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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 5 

 
 
Núm.:  3/20 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  14 de desembre de 2020 
Horari:  De 18 a 20.26 h 
Lloc:  Reunió telemàtica 
 
 
Xavier Fernández Rivero President  
Carlota Menéndez Plans Representant Grup Municipal PSC 
Ivonne Ortiz de Zarate Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 
Laura Poyatos Sánchez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 
Salvador Esquius i Argilés Representant AV Can Roca 
Luís García Mullor Representant AV Pla Del Bonaire 
Assumpció Solé Sala Representant AV Sant Pere 
Joaquim Solé Peña Representant AS d'Entitats Culturals 
Marta Cortadas Camats Representant AS d'Entitats Educatives 
Ramón Costa Palet Representant AS d'Entitats Socioassistencials 
Jaume Casas Ortega Veí barri Can Boada Casc Antic 
Sergi Sánchez Caro Veí barri Can Gonteres 
Joana Egea González Representant AV Can Gonteres 
Dídac Romera Moreno Representant AV Poble Nou Zona - Esportiva 
Maria Victoria López Rubio Representant AV Gibraltar Lluís Companys 
Jose Miguel Sanz Martínez Representant AV Pere Parres 
Membres excusats:   
Antonio Amate  Martínez Representant AV  Can Boada Del Pi 
Pere Alsina de Haro Representant AV Poble Nou - Zona Esportiva 
Jaume Alcañiz Paredes Representant AV Grups Gibraltar-Pl Lluís Companys 
Maria Isabel González Rodríguez Representant AV Torrent d'en Pere Parres 
Piedad Romera Viturtia Representant AS d’Entitats de Dones 
Membres absents:   
Bernat Pizà Castella Representant Grup Municipal ERC-MES 
Juan Alfonso Fagundez Mezquita Representant AV Casc Antic Can Boada 

Antonio Lozano Corral Representant AV El Molinot 
Daniel Maldonado Solbas Representant AS d’entitats esportives 
Alfonso Morales Herrerias Representant AS d’entitats de gent gran 
Montserrat Lao Gómez Representant AS d'entitats socioassistencials 
També hi assisteixen:   
Isaac Albert Agut Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert 
Emilia Andreu Almécija Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i Govern 

Obert 
Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
Miquel Àngel Gamell Farré Director de Serveis Gestió Tributària i Recaptació 
David Garcia Castelló Director de serveis de Serveis econòmics 
Eva Magaña González Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
Isabel Fernández Lázaro Secretària 
 
 

Acta aprovada a la sessió 1/2021 del Consell. Signada digitalment pel regidor, Sr. Xavier Fernández Rivero 

en data 6 d'abril de 2021 
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Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 28 de juliol de 2020 
2. Presentació del Projecte de Pressupost Municipal per a l'any 2021, a càrrec del Tinent 
d'Alcalde, Sr. Isaac Albert Agut 
3. Informacions de Presidència 
4. Precs i preguntes 
5. Consultes de la ciutadania 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 28 de juli ol de 2020 
 
Obre la sessió el senyor Xavier Fernández, president del Consell, i agraeix l’assistència dels 
consellers en aquesta  sessió. Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de l’anterior 
reunió del Consell Municipal de Districte. Com que no n'hi ha cap, s'aprova l'acta. 
 
Ens acompanyen, per part de l'Ajuntament, el Sr. Isaac Albert, Tinent  d'Alcalde de l'Àrea de 
Serveis Generals, la Sra. Emilia Andreu, directora de l'àrea, el Miquel Pérez, director de l'àrea 
d'Estructura Terrirorial i Atenció Ciutadana, el Sr David Garcia, director de Serveis Econòmics, 
el Sr Miquel Àngel Gamell, director/a de gestió tributària i recaptació i  la Sra Eva Magaña, 
directora d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana. 
 
Informa que hi ha hagut canvis en els membres del plenari del Consell: ha cessat la Sra. Maria 
Rosa Argüello López com a representant suplent de l’ AVV Grupos de Gibraltar i s'ha nomenat 
la Sra. Maria Victoria López Rubio. 
 
També ha cessat el Sr. Ramón Clariana Calvo  com a representant titular de l’ AVV Zona 
Esportiva-Poble Nou i el Sr. Pere Alsina de Haro que era el representant suplent passa a ser 
ara representant titular i s'ha nomenat al Sr. Diego Romera Martínez com a representant 
suplent de l’ AVV Zona Esportiva-Poble Nou. 
 
Comenta que, juntament amb la convocatòria, es va enviar l'esborrany de l'acta anterior i  
posteriorment  l'enllaç a la documentació referent al pressupost. 
 
Informa que es farà una gravació de la reunió per facilitar la transcripció de l'acta. 
 
 
2. Presentació del Projecte de Pressupost Municipal  per a l'any 2021, a càrrec del Tinent 
d'Alcalde, Sr. Isaac Albert Agut 
 
El Sr. Xavier Fernández dóna pas al segon punt de l'ordre del dia. Dóna la benvinguda al Sr. 
Isaac Albert, Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert que procedeix a 
l'exposició d'aquest punt. 
 
El Sr. Isaac Albert pren la paraula i agraeix la presència dels consellers. Comença la seva 
exposició i explica que es tracta d'un pressupost important des d'un punt de vista polític, ja que 
es tracta del segon any de mandat i és un moment clau per fer efectives les inversions i que 
s'acabin dins del mandat. Posa de manifest el moment difícil en el qual ens trobem i el 
pressupost pretén donar respostes a aquestes dificultats. 
 
Continua el Sr. Albert i explica que el pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a 
l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i que conté les previsions d'ingressos que 
s'esperen obtenir i de les despeses que com a màxim es podran realitzar. Es tracta d'un 
document viu que necessitarà un seguiment i d'uns ajustos constants. Al juliol, es va explicar el 



 
Estructura Territorial 

 

 3

primer marc pressupostari i aquell mateix mes s'aprovava el Pla de Xoc per fer front a la crisi 
econòmic i social a la ciutat amb una previsió de  disminució important de recursos. A finals 
d'octubre es van aprovar les ordenances fiscals que regeixen els ingressos propis de 
l'Ajuntament. 
 
