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Acta aprovada a la sessió 3/2020 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.:  2/2020 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  22 de juliol de 2020 
Horari:  De 18.00 h a  20,00 h 
Lloc:  Consell telemàtic 
 
 
Hi assisteixen:   
Noel Duque Alarcón President 

Gala Porté Ferré Representant Grup municipal ERC-MES 

Miquel Sàmper Rodriguez Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Mercedes Mejias Zazo Representant Grup municipal Ciutadans Terrassa 

Manuel Mesas Garcia Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Javier Garcia Romero 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 

Ana Belen Caro Gómez Representant AVV Can Tusell 

Mª Cruz Serrano Sánchez Representant Centre Juvenil Les Arenes 

Maria Cinta Ramírez Relaño Representant AMPA Font de l'Alba 

Joseba Plana Albalate Representant Ass. Cultural AB/CD Infierno 

Ana María Martínez Fernández Representant Grup Dones d’Ègara 

Javier Díaz Moreno Representant Colla Jove Diables de Sant Llorenç 

Montserrat Gómez Maldonado Representant Grup La Fàbrica 

Mª Dolores Fernandez Medina Representant Ass. Fundación NPH 

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

Ángel Franco Murillo Representant Comunitat sociosanitària CAP Terrassa Nord 

Susana Escalera Hernández Representant Ass. Niños desaparecidos Riada 1962 

Joan Martínez Collado Representant Veí Font de l’Espardenyera 

Esther Ariza Sánchez Representant Veí Ègara 

Consuelo Reillo Miguel Representant Ass. Montañeros Paso a Paso 

  

Membres excusats:   

Xavier Garcia Curado Representant Veí Sant Pere Nord 

José Egea Leiva Representant Veí Can Tusell 

Meritxell Faure Pardo Representant AVV Sant Llorenç 

Begoña López Soria Representant Associació Comerciants Terrassa Nord 

Miguel Soriano Molina Representant Ass. Jubilats Sant Pere Nord 

Aida Hernández López Representant Comunicat educativa Escola Bressol Moises 

Yuossef El Filali Representant Grup de Joves Can Tusell 

Juan Garcia Martínez Representant Hermandad San José de Abrucena 
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Eugeni Coll Brosa Representant ADER 

També hi assisteix:   

Núria Marín García 
2a Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert 

Montserrat Martínez Soler Directora Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

David García Castelló Director de Serveis Econòmics 

Eva Magaña González 
Directora de Programa d’Estructura Territorial i Atenció 
Ciutadana 

Miquel Àngel Gamell Farré Director/a de Serveis de Gestio Tributària i Recaptacio 

Andrés Montoya Vallejo Secretari 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 19 de febrer de 2020. 
2. Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Marc Pressupostari per al 2021, a càrrec del 

Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la 
Ciutat, i la Sra. Núria Marín, 2a Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert.  

3. Informació del procés de dinamització comunitària dels Districtes (adequació a la situació 
del COVID-19).  

4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes. 
6. Consultes de la ciutadania. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 19 de febr er de 2020.  
 
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.  
 
Comenta que la sessió serà gravada i que hi ha molta participació en el consell telemàtic, 
indicant que no era aconsellable reunir tanta gent en una sala degut a les circunstàncies del 
covid, es lamenta per haver anul·lat l’anterior consell e indica que ens haurem d’acostumar 
degut a que no sabem el que durarà aquesta situació. 
 
Informa que el Sr. Joseba Plana Albalate, representant de l’associació Cultural AB/CD Infierno, 
s’incorpora al Consell.  
Informa que a la documentació tramitada està l’ordre del dia i l’acta de l’anterior Consell de 
Districte, i pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta.  
 
Pren la paraula el Sr. Andres Montoya comenta que s’ha modificat l’acta incloent com a 
assistent a la Sra. Mari Cruz Serrano Sánchez. 
Pren la paraula la Sra. Anna Martínez del Grup de dones d’Egara, indicant que s’hauria de 
modificar la valoració de l’activitat de Dinamització 2019 de l’AVV Egara. 
 
S’aprova l’acta tenint en compte incloure aquesta modificació, i es passa al següent punt. 
 
2. Estat d'execució del Pressupost 2020 i primer Ma rc Pressupostari per al 2021, 
a càrrec del Sr. Isaac Albert, 1r Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Promoció 
Econòmica i Projecció de la Ciutat, i la Sra. Núria  Marín, 2a Tinenta d'Alcalde de 
l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.  
 
Pren la paraula el Sr. Duque i excusa al Sr. Isaac Albert per no poder assistir al consell, i dona 
la paraula a la Sra. Núria Marín. 
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La Sra. Nuria Marín comenta que fa mig any es va parlar que hi hauria un consell per explicar 
l’Execució del Pressupost 2020. Indica que estem passant un temps de pandèmia amb el que 
ha canviat d’escenari i cal reorganitzar tota la despesa.  
 
