball de cada 
entitat. El que fem aquí amb aquesta proposta de dinamització és que totes les 
entitats treballin conjuntament, i que diferents entitats de diferents barris 
s’ajuntin i facin una activitat en comú. Vol deixar clar que amb les bases del 
2020 s’intentarà que es facin coses en conjunt i es puntuarà millor aquella 
proposta que incorpori vàries entitats. Això no vol dir que les coses que fa dia a 
dia cada entitat no siguin per valorar-les, però no estarien en el marc de la 
dinamització comunitària del Consell de Districte. Volem que es faci barri i que 
es faci teixit associatiu i districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Montoya i presenta les bases de dinamització per al 
2020. 
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Pren la paraula la Sra. Gómez i pregunta si les entitats que poden participar 
són només les que tenen representació al consell o poden participar totes les 
entitats del districte. 
Respon el Sr. Montoya i diu que sí que poden participar altres entitats que no 
estiguin al Consell i de fet puntua, en les condicions establertes a les bases. 
 
Pren la paraula el Sr. Díaz i pregunta si una entitat pot participar en més d’una 
proposta. 
Respon el Sr. Duque i diu que sí. 
 
Pren la paraula el Sr. Franco i en referència al que ha comentat la Sra. 
Martínez pregunta si les entitats sin representació al consell entrarien dintre 
d’aquest 30% que s’ha explicat. S'aclareix que no: el 30% es refereix a entitats 
presents al Consell. Si hi ha quatre entitats que estan representades al consell i 
hi ha tres que estan fora del consell, això no val. 
 
Respon el Sr. Duque i diu que puntua més que siguin entitats que estiguin 
dintre del consell. Posa com a exemple que si una entitat organitza una festa 
pel seu 25e aniversari està bé que sigui la protagonista, però si dintre d’aquesta 
festa hi ha una fira d’entitats on hi tenen cabuda la resta d’entitats del districte, 
doncs seria una festa conjunta. Una festa d'una entitat només no tindria la 
puntuació suficient. 
 
Pren la paraula el Sr. Diaz i comenta que l’activitat que van fer ells, també 
participaven altres entitats del districte. L’any passat, a falta de projectes per 
tirar endavant es va decidir tirar cap a aquesta línia. Es veritat que també es va 
parlar de fer propostes entre grups del mateix consell per fer alguna cosa 
conjunta. No es va fer per propi interès sinó per falta de propostes.  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i diu que es conscient de la dificultat de la 
proposta i posa com exemple que al districte 5 el que fan és una fira d’entitats 
amb diferents carpes per les diferents entitats, i funciona. 
 
Per altra banda, el Sr. Duque comenta que s’han fet alguns estudis i anàlisi del 
territori, s’ha valorat per part dels equips tècnics que el districte 6 és un districte 
bastant especial perquè està dividit per la riera i ara hi ha cada vegades més 
veus que diuen que el districte s’hauria de desdoblar. Un a una banda de la 
riera, que seria Les Arenes, La Grípia i Can Montllor i Sant Llorenç i l’altre que 
seria la resta. És per què ho tinguin en compte els consellers i conselleres a 
l’hora de decidir les activitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Barco i diu que dintre de la participació hi ha les entitats, i 
gent a títol personal, i diu que no veu que estigui contemplat a les bases. Per 
altra banda, comenta, sobre les rieres, que s’està treballant un projecte a nivell 
ciutat per a què les rieres no divideixen la ciutat, amb una plataforma per les 
rieres, s’ha fet una regidoria de rieres, i ara s’està parlant de fer una separació 
del districte, i considera que no té sentit. 
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Respon el Sr. Duque i diu que les persones a títol personal representades al 
consell podem plantejar la seva idea perfectament i si una entitat s’hi suma a la 
seva proposta doncs es pot tirar endavant. 
Respecte al tema de les rieres, el Sr. Duque diu que mentre no hi hagi una 
plataforma o una forma física que uneixi una banda i l’altre de la riera, el 
moment que vivim és aquest i la situació és la que és. En el moment que 
aquesta frontera desaparegui ja no haurem de parlar d’això. 
 
Pren la paraula de nou el Sr. Barco i pregunta si la raó de dividir el districte 6 és 
per la riera. 
Respon el Sr. Duque i diu que es tractaria de desdoblar els serveis: intentar 
que a Les Arenes hi hagi un punt de serveis socials, o que hi hagi una OAC per 
evitar que una persona gran de Les Arenes hagi d’anar fins al Centre Cívic 
President Macià. 
 
Pren la paraula el Sr. Reillo i comenta que les dates de les fases no estan a la 
documentació que s’ha enviat. 
 
Pren la paraula el Sr. Montoya i explica que desprès de tenir les propostes i la 
valoració de la comissió tècnica municipal, es farien dos reunions de la 
comissió de cara a prioritzar mitjançant la puntuació que s’ha comentat. La 
primera reunió es faria el 18 de març. És doncs el moment d’inscriure’s a 
aquesta comissió d’impuls. 
 