Explica que fa un any es va aprovar els primers pressupostos d'aquest mandat que, previ a la 
pandèmia, ja venia condicionat pel fet que l'Estat no tenia aprovat el seu pressupost, fet que 
condicionava els ingressos que s'atorgaven als municipis. Per altra banda hi havia les 
obligacions contractuals i compromisos de projectes ja engegats i les obligacions contractuals 
existents i que s'havien de comptabilitzar i la limitació per llei del creixement de despesa no 
financera i la impossibilitat de comptar amb tots els ingressos. L'any 2020 es va aprovar un 
pressupost amb un import de 208 milions d'euros, dels quals 8,6 milions estaven retinguts per  
factors externs. 
 
Al mes de març va arribar la COVID-19 que va suposar un impacte sobre el pressupost de 22 
milions d'euros que representa aproximadament un 10,7% total del pressupost municipal amb 
un increment de les despeses de 7,8 milions d'euros i amb una reducció dels ingressos de 14,2 
milions. En aquesta situació es va aprovar el Pla de Xoc al Ple extraordinari del mes de juliol de 
2020 i que van suposar un total de 281 mesures i un pressupost de 17 milions d'euros,  per fer 
front a la pandèmia posant com a prioritat l'atenció social a persones i famílies vulnerables, els 
infants i els joves, l'educació, els casals d'estiu i l'atenció a la gent gran i l'atenció a empreses, 
autònoms, a la restauració, al comerç i a l'emprenedoria. Cal destacar la neteja i desinfecció de 
l'espai públic i el suport a la cultura i l'esport i l'adaptació dels serveis municipal. 
 
Continua el Sr. Albert i explica que el context del pressupost per al 2021 encara estarà marcat 
per la COVID-19 i que es preveu que els ingressos siguin inferiors als ingressos del pressupost 
del 2020; d'altra banda, la despesa necessària per fer front a la pandèmia continuarà sent 
elevada. Es preveu una baixada dels ingressos en 6,5 milions d'euros produïda per una 
disminució tant dels ingressos propis com dels recursos externs. Les ordenances fiscals que es 
van aprovar al mes d'octubre per a l'any 2021 s'han enfocat des de la realitat de la COVID-19. 
No s'incrementarà la fiscalitat i es preveuen mesures per ajudar els col·lectius més vulnerables, 
L'activitat econòmica i fomentar la reactivació de la ciutat.  
 
Explica que els ingressos estan condicionats, però es mantenen els recursos mitjançant 
recursos no habituals i que comptaren amb una capacitat de despesa excepcional. Les 
obligacions financeres i la millora de calendaris de venciments del deute permetran disposar d'1 
milió d'euros més. Per part de l'estat s'han flexibilitzat les regles fiscals i es podrà fer servir el 
superàvit de l'Ajuntament amb un import de 7,5 milions d'euros. La gran incògnita és la 
possibilitat de percebre fons de l'Estat i la Generalitat per les afectacions de la pandèmia amb 
una previsió de 4 milions d'euros. 
 
Continua el Sr. Albert i explica que aquesta suspensió de les regles fiscals de la Llei 
d'Estabilitat permetran aplicar lliurement el superàvit. Aquests 7,5 milions es destinaran 
equitativament amb 2,5 milions destinats a inversions, 2,5 milions a pressupost ordinari i 2,5 
milions a imprevistos que puguin derivar-se de la COVID-19. Posa de manifest que el superàvit 
no es pot pressupostar i que no estaran disponibles fins al març o l'abril i que no apareixeran en 
els números finals dels pressupost. 
 
Explica, en referència a les grans xifres del pressupost per al 2021 que es disposarà d'un 
import per al pressupost corrent de 205,7 milions que suposa un 1,13% menys que l'any 
anterior. Pel que fa al pressupost total que inclou la despesa corrent més les inversions, tenim 
un total de 219,44 milions d'euros, amb un increment de l'1,08% respecte a l'any 2020. 
Finalment, el pressupost consolidat de l'Ajuntament i els ens municipals tindrà un import de 
260,55 milions d'euros, amb un increment de l'1,37%. 
 
El Sr. Albert recorda que el pressupost baixa en ingressos, però que creix en recursos en un 
any excepcional en aquest aspecte. Diu que el pressupost de l'Ajuntament inclou la despesa 
corrent, les inversions i les societats municipals i la gestió d'aquests components a cadascuna 
de les àrees de govern implica fer-hi front amb les polítiques públiques que finalment es 
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realitzen. Es destinaran 8,1 milions a Presidència, 40 milions a economia, finances, serveis 
generals i govern obert, 30,6 milions a promoció econòmica i projecció de la ciutat, 116,4 
milions a territori i sostenibilitat, 26,9 milions a drets socials i 29,4 milions a cicles de la vida. 
 
Indica que el pressupost integra les necessitats de la COVID-19 per donar-hi resposta, 
consolida les bases dels objectius del programa de govern 2019-2023 i aborda les inversions 
estratègiques del projecte de ciutat. En aquest sentit, explica que es donarà resposta a les 
necessitats i es faran polítiques sostenibles econòmiques, socialment i mediambientalment i 
s'establiran les bases pels projectes que han de construir la ciutat del futur. Explica que el 
pressupost estableix com a prioritat a les persones, a l'espai públic, als projectes estratègics, 
als serveis i a la transformació digital. 
 
En l'àmbit de les inversions diu que es farà una inversió de 13,7 milions d'euros que sostinguin 
l'acció global del govern i del projecte de ciutat, amb un increment en el manteniment i 
equipaments dels centres educatius, per exemple, al Districte 3, amb el projecte del futur 
l'Institut-Escola Sala i Badrinas plantejarà una transformació de l'escolarització al districte i a la 
ciutat, fent guanyar pes a l'escola pública de qualitat;  posar en valor l'escola Auró, amb el 
projecte Magnet. L'impuls al Pla de modernització dels polígons industrials de la ciutat, en 
aquest districte, amb forta presència industrial. Inversions en renovació i ampliació de la flota i 
serveis de recollida de residus, així com els equipaments de l'empresa, urbanisme tàctic i 
mobilitat sostenible, al Districte 3 hem destinat una partida per desenvolupar un projecte que 
analitzi la mobilitat a Can Palet, la necessitat d'aparcament i possibles solars disponibles que 
donin resposta a aquesta necessitat. La transformació i digitalització de l'administració, smart 
city i gestor tributari. La millora dels recursos destinats a la policia municipal i les actuals 
dependències del servei i millora de la seguretat i la inversió en espais públics i equipaments. 
Tota inversió és de ciutat i, al Districte 3, hi ha previsió de realitzar dues importants apostes de 
futur: el cobriment de la pista de Can Jofresa, amb 1,8 milions d'euros, una inversió necessària 
per ala modernització dels equipaments esportius de ciutat i l'aprofitament del solar de la Saifa 
Keller, enguany s'iniciaria l'estudi per a definir l'equipament que s'ha de dur a terme en aquest 
espai, un projecte efectiu que respongui a les necessitats del districte, que pugui construir-se 
amb una visió global dels equipaments de la ciutat, 
 
Finalitza el Sr. Albert i diu que es vol apropar el pressupost a la ciutadania, avançar en l'anàlisi 
de necessitats de Terrassa i el cost dels serveis per optimitzar recursos i alinear el pressupost 
amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Es posa a disposició dels 
consellers i conselles, explica que el pressupost s'aprovarà el dia 22 i que encara pot haver-hi 
alguna variació. 
 