La proposta del pressupost la dividirem en tres parts:  

1- recordatori del Pressupost de 2020,  
2- com s’està executant el Pressupost i  
3- un exemple de Marc Pressupostari per 2021 amb una proposta de calendari de treball. 

 
Comenta que la tendència per l’ajuntament es comptar amb la participació, i convida a fer 
arribar al president i al coordinador de districte totes les propostes relacionades amb el  
pressupost per organitzar el govern la proposta 2021. Tot tenint en compte les circunstàncies 
derivades de la situació que estem passant. 
 
Comenta que s’ha de tenir en compte tots aquests apartats: Neteja,  Mobilitat, Promoció 
econòmica i l’ocupació,  Espai públic, Polítiques socials, Cultura i esport i Educació. 
 
Informa  que el Pressupost ordinari es de  208,2 milions, un Pressupost total més les inversions 
seria de 217,2 milions, i un pressupost Consolidat 2020 de 257,1 milions. 
 
Comenta que cal recordar, que quan s’aprova el pressupost es té en compte les grans 
incerteses que tenim en aquesta situació: una els Pressupostos de l’Estat i l’altre les limitacions 
legals de la despesa, que suposen 8,9 milions. Està "entre parèntesi" perquè s'ha de 
pressupostar però no es pot gastar per una limitació de la normativa de l’Estat. 
 
Per altra banda, comenta  que de la Despesa Corrent disposem d’aplicació dels recursos de 
20,17 milions, des quals sense limitacions hi ha 11,485 milions, i recursos econòmics que no 
podrem gastar, un total de 8,690 milions. 
 
Comenta que les Àrees presenten una sèrie de necessitats, de 24,8 milions, per les obligacions 
contractuals, programacions pendents i prioritats polítiques del Programa de Govern. 
 
Explica que el Pressupost d’Inversions es planteja en funció dels límits dels recursos i dels 
marges d'estabilitat pressupostària i regla de despesa: en quant a recursos es compta amb 
subvencions, accés a crèdit, quotes d’urbanització que són de  9 milions. Si es desglossen 
aquests 9 milions serien per Manteniment i millora equipaments, Manteniment espai públic, 
medi natural, i mobilitat, Manteniment i millora de polígons industrials, Pla Local Habitatge, i  
Projectes d’innovació i tecnològics. 
 
Passariem a la següent part, com s'està executant el Pressupost 2020: cal tenir en compte que 
està condicionat per la situació de crisis que s’està vivint , a més una situació dels temporals de 
pluja que hem patit, que han hagut afectacions a la ciutat a les quals s’han de fer front i calia 
donar resposta. 
 
Per casos d’emergència es compta amb 180.000 euros, per donar resposta a aquesta situació 
d'urgència s'han dedicat 1,2 milions d’euros, i quant s’utilitzen diners que no està pressupostat 
implica que s’ha de treure d’un altre lloc.  
 
Quant es va entrar en l'estat d’alarma i en el confinament es van haver d’habilitar ordinadors, la 
xarxa, i això va suposar un esforç excepcional d'organització i també una inversió econòmica, 
p.ex. per augmentar l'accès a internet, va suposar tenir que comprar un servidor que pujava 
500.000 €, perquè la situació era complicada: d’un dia per l’altre vam tenir aproximadament 
1.400 treballadors fora de l’àmbit de l’Ajuntament.  
 
A més, si tanquen comerços, empreses, tot això provoca menys ingressos a l’Ajuntament, 
d’impostos i taxes, sobre 7,2 milions, i també de participació en ingressos de l’estat sobre 5.4 
milions menys. Així, En total, l'afectació que es preveu en els ingressos és de 12.6 milions 
menys. 
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Comenta que quan passa tot això s’ha d’anar en compte perquè et poden penalitzar, i tenir un 
pla econòmic-financer que penalitza molt el marge que té l’administració per fer  la seva 
despesa. Malgrat que la situació es difícil, cal posar en valor les decisions preses perquè de 
moment ens estem ensortint. Es va demanar a totes les Àrees de l’Ajuntament que 
reprioritzessin el seu pressupost. Tota la despesa extra que s'han anat presentant, de 
necessitats sobrevingudes i ineludibles, està tensionant el pressupost de l’Ajuntament. De 
moment s'està encaixant, i s'ha fet un esforç rigorós de repriorització i de donar resposta, de fer 
allò que es necessita i que és imprescindible. 
 