Pren la paraula els Sr. Charles i comenta que està molt bé que s’animi a les 
entitats a participar però demana més suport i atenció per la banda de 
l'Ajuntament, arrel de l'intervenció anterior del Sr. Diaz, per les dificultats que 
s'havien trobat. 
 
Pren la paraula el Sr. Montoya i diu que si es valora que hi hagi un tècnic dels 
diferents serveis per ajudar en temes puntuals, des de la secretaria es 
gestionarà aquest tema. 
 
Es pren nota de les persones que participaran a la Comissió d’Impuls: 
 

• Montserrat Gómez, representant de La Fàbrica 
• Susana Martínez, representant de l'AVV Les Arenes 
• César Torrero, representant de l'AVV de Sant Pere Nord 
• Maria Cinta Ramírez, representant de l'AMPA Font de l'Alba 
• Cristobal Barco, representant de l'AVV Egara 
• Montserrat Martínez, representant de l'Ass. Niños desaparecidos Riada 

1962 
• Begoña López,  representant de l'Associació Comerciants Terrassa Nord 
• Salvador Sánchez, representant del Grup municipal PSC 

 
Pren la paraula la Sra. Martínez i pregunta si el treball de la Comissió es 
concentra en aquestes dues reunions o si es un treball més ampli. 
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Respon el Sr. Duque que són aquestes dues reunions per prioritzar quins són 
els projectes que tiren endavant, i després també funció de seguiment  dels 
projectes.  
 
4. Informacions de Presidència  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i informa de la modificació de l’art. 31.4 del 
Reglament Municipal de Participació Ciutadana. 
L’any 2016 es va aprovar el reglament de Participació Ciutadana on s’estableix 
que la presidència recau en un regidor/a de la llista més votada. 
Això implica que es pot donar la situació que el president de l’òrgan no formi 
part de l’equip de govern i, per tant, no pugui actuar com a representant de 
govern ni dur a terme cap acció de govern a territori. 
L’anàlisi tècnic de les competències atorgades a la Presidència detectava que 
algunes eren plenament de govern, i això va posar de manifest la necessitat de 
fer una modificació del reglament. Després de diversos processos i 
interlocucions amb els diferents grups municipals, en el Ple del mes de gener 
es va portar a l’ordre del dia aquesta modificació, que va ser inicialment 
aprovada. Ara es troba en el període d’exposició pública de 30 dies. 
Queden diferenciades així les dues figures: president/a d’un òrgan participatiu i 
regidor/a de govern que pot nomenar l’Alcaldia per a dur a terme la 
representació i l’acció de govern, i que pot coincidir o no amb la persona del 
President/a del Consell en els casos en què pertanyi a l’equip de govern. 
 
Referent a les inversions del 2017 que encara falten per realitzar el Sr. Montoya 
informa que es tracta d’uns jocs biosaludables a la Font de l'Espardenyera, al 
Parc de la República (Sant Pere Nord) i a la plaça interior dels carrers Xaloc i 
Roig Ventura (Can Tusell), jocs infantils a la plaça de Can Tusell, a la plaça C. 
Garcia (Sant Pere Nord), plaça Dolors Alleu (Egara), a la zona infantil dels 
carrers Jalón  amb Amposta (Les Arenes-Gripia-Montllor), a la zona infantil del 
carrer Montcau (Sant Llorenç) i a la plaça del Mas Isam (Can Petit), així com 
taules de ping-pong a la Plaça de Can Tusell, Jardins Jaume Viçenç Vives 
(Egara), Plaça Benito Martinez (Arenas-Gripia-Montllor), Plaça Mas Isarn (Can 
Petit),  Pl. Font de la Pola (Sant Llorenç) i Plaça de Cipriano García (Sant Pere 
Nord). Estan pendents de que arribin els jocs i la durada de les obres seria 
d'unes 16 setmanes.  
 
Pren la paraula la Sra. Gómez i pregunta si això es va decidir al 2017. Pregunta 
si el jocs infantils que s'instal·laran tindran la mateixa dinàmica que els qui han 
ara, és a dir jocs estàtics on els nens i nenes no es mouen. 
Respon el Sr. Montoya i diu que sí que es va decidir al consell al 2017 i que es 
va demanar que fossin jocs inclusius i adaptats. 
 
Pren la paraula el Sr. Duque i recorda que l'últim consell es va parlar de 
alliberar una partida d’uns 10.000 euros per a material de suport a les entitats. 
La proposta va sortir de l’AV de Sant Pere Nord. Informa que està confirmada i 
que s’està mirant com s’encaixa al pressupost. 
 
Continua el Sr. Duque en referència a la sol·licitud de l’AMPA Font de l’Alba 
sobre el Mercadal i que era un tema de mobilitat per la problemàtica que 
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existeix al carrer de Tarragona quan surten els alumnes de l’escola Lumen. 
S’està valorant per part del servei quin és el millor sistema, si canviar el sentit 
dels carrers els dies de Mercadal o bé posar dos policies municipals en horari 
d’entrada i sortida de l’escola. 
 
5. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula el Sr. Sánchez i comenta que el més lògic seria programar 
unes activitats que poguessin enllaçar els diferents barris dels districte i que 
pogués haver sobretot una transversalitat i no que s'acoti por associacions que 
busquin activitats concretes. És complicat perquè la gent s’ha de posar d’acord 
i evidentment cadascú té les seves necessitats. Tenim un problema amb les 
rieres i Terrassa està dividida, i les activitats han de promoure que la gent es 
mogui entre barris per a veure altres realitats. Planteja la necessitat d'arribar a 
consens per a activitats que puguin ser un enllaç pels diferents barris. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramírez i diu que al carrer de Tarragona, més enllà de 
l’Avda de Bèjar, a l’hora de la sortida del col·legi, hi ha nens que van sols i han 
de creuar pel parc i no tenen l’alçada d’un cotxe i la visibilitat al pas de vianants 
es escassa. S’estan posant pilones però els cotxes es fiquen entre les pilones i 
aparquen. 
Respon el Sr. Duque i diu que la policia va aconsellar que la sortida es fes pel 
carrer del Consell de Cent per l’increment de trànsit al carrer de Tarragona. 
 
Pren la paraula el Sr. Torrero i pregunta si la partida de 10.000 euros de 
renovació de materials s’inclou aquest any. Per altra banda planteja que 
aquesta partida fos anual i es consolidi. 
 
El Sr Duque diu que es consultarà i es donarà resposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Martínez i pregunta si tots els projectes funcionen de la 
mateixa manera: És a dir, una entitat inicia un projecte, i en el procés manca 
acompanyament de l’Ajuntament.  
Respon el Sr. Duque i diu que el Sr. Díaz s’ha trobat en aquesta situació. 
També hi ha gent al consell que ha treballat amb tècnics municipals i fan un 
seguiment del seu projecte dia a dia, setmana a setmana o mes a mes. A 
vegades les coses depenen de les persones amb les que estiguis treballant, 
malgrat que creu que l’Ajuntament ha de donar un servei lineal i no pot fallar a 
cap ciutadà, en aquest cas, l’entitat del Sr. Díaz s’ha pogut trobar amb baixes, 
període d’eleccions... 
Pren de nou la paraula el Sr. Martínez i diu que si una persona està de baixa un 
any, algú s’hauria de fer càrrec d’aquest projecte.  
Pren la paraula el Sr. Duque i diu que el seguiment per part de Via Pública i de 
Cultura no es va fer bé. Des de la secretaria del consell es va estar pendent i 
tot va funcionar perfectament. La solució que li hem donat ha estat una reunió 
de valoració amb tots els agents implicats i que es farà en breu i una finestreta 
única al Cultura per què les entitats no hagin de fer mil voltes. Aquestes són les 
solucions que els hi hem donat a la seva problemàtica particular, d’on es pot 
extreure experiència per aplicar desprès a tothom.  
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Pregunta el Sr. Díaz si en el cas de fer un grup per fer qualsevol tipus 
d’activitat, qui ho ha de sol·licitar, una entitat que es proposi dintre d’aquest 
grup o es forma un òrgan que s’encarrega d’aquesta sol·licitud. 
Respon el Sr. Duque que generalment s’encarrega a una entitat que tingui una 
bona estructura, amb signatura electrònica.... 
 
Pren la paraula la Sra. Gómez que hi ha poc marge per posar-se d’acord en 
una activitat conjunta amb només tres setmanes. Per altra banda, comenta que 
en altres consells es van entregar una sèrie de fulls amb el tema del Participa 
Terrassa però hi ha molt desconeixement a nivell ciutadà i a nivell de les 
entitats, i considera que aquest és un espai que si se li dóna més difusió, podria 
participar més gent. Considera que s’hauria de fer més difusió, més formacions. 
Demana que l’Ajuntament ho potenciï més. 
 
Pren la paraula el Sr. Duque i diu que s'ampliarà el termini fins el dia 12. 
Respecte a l’altre tema diu que la clau és que les entitats del consell facin 
arribar el Participa Terrassa als seus barris i, efectivament, que es potenciï més 
per part de l’Ajuntament. 
 
6. Consultes de la ciutadania  
 
Pren la paraula la Sra. Rodríguez, presidenta de l’Associació d’Amistat als 
Discapacitats Mentals, i diu que molta gent que fan voluntariat i que intenten 
ajudar, per diferents circumstàncies llencen la tovallola i diu que ella no la vol 
llençar. Diu que fan diferents activitats amb la seva associació a Sant Llorenç, 
voluntariat, mediació de conflictes... Sant Llorenç és un lloc on es necessita 
molta estima i ella intenta aportar pensament positiu als nens i les nenes del 
barri. Vol manifestar que la unió fa la força, sense importar la religió, ni el sexe, 
només posant cadascú un granet de sorra.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Secretari 
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