Un cop finalitzada l'exposició del pressupost 2021. El president del consell, Sr. Xavier 
Fernández., obre el torn de preguntes. 
  
La Sra. Carlota Menéndez pren la paraula i diu que s'ha rebut molta informació i que procedia a 
fer una sèrie de preguntes sobre aspectes que li havien cridat l'atenció. A l'apartat d'ingressos 
hi ha 525 mil euros del capítol 8 d'actius finances, pregunta en quins conceptes són aquests 
actius que generen aquest diners. Pel que fa les despeses 4 milions 253 mil euros, un 56% del 
pressupost de presidència són despeses del gabinet d'alcaldia. Creu que hi ha un increment en 
aquesta despesa respecte el 2019 d'un 49% i respecte el 2020 d'un 24%. Voldria saber la 
justificació d'aquest increment. També diu que hi ha un pressupost de despesa de 541 mil 
euros de comunicació i voldria saber quines son les despeses previstes amb aquests diners i 
en els serveis de comunicació de 2 milions d'euros. Comenta que abans ha vist en una 
diapositiva que parlava del cinema Catalunya, però dubta molt que gasti tots aquest diners. Pel 
que fa a un altre dubte que té respecte a la despesa de Eco-equip, on s'han pressupostat 27 
milions d'euros i voldria saber quin es l'increment de despesa a Eco-equip respecte el 2020, 
tenint en compte totes les crítiques i comentaris que genera la neteja de la ciutat. Diu que sinó 
s'han previst despeses d'Eco-equip, potser s'han previst despeses d'altre tipus per millorar 
aquest tema. Opina que en el tema de la neteja i ha dues variables que conflueixen, per una 
banda l'empresa però per l'altra som nosaltres les persones que generem els residus. Referent 
a obres i manteniment de l'espai públic hi ha 15 milions previstos i voldria saber l'increment 
respecte el 2020 d'aquesta despesa on es veu una retallada del 37% en pavimentació i 
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manteniment d'infraestructures urbanes, voldria saber el per què d'aquesta retallada. També 
voldria saber quin increment de despesa hi ha a l'Àrea de Drets Socials respecte el 2019 i el 
2020 i com s'ha anat incrementant aquesta despesa en aquests dos anys. Quan es fa al 
pressupost de despeses poseu deute públic hi poseu 10 milions d'euros. Pregunta si són 
interessos. 
 
Pel que fa a l'apartat d'inversions diu que hi ha una columna que hi posa notes, per exemple 
Eco-equip inversió 500 mil euros, import total 6 milions hi diu l'empresa posa 3milons 200. La 
pregunta és si tracta de l'endeutament que parlava el Tinent d'Alcalde i si tot el que surt a notes 
és l'endeutament, per exemple en el cas d'equipament d'Eco-equip, de 500 mil euros a 6 
milions hi ha molta diferencia. També comenta que li ha cridat molt l'atenció que en pla 
d'habitatge només es posin 500 mil euros. Pregunta al Tinent d'Alcalde, tenint en compte la 
situació de la Covid i les necessitats de les persones, si hi ha previst algun pla d'acció pel que 
fa a habitatge públic, diferenciant que no és el mateix que l'habitatge social, però la ciutadania 
te necessitat d'habitatge públic, sinó és molt difícil poder accedir a un habitatge, 500 mil euros 
es molt poc. Digué que Can Colomer s'està urbanitzant i que es una iniciativa privada. Pregunta 
si l'Ajuntament té previst parlar perquè en aquestes noves edificacions hi hagi una determinada 
dedicació a obra publica. Pel que fa a les inversions d'educatius posa 1 milió 62 mil euros de 
l'escola Sala i Badrines. Pregunta si això no li correspon a la Generalitat i si ho avança 
l'Ajuntament, hi ha un document, en el qual es reculli aquest deute de la Generalitat, és a dir si 
la Generalitat  retornarà aquests diners. De la presentació que ha fet el Sr. Albert, diu que en el 
pressupost que presenten el 2021 hi ha 2,5 milions d'inversions pensades amb els 7 milions i 
mig de superàvit, però no ha dit quines i li agradaria saber-les. També ha dit que hi hauria 
noves formes de transport i voldria saber quines idees tenen per fer això. Per acabar, pensa 
que els pressupostos no son vius, el que és viu és el dia a dia i desprès el que s'ha de justificar 
són les diferencies que hi ha respecte el pressupost i que poden estar justificades. 
 
El Sr. Xavier Fernández diu que no sap si es podrà donar resposta a totes les preguntes. Indica 
que precisament aquest any el pressupost ha estat molt viu. 
 
La Sra. Carlota Menéndez diu al Sr. Xavier Fernández que entén el que està dient, però 
normalment quan es fa un pressupost es tanca i s'aprova i desprès el que es justifica són les 
desviacions d'aquest pressupost , en aquest sentit si que esta viu, però el pressupost 
diguéssim no es modifica. 
 
El Sr. Xavier Fernández respon que ja ho ha explicat el Tinent d'Alcalde, que hi ha una previsió 
amb un interrogant gegant i amb això també queda clar. 
 
La Sra. Carlota Menéndez diu que és una qüestió que li crida l'atenció.  
 