Referent a les Afectacions de Despeses, els impactes i majors necessitats han estat estimats 
en uns 13,4 milions, però com la pandèmia encara dura, això pot augmentar. Alguns exemples 
de despesa es serien per una banda els temporals i per altra els derivats del COVID.  
Temporals Glòria i Pluges:  1,2 milions. Majors costos eliminació residus:  0,8 milions. Egarvia: 
1,3 milions, ja que la zona blava ha estat aturada 4 mesos, però els treballadors n'hi eren i ha 
suposat també una despesa extraordinària. Materials i serveis COVID: 0,5 milions. Neteja 
d’edificis: 0,5 milions, perquè amb el COVID s’ha tingut que tenir molta cura de la neteja. 
Serveis Socials: són una prioritat, perquè no volem que ningú es quedi enrere, sinó intentar que 
tinguem uns serveis socials molt potents, i s’ha dedicat 1,3 milions. Casals, esplais i menjadors: 
0,4 milions, s’ha fet una aposta molt decidida amb el Fem estiu, per a què puguin accedir tots 
els nens a la possibilitat de tenir un esplai, i tenir una certa normalitat, s'ha apostat molt pel 
tema de les beques. Piscines: 0,2 milions, tot i la incertesa de què passaria a l'estiu, es va 
considerar important pel benefici que suposa a nivell de lleure, esportiu i social. També es molt 
important el Pla de xoc per l’activitat econòmica: 1,9 milions. Pla de xoc cultural: 0,7 milions, 
que també vol posar en valor ja què potenciar la cultura és un benefici molt transversal per a la 
vida de les persones i la vida de la ciutat. Projectes d’innovació i tecnològics: 0,5 milions, com 
abans s’ha comentat, s'ha invertit en un servidor per la necessitat de donar un bon servei de 
teletreball en una administració de més de 2.000 treballadors. 
 
En l’Execució del 2020 hi ha afectacions en les despeses, que han estat estimades en uns 13,4 
milions i que poden pujar. La classificació que s’ha fet de les necessitats, ha estat en activitats 
fetes i ineludibles: 7,8 milions, i activitats necessàries: 5,6 milions.  
 
Es va demanar a totes les Àrees que reprioritzessin la despesa, donat que havia consums, 
activitats, licitacions... que no s’havien pogut dur a terme. Tot això ha representat uns estalvis o 
reprioritzacions de 5.7 milions.  
 
Expressa la preocupació per com obtenir ingresos per fer front a totes les necessitats que tenim 
i evitar fer tantes reprioritzacions. S’està esperant la modificació de la normativa que permeti 
aplicar el superàvit del 2019. També estem pendents del que passa a altres administracions, si 
han obert linees de crèdit o finançament, per cobrir tota la despesa extraordinària que suposa el 
COVID i també els temporals. S’ha demanat a les Àrees que tornin a reprioritzar, saben que els 
quatre mesos més ara que estem apunt d’agafar vacances, s’ha de tenir d’aquí al desembre 
una situació econòmica que ens ajudi a reprioritzar, a veure si els 5.6 milions es converteixen 
en un número més elevat. 
 
Cap a l’octubre s’ha de començar a preparar el pressupost del 2021, s’ha de tenir números 
força tancats, amb les propostes de la ciutadania, de les entitats i les propostes recollides de la 
gestió del  propi govern, per poder-ho elaborar. 
 
Respecte al Marc pressupostari del 2021, comenta que els recursos que s’ha de tenir són de 
4.5 milions de menys, això es una situació que ens preocupa. També perquè el ingressos de la 
gestió de tributs, participació en ingressos de l’estat i altres subvencions, seran una suma de 
13,4 milions de menys. Així com les retencions inicials del pressupost del 2020 són de 8,9 
milions, que no es podran tocar, es una situació que s’ha de tenir present.  
 
Els impactes ja coneguts del Pressupost 2021 són de 3.40 milions, en quan a contractes hi ha 
1,5 milions, Residus és de 1,3 milions, Egarvia 0,4 milions, i Inversions 0,2 milions. I també que 
s’acumulen als menors recursos implicant una reducció total de 7,9 milions. 
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A la següent viapositiva es mostren podem veure el recursos limitats per les diferents 
normatives, que sobtenen subvencions, crèdits, quotes, que poden estar al voltant dels 10 
milions. I també unes possibles aplicacions encara preliminars, perquè s’estan esperant les 
propostes de la ciutadania i les reflexions sobre com ha anat la gestió del 2020. Hi ha ja 
qüestions compromeses, com l’Estadi olímpic, on tenim un mundial de hockey, i l’estadi està 
deteriorat i cal millorar-ho, i és una inversió d’uns 3  milions però és una gran necessitat. 
També  hi ha una gran inversió que es vol fer en tecnologia, hi ha 1,6 milions, es necessari per 
cobrir uns mínims, perquè ja se sap que el teletreball ha vingut per quedar·se.  La millora de 
Polígons industrials és de 0,5 milions, perquè també són importants, per atreure empreses i 
fomentar l’economia. Hi ha una proposta però no es la definitiva, però es un exemple de com 
pot anar la gestió del Exercici del 2021. 
 
Com s’ha vist, es tracta d’un marc pressupostari molt complicat. El que s’ha de veure, és amb 
el que tenim,  poder fer el màxim de coses. També tenint en compte com es podria millorar el 
marc pressupostari: com queda el tema dels Pressupostos de l’Estat, com queden els Fons 
Europeus, que no es podran utilitzar al 2020 però si al 2021, ja es podrà veure quines directrius 
ens fan invertir o es fa despesa. I també es diu que la reactivació econòmica ha de ser més 
ràpida que la del 2008, això afectarà als ingressos propis, i desprès esperar a que en els 
marges normatius puguin haver canvis favorables al superàvit que tenim a l'Ajuntament, que els 
6.5 milions es puguin aplicar en la seva totalitat. Si això es consolida, i ens deixen gastar el 
superàvit en el que necessita la ciutat i que provenen dels impostos dels ciutadans, ens pot 
ajudar a afrontar un 2021 millor. 
 
L’objectiu inicial és l’aprovació conjunta en un mateix ple a finals d’octubre, que és quan marca 
la normativa que s’ha d’aprovar les ordenances. Estarem esperant les vostres propostes. És un 
calendari provisional molt condicionat pels pressupostos de l'Estat i un altre tema important 
serà veure com evoluciona la pandèmia, ja que ens haurem d'anar reajustant per donar 
resposta a la realitat. 
 
Es passa al torn de preguntes 
 
Pren la Paraula el president Sr. Noel Duque, agraint l’exposició a la Sra. Núria Marín, per 
l’explicació de la situació en la que ens trobem i dóna pas al torn de preguntes. 
 
Pren la paraula la Sra. Mercedes Mejias, comenta que és veïna del barri de la Grípia i Can Petit 
i li agradaria que el servei de neteja és passés pel Polígon Can Petit, a la part del camp, davant 
de la Discoteca Chicago, perquè hi ha molta brutícia que s’està acumulant en la zona de la 
natura. 
 

Respon el Sr. Andrés Montoya, pren nota i ho passa al servei corresponent per a què facin 
neteja. 

Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos, agraeix que la informació s'hagi passat per avançat per 
poder-la estudiar i treballar ja que el tema dels pressupostos és complicat. Referent al  
pressupost, l’afectació d’ingressos s'ha explicat que per ingressos propis d’impostos i taxes 
s'han deixat d’ingressar 7,2 milions, però en el desglossament la suma fa 5,17 milions, hi ha 
com 2 milions de diferència als ingressos, volia saber si és d’algun altre concepte o són tan 
variats que no val la pena posar el desglossament. 

Sobre la plusvàlua, comenta que estaria bé que amb la xifra es posés el percentatge per així 
saber si és molt o poc, és a dir, quan es diu, "plusvàlua menys 2,6 milions", això és un 1%, un 
10%, un 50%?..., o sigui no sabem valorar només amb la xifra l’impacte real. També dir que no 
sap com s'han fet aquestes previsions ja que p.ex. la plusvàlua per transmissions d'herències  
podria ser que arribin moltes peticions a partir d’ara perquè es van posposar els tràmits 
administratius, i que ara les plusvàlues es reactivin de cop perquè van quedar aturades, i això 
tard o d’hora arribarà. És possible que el tancament no sigui tan lent, ja ens direu l’acumulat a 
final d’any com queda. 
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Sobre el tema de l’ocupació de la Via Pública que dieu que hi ha -0,45 milions, suposa que és 
de les terrasses, que per promocionar l’activitat econòmica dels bars que no han tingut activitat 
pel tancament, es va decidir deixar de cobrar. Però sí que volíem comentar que  s’ha de vigilar 
amb fer-ho gratuït. S’entén que per facilitar la governança s’hagi decidit que no paguin aquest 
any, però s’ha de posar en valor que l’espai públic no és gratis, l’espai públic no es pot 
privatitzar. Potser hagués estat interessant establir un cost simbòlic per posar en valor l'espai 
públic. També planteja la necessitat de control per la concentració de terrasses a la Rbla de F. 
Macià i tenir en compte la necessitat d'inspecció més endavant. 

Referent al tema dels  estalvis, igual que sí s’ha aprofundit o detallat una mica més el tema de 
la mancança d’ingressos, ens hagués agradat que hi hagues un major detall també de l'estalvi, 
del que no s’ha gastat en aquests mesos de confinament. 

Referent al superàvit 2019, creu que l’Ajuntament  quan ha llegit la lletra petita potser no hi ha 
sabut veure l’aplicació pràctica. Altres administracions locals han fet una modificació 
pressupostària i han agafat el 20% del superàvit del 2019 per destinar-ho a temes socials, o a 
habitatge. 

Sobre el tema de desencallar els romanents de tresoreria, ha entès que són aproximadament 6 
milions d’euros els que podria disposar l’Ajuntament. Demana també que es detalli al Power 
Point juda, perquè són esperances: quantificar també les possibilitats positives en cas que es 
pugués disposar d'aquests romanents. 