Pren la paraula la Sra. Assumpció Solé i comenta en referència a l'apartat de Serveis Socials, 
ja que aquest pressupost posa al centre les persones. Diu que a Sant Pere els hi ha arribat 
gent amb la necessitat de Serveis Socials i que aquest servei està bloquejat, els telèfons dels 
centres cívics col·lapsats, amb 66 mil euros li sembla que no s'arriba perquè falta personal i si a 
més hi ha inclòs el servei del SAD, encara amb més motiu ja que ha quedat demostrat amb 
aquesta pandèmia que ha de ser un servei públic, que hi ha hagut moltes deficiències, les 
treballadores ho han passat molt malament i parla de primera ma per experiències viscudes i 
amb la gent gran també hi ha moltes necessitats per cobrir encara. Serveis socials es un servei 
que, al seu parer, s'ha de reforçar. També fa referència a la bretxa digital a les escoles, 
manifesta que això tampoc esta arreglat a Terrassa, l'AVV de Sant Pere ha hagut de prestar 
cables que tenien com a casal a un institut de Terrassa perquè no n'havien rebut i encara no 
els han tornat, això vol dir que la situació no està arreglada.  
 
Pren la paraula el vicepresident del Consell el Sr. Salvador Esquius, i exposa que el Tinent 
d'Alcalde ha començat dient que el pressupost es viu i si això significaria que s'anirà retocant. 
En referència al COVID es va dir que es faria una aposta per a la biodiversitat, per exemple el 
cas de l'Avinguda del Vallès o qualsevol espai de Terrassa en el que es destinen uns diners 
que ja estan previstos del que serien les partides de neteja, com que l'Avinguda del Vallès va 
agafar una notorietat potser una mica diferent al ser una entrada i sortida de canal principal de 
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la ciutat, va sortir no fa massa que s'aprovava un projecte per netejar-la i demana saber el 
significat d'aquest projecte, si fa referència a un increment de despesa respecte del que es 
tenia planificat. Una altra qüestió a la que fa esment és que s'ha dit que si hi ha menys activitat 
hi ha menys ingressos, i demana saber en quina línia aniran els impostos aquest anys marcat 
per la COVID19. Exposa que al veure la partida del que es recapta, si es diu que hi ha molta 
gent que ho passa malament i per tant hi ha menys activitat i menys ingressos, però en canvi 
aquets ingressos es consideren quasi inamovibles. En la seva opinió, per produir riquesa s'ha 
de dissenyar un pla industrial de veritat on agafi molta productivitat que malauradament no 
tenim però si s'ha intensificat el que es un aposta pels serveis, que es disminuir la qualitat 
laboral. Demanà si s'ha pensat en un Pla Industrial i si s'ha pensat en lligar-ho d'un amanera 
molt especial amb la Formació Professional, perquè d'entrada, sovint es passa de puntetes. 
Una altra qüestió seria, el tema dels autònoms. Comenta que sent parlar a molta gent a 
Terrassa sobre el tema dels autònoms, i estan molt angoixats, es diu que reben ajuts de tot 
arreu però la realitat és que molta gent no ha rebut cap ajut i hauran de tancar les persianes, li 
agradaria saber què es pot fer pels autònoms que tant aporten al país. 
 
Pren la paraula el Sr. José Miguel Sanz, representant de l'AVV de Pere Parres i felicità al 
Tinent d'Alcalde per la seva explicació dels pressupostos. Demana que de cara al futur es 
comenci per el final, perquè el més interessant, en la seva opinió, ha estat la part final, aquest 
pressupost que farà per l'Ajuntament, com destinarà tots aquests recursos i cap on adreçarà la 
nostra ciutat. Exposa que creu que està bé que s'hagin dedicat 20 minuts a les dificultats de 
l'Ajuntament, però que amb menys temps seria suficient ja que la informació ja la tenien a la 
documentació. Li crida l'atenció l'increment d'un 4% de recaptació per l'IBI i demana que 
s'expliqui  ja que creu que són molts diners tenint en compte que la pressió fiscal no augmenta, 
això significa que ha vingut molta gent o que hi ha moltes vivendes noves. També, en relació a 
aquest tema, no entén que significa modificació IBI per reparació i obres, li ha semblat que 
estava assenyalat com a una reducció d'ingressos i voldria saber que vol dir. Comenta que li 
hagués agradat un document mes adaptat al públic al qual es dirigeix, un document mes simple 
en quant als continguts, però més pensant en el públic. Ha trobat molt a faltar una explicació de 
quin percentatge d'augment o disminució de cada una de les partides que s'han exposat i això 
no hi és, sí en números globals però no en els números petits, llavors es difícil fer un seguiment 
de quina es la proposta del pressupost en quant a la seva aplicació. En general és un 
pressupost que com dieu serà viu, però el cert es que serà viu relativament. És una cosa que 
ha de donar força i cohesió a tot l'Ajuntament, però li preocupa la seva aplicació al districte. Hi 
haurà inversió en el districte o no? Sembla bé que es gastin 2 milions i mig en una escola i que 
no ho pagui la Generalitat que és qui ho ha de fer, o que ens gastem un milió i mig en temes 
esportius pel hoquei a nivell mundial i creu que és necessari, però al nostre districte hi ha obres 
que porten molts anys reclamant-se o esperant que s'actualitzin, per exemple la Carretera de 
Rellinars, demana que s'arregli si és diputació, tenim un diputat i una diputada vol dir que hi ha 
mecanismes per a intentar solucionar el tema, el cert es que tenim una Carretera de Rellinars 
que necessita una actualització urgent i també hi ha preocupacions perquè hi ha "cochinilles" 
als arbres de la Plaça de la Cooperativa, això vol dir que estem oblidant una mica el tema de 
manteniment dels espais que tenim. Pere Parres te pocs espais de convivència de comunitat i 
el tema de manteniment ens preocupa, aquest espai s'ha de millorar i fer-lo més atractiu per als 
nostre veïns i veïnes. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Ivonne Ortiz, representant Grup Municipal Junts per Terrassa, 
opina que l'explicació de números fet molt bé per la gent que hi entén i la que no entén de 
números, s'ha fet molt amena i donà les gràcies per l'explicació. Pregunta en referència al 
pressupost del mundial d'hoquei d'un milió 800 mil euros, volia saber si hi ha contemplat pel 
que fa a l'activitat econòmica i sobretot l'activitat turística de la ciutat de Terrassa. En el pla 
turístic que s'ha presentat  o el pla de màrqueting si que uns dels eixos importants per al 
posicionament de la ciutat de Terrassa és l'hoquei i el tema esportiu i demana quina part d'això 
estarà destinat per ajudar a tots els comerços i tot el tema d'hostaleria local que esta patint 
molt. Demana que quan tinguem aquest mundial, tota la ciutat de Terrassa s'aprofiti de gent 
que vindrà de tot el món. Un altre tema seria saber com esta la ciutat preparada a nivell 
d'allotjament turístic per poder acollir a tota aquesta gent, també a nivell de generació d'activitat 
econòmica si hi ha un pla de l'Ajuntament amb edificis que tingui en propietat que en aquests 
moments no s'estan donant cap us, per poder fer algunes inversions. Com hi havia una partida 
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que encara no està dels 7 milions i mig, podria ser utilitzar aquest edificis per donar-li algun 
tipus d'activitat per generar activitat econòmica. En tercer lloc, si que és un punt que afecta molt 
a queixes del barri i del districte, és el problema que tenim amb el MRW de l'Abat Marcet, que 
augmenta molt el tema del trànsit, tapen les entrades dels pàrquings i ara hi ha cues de gent al 
carrer  perquè no poden entrar, és un carrer que la gent passa molt ràpid, hi ha escoles, tots els 
cotxes estan en doble fila i voldríem saber que fareu per arreglar aquest tema ja que cada 
vegada hi ha mes queixes. Per últim, el que ha comentat el company que es el que es farà, per 
part de l'Ajuntament amb els temes de l'IBI per incentivar empreses, locals, comerços que en 
aquets moments ho estan passant malament i si hi haurà algun tipus d'incentiu per reanimar el 
comerç local.  
 