Sobre la Participació dels ingressos de l’Estat pel 2021 -10,7 milions, quan fins ara parlàvem de 
la meitat, d’uns 5 milions de deixar de participació de l’Estat. Ens agradaria saber perquè s’ha 
doblat aquesta xifra, perquè a més a més ve derivada d’exercicis anteriors, no hauria de tenir 
una repercussió en l’exercici actual. 

Sobre el tema de la previsió d’ordenances que serà ja de cara setembre o  octubre, si teniu 
previst una congelació, o teniu previst fer una gran modificació d’aquestes ordenances de cara 
als ingressos. 

I l’última pregunta: en la darrera explicació del Pressupost 2020 es va fer una proposta des del 
Consell de Districte 6, demanant la creació d'una partida estructural de 10.000 € per a la 
renovació del material de préstec per a les entitats de la ciutat. Es pregunta com està aquest 
tema.... 
 
Respon la Sra. Núria Marín: sobre el superàvit del 20% comenta que el que hi ha és un pla 
econòmic financer, que vol dir que estem molt limitats. Això ja es va mirar, i fins que no és tingui 
enllestit el pla econòmic financer llavors això és així. 

Respecte a l’ocupació de la Via Pública es van tenir demandes d’ajudar al sector per reactivar-
lo, perquè també és reactivar l’economia d’una ciutat, i les persones puguin tenir un lloc de 
trobada, i se’ls va explicar que només és per la situació excepcional de la pandèmia i que és un 
esforç molt gran per a la ciutat. 

Respecte als estalvis, agraeix la reflexió de Jaume perquè es va fer un còmput dels estalvis i sí 
que es mereixia una viapositiva per plasmar l'esforç que han fet serveis i àrees municipals.  

També accepta la reflexió sobre les bonificacions del 100%  ja què cal posar en valor els 
costosque representa. 

El tema de la plusvàlua, li passa la paraula a David Garcia: 

Pren la paraula David Garcia, comentant que pel que fa a l’afectació d’ingressos, és veritat que 
no surten tots els conceptes que han tingut afectació: per exemple no surten els mercats 
municipals, els guals, també s'estima una reducció de les multes a causa de l'aturada d’aquests 
mesos, també un impacte a l'impost de vehicles per una certa deceleració que es va iniciar a 
principi de l’exercici. 
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El percentatge d'afectació que suposa els 2,5 milios de plusvàlua és d'un 18%. Aquesta 
devallada prové d'una reducció pel canvi de cicle econòmic que ja venia donada, i una aturada 
addicional per la pandèmia.  

Sobre el tema del superàvit, és pel fet que està en vigor un pla econòmic, i també per la 
normativa d’estabilitat. Un requisit per poder aplicar el supèravit és poder acreditar que al final 
de l'exercici es complirà amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Degut a la forta baixada dels 
ingressos això no es pot acreditar, i impedeix aplicar el superàvit. Altres ajuntaments poden 
tenir una afectació no tan important i poden tenir marge per aplicar part del seu superàvit p.ex. 
per temes socials... 

Sobre l’evolució de la participació en els ingressos de l’Estat del 2021, s’acumulen dues 
afectacions, la que hem vist al 2020 de 5,4 milions, perquè no hi han hagut Pressupostos 
Generals de l’Estat per aquest any i les entregues a compte que es fan als ajuntaments ja han 
començat a notar també una davallada d'un cert canvi de cicle econòmic que ja es veia el 2020. 
Què preveiem pel 2021? que els ingressos de l’Estat vagin caient i per tant preveiem que es 
pugui doblar aquesta xifra en 10,8 milions d’afectacions, tant de bo no sigui així, però treballem 
amb aquestes previsions.  

Pren la paraula la Sra. Núria Marín, contestant sobre el tema dels inspectors han estat actius, 
no tots han estat treballant perquè alguns han estat al seu domicili de reté per si de cas... 
 
Pren la paraula el Sr. Miquel Àngel Gamell, com a responsable de l’Inspecció de l’Ajuntament: 
ara les inspeccions és per si hi ha algun focus de conflicte, si hi ha una denúncia o una queixa. 
En el cas de la Rbla. Frances Macià, sí que hem anat a veure algunes terrasses, però no són 
actuacions inquisitives, sinó de reconducció. Si es fa una inspecció selectiva, específicament és 
de les terrasses que generen queixes del veïnat. 
 
Pren la paraula la Sra. Montse Gómez: referent a les xifres, el Pla Local de l’Habitatge té 
adjudicat 300.000 euros, pregunta a què van destinats. I sobre les afectacions derivades del 
COVID, n'hi ha diferents conceptes però no hi ha cap import destinat a l’habitatge. N'hi una part 
destinada a aquest tema? 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i indica que els 300.000 euros són per inversions en 
habitatge, en comprar habitatge nou, però a més hi ha altres ajudes pel lloguer d’habitatge, 
pagar deutes relacionades amb l’habitatge, ajudes per les despeses de la llar (llum, gas), i 
també hi ha un equip d’Habitatge Social que intenta aconseguir habitatges dels bancs i de 
“fondos buitre” per a què siguin de lloguer social, s’ha d’ aconseguir que es legisli la situació de 
l’habitatge, però és l'Estat el que ha de regularitzar preus del lloguer i evitar l'especulació. 
Mitjançant l'Agència Catalana de l’Habitatge arriben pisos que es gestionen a través de la mesa 
d'emergència  per les famílies més necessitades. És a dir, els 300.000 euros no és el total, és 
el que s'afegeix aquest any, a més de tot el que ja es destina en habitatge. 
 