Pren la paraula la Sra. Joanna Egea Representant AV Can Gonteres i aplaudeix a tots els 
companys que han parlat perquè han fet unes preguntes molt interessants, però fa esment al 
que afecta a instàncies pendents de resoldre el proper any, molt important la connexió de la B-
40 en Can Boada, Rellinars i que passa per Can Gonteres, és un tram amb molt perill per a la 
gent que camina, fa esport, bicicleta, etc. Només hi ha carretera, no hi ha voreres ni un 
resguard per tal  que la gent no puguin ser atropellades, creu que aquest tema és molt 
important de cara al que s'ha comentat. Si al 2022 tindrem aquí el mundial d'hoquei, cal mirar 
aquest tema perquè des de l'AVV s'ha tocat moltes vegades i no s'ha arribat mai a una 
conclusió, s'han promès moltes coses no s'ha complert res. Demana que aquest tema sigui 
estudiat. 
  
El Sr. Fernández pren la paraula per a respondre a la Sra. Ortiz, referent al tema de l'Abat 
Marcet informar-li que ara mateix no li podia dir ni donar les dades de les denúncies però porta 
un seguiment aquest problema des del mes de setembre, octubre, novembre i s'ha actuat a 
primera hora del matí, que es quan comença a haver-hi aquest tipus de problema a l'Abat 
Marcet amb aquesta empresa i també per contestar a la Joana aquest tema l'hem parlat alguna 
vegada en alguna reunió que hem tingut i s'ha traslladat a mobilitat per veure quines opcions 
des de l'Ajuntament podem oferir per mitigar aquest problema de l'enllaç.  
 
El Sr. Fernández passa la paraula al Sr. Albert que explica que l'acompanyen la Sra. Emilia 
Andreu Directora de l'Àrea i el Sr. David Garcia Director de Serveis Econòmics per si queda 
alguna cosa pendent o volen matissar algun aspecte. Hi ha un compromís absolut de repassar 
l'acta i contestar-ho tot, si alguna cosa no es contesta ara, es farà arribar a tots els membres 
del consell.  
 
El que és important és tenir un relat del pressupost i tenir les grans xifres, es evident que al 
pressupost hem de baixar la concreció i la Sra. Menéndez hi ha baixat molt. És veritat que 
l'important està en el detall. Els pressupostos pressuposen uns ingressos i unes despeses i es 
fan a partir d'un anàlisi de les dades que tenim, però tot pressupost acaba tenint modificacions 
gairebé constants de partides, per dos motius, primer perquè els ingressos i les despeses 
varien i entenem que el 2020 ha estat un exemple claríssim en plena pandèmia i que, per 
desgràcia, creiem que el 2021 tan de bo no sigui tant dura però haurem d'anar gestionant els 
ingressos i les despeses i això farà que haurem de moure coses. Hi ha un altra vessant molt 
important  que sempre passa en els pressupostos locals que és pressuposar que faràs una 
inversió o un  programa i no es pot executar en la seva totalitat, però per fer una inversió o un 
programa es necessita una partida i uns diners, però potser aquests diners no me'ls acabo de 
gastar tots i arriba el mes de juny o setembre hi detectem que hi ha partides que hi ha diners 
que difícilment podrem executar i/o decidir que fem.  
 
En resposta a la Sra. Menéndez,  ara pensem que d'aquest 7 milions d'euros podrem fer una 
sèrie de coses, però no sabem com estarem al mes de març, potser les necessitats seran unes 
altres, tot això es viu. Jo al que convido es a que de forma compartida anem fent un seguiment 
perquè tothom acabi sent partícip de com funciona el pressupost. En resposta a la Sra. Egea, 
sobre el tema de la connexió amb la B-40 a Can Boada amb Can Gonteres és un problema 
important perquè hi passa molta gent fent esport i caminant, però en tenim d'altres relacionats 
amb la B-40, tot el que té a veure amb la connexió amb la C-16 i amb Can Tries i amb Can 
Roca tot això no forma part del nostre pressupost perquè no es una infraestructura municipal, 
però hi estem a sobre, el tram Abrera - Terrassa que és el que esta mig fet, és un debat 
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constant amb el Ministeri d'Obres Públiques per intentar que ens facin tots els accessos 
correctes, que l'acabin que facin les connexions funcionin etc. No podem contestar més 
concretament però ens preocupa i ens ocupa no només al Govern també a tots els partits que 
estem a l'Ajuntament, no forma part del nostre pressupost perquè no és una infraestructura, 
coincidim en que aquesta infraestructura s'ha d'acabar i de la millor manera, però és cert que 
en l'espai que no esta acabada i genera un problema important per a les persones i en som 
conscients i el Sr. Fernández en tot el tema de policia també, en som conscients i ho anem 
seguint, però pressupostàriament en el nostre pressupost això si que no hi és. L'objectiu és 
treballar i insistir i ho estem fent constantment. 
 
Responent al Sr. Esquius,  ja s'ha contestat una mica el tema del pressupost viu, garanteixo 
que s'anirà retocant, però esperem que no sigui un dalt a baix com l'any passat. S'anirà 
canviant i especialment si arriba un fons Europeu o fons de l'Estat encara mes, tant de bo sigui 
per bé perquè si arriben mes recursos vol dir que haurem de prendre decisions sobre la marxa. 
Hi ha dos plans que estem treballant molt directament, pla industrial de Terrassa que ve del 
mandat anterior que a mes a mes hi varem participar tots els grups i tots hi estem d'acord. 
Aquest és un full de ruta que estem treballant de forma molt clara i té una vinculació molt 
directa amb la formació professional, amb això sóc mes crític, la formació professional a la 
ciutat Terrassa havia estat un referent a la FP a nivell de país i és cert que això ho hem perdut i 
l'estem recuperant, amb la fira Terrassa tria futur, amb el tema d'acompanyament als estudiant, 
estem col·locant el món industrial perquè te un paper en la FP , el mon educatiu també hi esta 
molt posat , esperem que tot això doni fruits, però tots estem treballats molt alineats agents 
socials, sindicats, agents econòmics, patronal, cambra, instituts, universitats , tot això es una 
feina que no es veu però estem tots junts i crec que d'aquí n'ha de poder sortir una actualització 
del Consell de la Formació Professional i posar-la en primera línia, entre d'altres coses perquè 
quan parlem d'ocupació, la formació professional i te un pes clar, molt més que la universitat. 
Has obert un tema que m'agrada molt parlar-ne, es els autònoms, nosaltres com a Ajuntament 
rebem totes les demandes de la ciutadania i aquí hi ha sectors econòmics que ho estan 
passant molt malament i molts qui esta al davant son autònoms. Nosaltres estem donant ajudes 
al sector de la restauració, de la cultura, dels bars, ajudes que per l'Ajuntament de Terrassa te 
un impacte molt gran, però en canvi els hi suposa un estalvi de 200, 250 o 500 euros, nosaltres 
podem fer feina bonificant taxes, de residus, de terrasses, alguns impostos, perquè hi ha poc 
marge son molt estrictes no depenen de nosaltres. Però estem bonificant la taxa de terrasses a 
un bar que paga 700 euros que això és la quota d'autònoms d'un mes i mig. Jo li estic 
bonificant amb els recursos de l'administració local que es per a tots els ciutadans de Terrassa 
una cosa que se la gasta pagant la quota d'autònoms a l'Estat i que ningú ha fet cap gest. O la 
Generalitat munta un sistema per ajudar als autònoms i funciona com funciona, un autèntic 
drama. No es tracta d'acusar a ningú, el que vull dir es que nosaltres tenim els instruments que 
tenim i estem prenent decisions que ens afecten molt als nostres números i la nostra capacitat 
financera, però que l'impacte que acaba tenint es relativament petit i que a més a més aquest 
impacte esta servint per pagar la quota d'autònom que encara es manté, la qual cosa vol dir 
que jo li estalvio 300 euros de la taxa de residus a un autònom que aquest diners serveixen per 
pagar la quota de l'Estat, m'estic empobrint com a administració, estic hipotecant els meus 
serveis, però benvingut sigui si hagués de pagar la taxa de residus, però no li suposa res. 
Nosaltres com a administració farem línies de subvencions com hem fet, seguirem treballant en 
això, però també vull dir l'impacte que acaba tenint en l'activitat econòmica benvinguda sigui, 
però es complicada tenint el marge que tenim.  
 
Responent a la Sra. Solé, jo vaig ser Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Socials i vam fer el 
desplegament del serveis socials al territori, es va desplegar la llei de la dependència, i es va 
fer en un moment on els pressupostos eren millors, però és cert que els serveis socials 
pateixen i jo he posat l'exemple del menjador del banc d'aliments amb la pandèmia hem 
duplicat els usuaris del banc d'aliments, això es un exemple molt clar en aquet element. El 
Servei d'Atenció Domiciliaria no es fàcil ja veurem com ho anem solucionant. El SAD és públic 
està prestat per una empresa, però és públic, és un servei municipal però el presta una 
empresa i estem tenint molts problemes que acaben repercutint en els usuaris i sobretot en els 
treballadors i treballadores, en aquest cas a més a més és un perfil molt femení i ens omplim la 
boca d'igualtat i de feminitzar pressupostos i polítiques i serveis, i en aquets cas ho patim. 
Aquest servei del SAD mes enllà d'aquets problemes acaba arribant a la ciutadania i es un 
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servei en general valorat que estem donant resposta a tothom, no hi ha llista d'espera, tot 
servei universal acaba tenint llista d'espera per definició i nosaltres l'estem mantenint amb 
recursos econòmics però hi ha un gran camí per recórrer i per millorar. 
 
A la Sra. Ortiz, l'aposta del mundial te molt a veure amb l'activitat econòmica, en situar la ciutat 
al mapa, en que vingui molta gent aquí i generar activitat a l'entorn d'un esdeveniment 
important, el hoquei sabeu el que és, és cert que és un esport que defineix molt a la ciutat, tot i 
que la majoria de la ciutat el veu molt llunyà. El que defineix Terrassa en moltes coses és el 
hoquei en canvi és curiós que la majoria de la gent de Terrassa veu el hoquei molt llunyà, no se 
que es que diu perquè no és popular, discrepo una mica perquè el línea 22 que és un club que 
juga a la zona esportiva és un club de ciutat i popular, però és veritat ve d'on ve i té les 
mancances que té per relacionar-se amb la ciutadania, és veritat que ens situa. L'aposta pel 
mundial és important per dinamitzar el turisme, portar gent, perquè generi activitat econòmica. 
Els diners que surten del mundial al 2021 bàsicament és inversió, son obres de adequació de 
tota la zona de l'estadi, de la zona esportiva. Tot el tema que té vinculat amb el pla turístic, de 
màrqueting, amb activitat econòmica és tema pressupostari del 2022 que és quan hi haurà el 
mundial, al juliol, del 2022, o sigui el 2021 només és inversió  per adequar les instal·lacions. 
Sobre l'activitat econòmica en edificis propis per poder fer inversions, l'Ajuntament té 
equipaments municipals propis, alguns que hauríem de prendre la decisió de que hi fem, si es 
venen o s'arreglen, tot el que sigui arreglar alguns d'aquests equipaments té molt a veure amb 
recursos que tampoc els tenim i segona que molts d'aquests edificis i d'aquests equipaments 
no permeten l'activitat econòmica la gran majoria, la qual cosa aquí tindríem un problema de 
usos. Tu toques un tema important que és el patrimoni municipal, molts dels equipaments que 
tenim com a ciutat,  jo crec que aquí hi ha una reflexió a fer que de veritat que l'hem començat 
a fer, que comencem a fer llistat dels equipaments que hi ha en el territori per començar a 
prendre decisions què és el que hi ha de passar en aquests equipaments. 
 