Pren la paraula la Sra. Cinthia , agraeix i felicita que els pressupostos s’exposin al Consells de 
Districte, ja que l’anterior any no es va fer i s’està obligat a fer-ho pel Reglament de Participació 
Ciutadana i es van aprovar sense passar pels Districtes. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín: referent al Pla de Xoc, a causa de la situació econòmica, 
properament s’aprovarà. S’han recollit totes les necessitats sobrevingudes per la pandèmia, 
s’ha fet un exercici de repreorització per cobrir necessitats que es consideren prioritàries. El Pla 
de Xoc puja 17 milions i l’Ajuntament té 9 milions pressupostats, falta buscar els 8 milions, per 
tant si no es pot fer ús del superàvit, i no arriben altres ajudes d'Europa o altres administracions 
per fer front, s’haurà d’utilitzar el Pla de Xoc prioritzant 10 temes: 

1. Garantir l’educació a Terrassa. 
2. Més estiu per la infància i el jovent. 
3. Més atenció social per les persones que més pateixen: el rebost, les beques... 
4. Una resposta d’impacte de gènere, contra la violència de gènere. 
5. Reactivem la ciutat amb la cultura i l’esport, hem fet el Fem Estiu, i les piscines. 
6. Reactivació econòmica, i la creació d'ocupació. 
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7. L’habitatge que és un dret, i contra la pobresa energètica, p.ex. en un primer moment 
amb les bonificacions pels rebuts de  l’aigua. 

8. Recuperar l'espai per les persones quant neteja i zones verdes. 
9. Transformació digital amb retorn social, per les empreses, en la infància, en la 

joventut... 
10. Liquiditat de les empreses, per dinamitzar el comerç. 

 
Es tenia previst fer un Pacte de Ciutat, però no ha prosperat i s’ha fet aquest Pla de Xoc. Es 
preveu més endavant fer un Pla Estratègic de Ciutat, per construir amb el màxim consens de la 
ciutadania i les entitats, demanant la col·laboració de tothom per pensar en Terrassa a llarg 
termini. 
 
Pren la paraula el Sr. Angel Franco, coordinador de Cap Nord, comenta que fa uns dies es van 
fer uns comunicats en prensa, on l'Ajuntament oferia rastrejadors municipals, i li agradaria 
saber com està el tema, perquè estem en una fase que es necessitaria personal ja que és un 
moment complicat. 
 
Respon el Sr. Noel Duque, comenta que fa 2 dies es va tenir una reunió amb la regidora 
Mónica Polo i el responsable de Cat Salut, per buscar dues figures, una per fer el seguiment de 
la persona infectada i dels seus contactes per tal de fer un aïllament i evitar l'expansió del virus. 
I l’altre figura més de l'àmbit social, que és la que fa el seguiment a famílies amb COVID, que 
per la seva situació d’habitatge, no es poden aïllar, i aquesta figura els hi busca alternatives. 
El Cat Salut plantejava la signatura d'un conveni, i es va oferir personal municipal, però està 
pendent de concretar aquest conveni. L'Ajuntament es va posar totalment a disposició del Cat 
Salut 
La figura més social sí que des de Serveis Socials ja estan atents però augmentaran l'atenció. 
També es va parlar de fer una campanya amb persones influents per fer recomanacions per 
frenar l’expansió del COVID. 
  
Pren la paraula la Sra. Núria Marín, i fa referència al tema dels 10.000 euros per la partida de 
material de préstec per les entitats, indica que la proposta és molt bona i solidària pel municipi. 
La partida està prioritzada però s'està retenint donada la situació excepcional de la pandèmia. 
Quan passi l'estiu espera poder dir "endavant" amb la partida. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
3. Informació del procés de dinamització comunitàri a dels Districtes (adequació 
a la situació del COVID-19).  
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i explica que sobre la dinamització comunitària s'han 
modificat les bases per adaptar-les a la situació COVID. En les anteriors bases, les propostes 
havien de tenir un 30% de participació d'entitats per poder-se presentar, i ara es demana que 
participin tres entitats. L’activitat ha d'estar planificada en aquest context actual: les activitats 
han de ser en petit format, perquè a la via pública no es pot concentrar molta aglomeració de 
gent, i complir amb les mesures sanitàries establertes. Les propostes s’acceptaran fins al 14 de 
setembre. Allargar-ho més seria ínutil perquè quedaria poc temps per fer-les. Una vegada 
presentades les propostes, la comissió tècnica comprova si compleixen tots els requisits i la 
comissió d’Impuls les prioritzaria. En cas que no es puguin fer activitats per la pandèmia, va 
sortir la proposta en diferents Districtes de que la comissió d'impuls es reservés la possibilitat 
de decidir a què temes de Drets Socials es poden destinar els recursos. Donada la situació, es 
demanen disculpes perquè s'ha tingut que anar improvisant, ens hem trobat amb restriccions, 
rebrots, i es volia escoltar el que demanaven les entitats, i també adaptar-se a la situació, i si es 
vol fer alguna aportació també s'intentararà tenir-la en compte, però bàsicament seria així com 
queda. 
 