Responent al Sr. Sanz, l'IBI puja bàsicament perquè es va fer la revisió cadastral fa dos o tres 
anys, quan es va fer, l'augment que produeix aquesta revisió permet la possibilitat de fer-la 
efectiva durant 10 anys i l'IBI cada any puja un 2%, però no puja la fiscalitat  no puja el tipus de 
IBI el que puja és el valor cadastral que va sortir de la revisió, no es va aplicar de cop, s'aplica 
durant 10 anys, això ho va fer qui ho va fer i amb l'acord de tothom. O sigui fas una revisió 
cadastral i això té un impacte en els valors dels immobles si apliques aquesta revisió de cop el 
rebut puja molt ràpid i això és el que no es va fer. La llei permet que l'augment el puguis fer 
durant 10anys, cada any puja aquest 2%, hem modificat l'IBI hi ha una bonificació a l'IBI per 
construcció i rehabilitacions d'equipament industrial, això es una aposta política per intentar que 
el parc de naus comenci a millorar i canviar, tenim un parc envellit que no dóna resposta a les 
necessitats actuals de la industria i una manera d'incentivar que els propietaris puguin renovar 
aquestes naus es bonifiquen el que podem. En aquest cas, hem bonificat l'impost de 
construccions i l'IBI, això vol dir que si algú vol ampliar la nau, la vol millorar, té una bonificació 
en aquest dos impostos i a més a més perquè creiem que és important recuperar activitat 
econòmica en trama urbana, això com la Sra. Ortiz explicava genera problemes a vegades, 
però també és cert que durant molts anys es va decidir treure la industria de la ciutat i es va 
portar a fora, es va fer portar als polígons, una indústria que feia soroll, contaminava, 
embrutava, però ara necessitem que la industria torni, que una certa indústria, més moderna, 
més nova, torni als carrers de la ciutat. Un dels problemes que tenim a Terrassa i a la majoria 
de ciutats és que als carrers passen poques coses, perquè el comerç pateix? Perquè hi ha 
activitat comercial però no hi ha activitat d'indústries, no hi ha gent que surti a esmorzar, no hi 
ha gent que quan surti de treballar pugui anar a comprar perquè tothom està als polígons. Jo 
crec que hem de recuperar espais industrials dins la trama urbana i per això també aquestes 
bonificacions. 
 
A la pregunta que queda compartida amb la Sra. Menéndez, parlava d'Eco-equip. La aposta 
d'Eco-equip és molt important. Eco-equip és una societat municipal que te 3,3 milions d'euros 
de recursos propis, els té disponibles i els pot posar aquest mandat 2021 bàsicament per a 
inversió, la cinquena línia de càrrega lateral, compra de contenidors i de maquinària. Amplia 
amb 2,4 milions d'euros la despesa corrent i hi ha 2,5 milions d'euros que té molt a veure amb 
l'edifici d'Eco-equip i amb els vestuaris. Hi ha una reclamació històrica dels treballadors perquè 
necessiten aquests espais, el que passa és que aquest projecte no té, allò que us parlava 
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abans de l'execució està molt bé que tu vulguis fer una inversió de 2 milions i mig en l'edifici 
d'Eco-equip, però per poder-ho fer necessites tenir el projecte i l'has d'adjudicar, i tot això a 
l'administració pública te uns terminis molt llargs, llavors la inversió en aquest equipament son 
aproximadament 2 milions d'euros, pel 2021 hi ha pressupostat mig milió, perquè es el que 
entenem que podem gastar. S'ha de fer el projecte i s'ha d'adjudicar i tot això suposa un 
període de temps molt llarg que fa que les obres efectives no puguin fins a l'últim trimestre 
d'any i això és el que ens podrem gastar, per què diem que hi ha mes disponibilitat? no és que 
hi hàgim posat més diners, que també, en el cas d'Eco-equip a més a més s'hi ha posat més 
diners.  
 
El Sr. Albert recorda la primera xifra de l'explicació, 8,6 milions d'euros retinguts, l'àrea de 
territori on esta Eco-equip on està la neteja, tenia retinguts 3,6 milions d'euros que han estat 
alliberats, això vol dir que en l'àmbit del manteniment i el de la neteja, aquests diners ara estan 
disponibles, o sigui tenint el mateix pressupost, l'any passat aquests diners no se'ls va poder 
gastar i ara se'ls poden gastar, o sigui en realitat la suma total l'aposta que fem en neteja de la 
ciutat i de residus es gairebé de 7 milions d'euros, una aposta important on el que busquem és 
consolidar les accions que hem anat prenent en els darrers moments. 
 
Responent a la Sra. Menéndez, hi ha una sèrie de modificacions de partides que tenen molt a 
veure en que la organització municipal varia, per exemple en el cas de presidència rep un 
servei nou que abans estava a l'àrea de govern que té molt a veure amb el tema de plans i 
projectes i amb l'observatori, tot això abans estava a l'àrea de govern i ara ha passat a 
presidència. Totes aquestes modificacions de partides, perquè augmenta tant aquesta àrea, 
bàsicament té molt a veure amb variacions de capítol 1, no hi ha res estrany, fem serveis amb 
el seu personal i el seu pressupost que abans estaven en una area i aquest any passen a una 
altra. La modificació principal d'aquestes partides té molt a veure amb serveis que van d'un 
cantó a l'altre. Quan  parlem de comunicació, dins de comunicació no nomes hi ha el cinema 
Catalunya, hi ha també la Societat Municipal de Comunicació, hi ha la ràdio i la televisió, amb 
una baixada d'ingressos important. La televisió encara que sigui local també rep ingressos de 
diferents coses entre elles de publicitat, això també ha canviat, però és una societat municipal i 
ha de fer front a les seves despeses això vol dir que les aportacions que fa l'Ajuntament també 
les ha de fer. Amb el tema d'habitatge, el pla preveu 500 mil euros anuals, la necessitat 
d'habitatge que té aquesta ciutat no la podrà solucionar l'Ajuntament, no tindrem capacitat de 
poder donar resposta a la necessitat d'habitatge que hi ha en aquest moment amb aportacions 
econòmiques de l'administració local, entre d'altres coses perquè tothom sap el que val un pis. 
És cert que en aquest moment estem en negociacions amb el BBVA, amb alguns fons 
d'inversió que tenen habitatge on es venen a preu bastant assequibles i bastant interessants i 
poder fer compres important d'habitatge. El problema d'aquest habitatge és que arriba amb 
unes condicions molt complicades, molt dolentes i llavors necessitem molts diners per adequar 
aquest habitatge. A Terrassa, parlàveu de Can Colomer, jo parlaria també de tot el tema de 
l'AEG, Aimeriges, etc. Hi ha sectors, Vapor  Cortès, son sectors que s'estan desenvolupant i 
que en aquests espais hi ha habitatge social que ha de fer el privat i això es que els hauria 
d'ajudar a compensar. Sí hi ha 1 milió 200 euros del Sala i Badrines, és cert. Això genera molt 
debat.  No m'excusaré mai amb les competències ni pel que fem de més ni pel que deixem de 
fer, això no va de competències, va de polítiques i nosaltres tenim la voluntat de fer una aposta 
molt clara en el tema de l'educació. Entenem que al districte 3, per el tema d'escolarització, és 
important  la figura de l'Institut - Escola, el que fem amb l'Institut - Escola és donar continuïtat a 
l'escolarització dels infants, volem que a cada districte hi hagi un institut escola , perquè això 
ajuda molt a l'escolarització, és un element que lluita sobre la segregació escolar i és una 
aposta política. La generalitat volia fer una escola i nosaltres li vam demanar un Institut - Escola 
i li vam dir que hi col•laboraríem i hi participaríem. Acceptem la crítica i que algú no ho vegi 
igual, ho expliquem clarament aquí a l'Ajuntament i a la Generalitat via conveni conjunt, 
treballar per un Institut - Escola  al districte 3 de la ciutat, recordant que la majoria de districtes, 
districte 5, districte 6 ja en tenen un  
 
El Sr. Albert passa la paraula al Sr. Garcia, Director de Serveis Econòmics per tal de 
puntualitzar o concretar algun dels aspectes tècnics. El Sr. David Garcia respon a la pregunta 
sobre actius financers, pel que fa als actius financers, hi ha dos conceptes: per una banda hi ha 
una devolució de préstecs que tenim a les societats municipals, això son 329.710 euros i de 
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l'altre banda també es recullen aquí la devolució de les bestretes que es fan al personal 
municipal que percep bestretes a compta del seu sou. Llavors aquí esta recollit que son 196 mil 
euros, també s'ha preguntat si els 9 milions de deute eren tot interessos i no ho són. Amb 
interessos estem parlant de 667 mil euros i la resta es devolució de capital  es retorn dels 
crèdits que s'han anat agafant en els darrers anys únicament per fer inversions. Els 
ajuntaments no es poden endeutar per altre cosa que no sigui fer inversions. S'ha parlat també 
molt de les comparatives, el Tinent d'Alcalde ja ho ha explicat,  són molt complicades a més a 
més perquè cal tenir present que el pressupost del 2020 tenia, ho ha comentat també en la 
seva exposició, més de 8 milions retinguts que no han estat despesa real que han pogut tenir 
els serveis, a l'hora de fer les comparatives hem de tenir molt present que aquests recursos 
retinguts s'han distribuït i també tenir present que el pressupost baixa, és menor que el de l'any 
anterior, no estem davant d'un pressupost incrementalista com s'ha explicat, s'anava parlant 
molt comparatives i de percentatges i aquest any es especialment complex, si es vol algun 
detall concret, de quins recursos addicionals es pot disposar en un determinat servei, es pot fer, 
però hem de tenir present tots aquests elements. 
  
En referència a les intervencions que s'han fet al xat, en el pressupost d'inversions, el que 
estem treballant és en comprar el solar on hi havia l'IES Can Roca per dotar-lo de serveis al 
barri i això apareix en inversions i en principi al 2021 ha d'haver-hi actuació a l'IES Can Roca, a 
mi em toca fer el pressupost si em demana exactitud del que serà no ho se, però a les partides 
pressupostaries que hem treballat amb el Sr. Fernández com a President del districte, però 
també amb obres i urbanisme, el solar de Can Roca apareix. En referència al comentari del Sr. 
Sanz sobre la Diputació, sí, he estat diputat de la Diputació i vull recordar que la Diputació de 
Barcelona que és es una administració que la ciutadania no acaba de situar gaire bé perquè no 
la veu no la visualitza, és un element bàsic en la gestió que portem a terme al món local, aquí la 
Diputació aporta molts recursos per donar resposta a inversions, però també per donar 
resposta a la pandèmia, al temporal Glòria. Amb aquesta intervenció, el Sr. Albert dóna per 
enllestit el torn de respostes. 
 
La Sra. Menéndez dóna les gràcies a les explicacions donades i menciona que hi ha algun 
tema que ha quedat a l'aire. Agraeix molt les explicacions donades i només dir que si entra en 
tant de detall no és que estigui buscant errors, simplement que per defecte professional, quan 
els miro sempre em surten molts dubtes, també sap greu que s'enviï la informació i no hi fem 
res amb ella. 
 
El Sr. Esquius, aprofita una observació del Sr. Albert, en referència al tema de l'ensenyament. 
L'Institut - Escola jo celebro que us ho agafeu amb força, això i marca el que seria un estil 
educatiu de país, perquè al cap i a la fi va bé per a les famílies. És imprescindible per les 
famílies recuperar aquest model educatiu. Llavors només un apunt, que és filosofia però penso 
que les administracions publiques i l'Ajuntament cobra la seva força i la seva importància, i més 
en uns dels ajuntaments mes importants de Catalunya, això no ho perdem de vista parlant de la 
vivenda, diu " el que val" i jo remarco que no és el que val sinó el que cobren, es un mercat 
absolutament fariseïc , si no es posen unes regles de joc. Demana que si un dia es fa un 
monogràfic sobre habitatge ja que és un tema per poder parlar abastament. 
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Fernández i tanca el torn de preguntes i passa al següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
3. Informacions de Presidència 
 
No hi ha informacions de presidència 
 
 
4. Precs i preguntes 
 
No hi ha precs i preguntes 
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5. Consultes de la ciutadania 
 
No hi ha consultes de la ciutadania 
 

El senyor Xavier Fernández Rivero s’acomiada de tots els consellers i dóna les gràcies per la 

seva assistència. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretària President 
  

Isabel Fernández Lázaro Xavier Fernández Rivero 

 
 
 
 