Pren la paraula la Sra. Cinthia Ramirez, comenta sobre el tema de dinamització, referent a les 
bases,  ara mateix per molt que es modifiquin no ho veuen factible adjuntar 3 entitats, perquè 
com a exemple en el col·legi l'alumnat entra de forma escalonada, i no es poden  mesclar ni als 
patis, no veuen efectiu en aquests moments portar a terme activitats de dinamització i valora 
que es parli a la comissió d'impuls per a què hi vagi al fons social.  
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Per altra banda vol assenyalar que n'hi fa famílies que s’han quedat sense ingressos per 
diferents motius, i no tenen ni wifi ni dispositius tecnològics. Està parlant d’un col·legi amb 
moltes necessitats. És una realitat social que cal tenir present. Volíen fer un curs d’internet pels 
pares, perquè puguin ajudar als seus fills amb els deures de l’escola. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque, el tema telemàtic és molt important, és necessari per a 
famílies que no tenen accés a tauletes, portàtils, etc. I també hi ha  gent major que no saben 
utilitzar-los i es necessita formació, són temes que es treballen des de diferents departaments, i 
si el Consell creu que és una cosa a reforçar, li sembla un tema important.   
Pel que fa a les famílies que no reben cap ingrés, com els ERTES que si acaben al setembre, 
els serveis socials hauran d’atendre a 25.000 persones més. Venen temps difícils, i s’ha de 
cuidar l’educació, les necessitats bàsiques, l’alimentació, ajudes pel lloguer, etc.  
La comissió ha de decidir, hi ha de marge fins al 14 de setembre, la idea del projecte ha de 
venir de tres entitats que s’hagin unit per desenvolupar una proposta, no és necessari que 
participin en l’activitat les tres juntes. 
 
Pren la paraula la Sra. Cinthia Ramirez, comenta que aquesta proposta és d’una entitat del 
districte que és el Punt Omnia, que siguin ells mateixos que puguin facilitar aquests recursos a 
les famílies del districte. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque, i comenta que el Punt Omnia és un projecte de la 
Generalitat, i que des d’anys s'ofereix al territori, per treballar l'accés a les noves tecnologies: 
cursos per gent major, per infància, per adolescència, etc. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Gómez, en relació amb la Comissió d’impuls, la data límit és 
el 14 de setembre per presentar els diferents projectes, però pregunta quant de temps 
necessita la Comissió per valorar els projectes, quin és el marge de maniobra.  
 
Respon el Sr. Noel Duque, presentar les propostes és fins al 14 de setembre, i executar·les 
abans que acabi l’any. La comissió decideix quines activitats es presenten en el districte per 
dinamitzacions. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Gómez, comenta que l’’última vegada unes quantes entitats 
van presentar projectes i la comissió es reunia per valorar-los i veure quins complien amb els 
requisits, i decidia els que es portaven a terme. 
 
Pren la paraula el Sr. Andrés Montoya comentant que el Ple és el que en última instància 
decideix l’aprovació de la partida de dinamització, però a les bases es planteja que per 
agilitzar·ho, ho podia fer per delegació la Comissió d’impuls, i ser ella mateixa la que aprovés el 
destí de la partida, ja havent decidit la priorització de les activitats o la decisió de destinar la 
partida a fins socials. 
 
Cal reunir·se per establir si la partida s’orienta per fins socials i/o cap a activitats: "i/o" es 
refereix a què les dues opcions no són excloents. I s'aprovaria en el proper Consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Javier Garcia, PSC, només per puntualitzar, és el Ple el que té la potestat 
de decidir les activitats, però també pot delegar a la Comissió, però el Ple li ha de delegar. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque comenta que es podria proceder a votar per decidir si es 
delega a la Comissió d’impuls. Va dient els noms dels consellers/es i aquests contesten si 
voten a favor o no. 
 
Es procedeix a fer la votació telemàticament i per unanimitat (21 vots a favor) el Plenari del 
Consell Municipal del Districte 6 delega en la Comissió d'Impuls que aquesta Comissió valori la 
destinació de la partida de Dinamització 2020 entre aquestes 2 opcions que no són excloents: 
destinar-la a fins socials a través de Drets Socials o destinar-la a activitats de dinamització, 
tenint en compte les noves bases. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
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4. Informacions de Presidència 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque, referent al tema de les Inversions de Districte, en que havia 
d’explicar la Sra. Ona Martinez el Procés Participatiu d’Inversions, però s’ha tingut que 
paralitzar fins que es sàpiga com queden els Pressupostos. 
 
Respecte a les Inversions del 2017, Noel enumera el que ja s’ha fet:  
Jocs biosaludables:  

• Plaça Font de l'Espardenyera  
• Plaça Cipriano García (Sant Pere Nord)  
• Plaça interior Xaloc-Roig Ventura (Can Tusell) 

Taules de ping-pong:  
• Plaça 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)  
• Plaça de Cipriano García (Sant Pere Nord) 

Properament s'instal·laran Jocs infantils a:  
• Plaça de Can Tusell  
• Plaça de la República (Sant Pere Nord)  
• Plaça Dolors Alleu (Egara)  
• Zona infantil C/ Jalón-Amposta (Les Arenes - Can Montllort - La Grípia)  
• Zona C/ Montcau (Sant Llorenç)  
• Plaça del Mas Isarn (Can Petit) 

 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque, comenta sobre les Subvencions, és un tema que s’ha tornat 
a endarrerir, com a conseqüència a una adequació que s’ha fet a nivell de diferents àmbits 
d'entitats. Està previst que al llarg de l’agost aquelles entitats que aceptin les subvencions tal i 
com les havien plantejat rebin el 80% de l'import de la subvenció, però està la possibilitat que 
les entitats hagin de retocar els seus projectes, i això endarreriria l’arribada de la subvenció.  
 
Pren la paraula el Sr.Andrés Montoya, comenta que la Resolució d’Atorgament es va penjar a 
la web fa uns dies. Aquesta resolució planteja dues possibilitats:  
- l’acceptació de l’atorgament: si no es fa cap mena d’al·legació, previsiblement el 80% de 
l'import de la subvenció es rebrà durant el mes d'agost.  
- n'hi ha una segona possibilitat, que seria adequar el projecte. Es flexibilitzen les condicions, 
de cara al fet que els projectes siguin viables per adaptar·los a les circunstàncies derivades del 
COVID. La documentació està penjada a la Seu Electrònica. S’ha de fer constar al document 
de l’adequació en una columna el que s’havia presentat en el mes de gener i posar en altra 
columna l’adequació a realitzar. Un cop presentada les sol·licituds, la comissió de valoració 
dels diferents serveis les valorarien, i farien una proposta de resolució, en cas d’acceptació o 
denegació, justificant-ho. 
En la sol·licitud d'adequació cal tenir en compte dos temes: per una banda, no es pot modificar 
la naturalesa global de les activitats presentades, han d’estar relacionades amb les activitats 
presentades a la primera convocatòria de subvencions. Per l’altra banda es tindran en compte 
les despeses que es van fer abans del confinament: ja que p.ex. al febrer per part d'algunes 
entitats van tenir despeses per fer activitats a l'abril, que no es van poder portar a terme pel 
confinament, llavors aquestes despeses es poden incloure en la sol·licitud d’adequació. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque informa que per les particularitats de cada entitat, si hi ha 
alguna que té dubtes ens ho comenti per escrit i se li ajudarà, encara que pot també adreçar-se 
directament al seu servei gestor.  
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
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5. Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr.José Luis Charles, de l’ Avv. Font de l’Espadanyera: confirma que ja tenen 
instal·lats els jocs biosaludables del 2017. Comenta també que és la primera vegada que 
participa en la videoconferència, i té dificultats per veure quins consellers/es estan en línia 
 
Pren la paraula el Sr.Noel Duque comentant que haurem d’anar millorant aquestes questions 
de les reunions telemàtiques que ens han agafat a tots desprevinguts. 
 
Pren la paraula el Sr. Javier Diaz, vol saber quin protocol hi ha al municipi per poder 
desenvolupar els assajos de la Colla de Diables. 
 
Respon el Sr. Noel Duque, comentant que es preguntarà al Servei de Cultura.  
 
Pren la paraula la Sra. Cinthia Ramirez, pregunta per l'Informe Anual i quan cal enviar la fitxa. 
 
Pren la paraula el Sr.Noel Duque, i comenta que sobre l’Informe anual no hi ha hagut bona 
acollida, encara que s’enten, donada la situació d’aquest any.  
 
Respon el Sr. Andrés Montoya explicant que només hi ha una entitat que ha retornat la fitxa, i 
que donada la situació extraordinària de la pandèmia i que el marge ara és molt just, millor 
deixar sense elaborar l’Informe Anual d'aquest any. 
 
La sessió es dóna per finalitzada. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Secretari 
 
 
 
 
 
 

President 

Andrés Montoya Vallejo  Noel Duque Alarcón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


