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Acta aprovada a la sessió 1/2021 del Consell. Signada pel regidor, Sr. Noel Duque Alarcón  en data 8 

d'abril de 2021 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 6 

 
Núm.:  3/2020 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  16 de desembre 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  

Salvador Sanchez Villaden Representant Grup municipal PSC 

Montserrat Trullàs Escoda Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Francisco Manuel Briceño Alcocer Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Mercedes Mejias Zazo Representant Grup municipal Ciutadans Terrassa 

Irene Sarlé Garcia Representant AVV Ègara 

Jose Luis Charles Gracia Representant AVV Font de l’Espardanyera 

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

Jaume Àvalos Tomàs Representant AVV Sant Pere Nord 

Ana Belén Caro Gómez Representant AVV Can Tusell 

Ana María Martínez Fernández Representant AS d'entitats de dones 

Joseba Plana Albalate Representant AS d'entitats culturals 

Javier Díaz Moreno Representant AS d'entitats culturals 

Mª Cruz Serrano Sánchez Representant AS d'entitats d'esplai 

Montserrat Gómez Maldonado Representant AS d'entitats d'esplai 

Mª Dolores Fernández Medina Representant AS d'entitats de solidaritat 

Aida Hernández López Representant AS Comunicat educativa 

Maria Cinta Ramírez Relaño Representant AS Comunitat educativa 

Mª Dolores Moreno Pavón Representant Comunitat educativa primària 

Ángel Franco Murillo Representant Comunitat sociosanitària 

Susana Escalera Hernández Ass. Niños desaparecidos Riada 1962 ok 

  

  

Membres excusats:   

Montserrat Martínez Fernández Representant AS d'entitats culturals 

Ramón Moya Martínez Representant AS d'entitats esportives 

Yuossef El Filali Representant AS d'entitats juvenils 

Juan García Martínez Representant AS d'entitats culturals 

Montserrat Olmos Lao Representant AS d'entitats culturals  

Begoña López Soria Representant Associació Comerciants  

Miguel Soriano Molina Representant AS d'entitats de gent gran 

Consuelo Reillo Miguel Representant AS d'entitats esportives  
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Eugeni Coll Brosa Representant AS d'entitats socioassistencials 

Esther Ariza Sánchez Veïna barri Ègara 

José Egea Leiva Veí barri Can Tusell 

  

Membres absents:   

Joan Martínez Collado Veí barri Font de l'Espardanyera 

Xavier Garcia Curado Veí barri Sant Pere Nord 

  

  
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 Castellano Director de serveis de Serveis econòmics 

Eva Magaña González Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

  

  

Andrés Montoya Vallejo Secretari 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 22 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 22 de juli ol 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. Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta 
de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha cap, s’aprova  l’acta. 
 
2. Presentació del projecte de pressupost municipal  per a l'any 2021, a càrrec del tinent 
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut 
 
El Sr. Noel Duque dona pas al segon punt de l'ordre del dia. Va donar la benvinguda al Sr. 
Isaac Albert ( Tinent d'alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) que va procedir a 
l'exposició del punt 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 explicà 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 
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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 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 el primer projecte de 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 
factorsexterns. 
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 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 a causa del fet que es preveu que els ingressos siguin inferiors als ingressos 
del pressupost del 2020 i per 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 industrialització 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 del 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 
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. 
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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, explicà que es donarà resposta a les 
necessitats, i es faran polítiques sostenibles econòmica, social i mediambientalment, i 
s'establiran les bases pels projectes que han de construir la ciutat del futur, als serveis i a la 
transformació digital. Explica que la prioritat són les persones, l'espai públic amb un ús més 
intensiu que requereix de polítiques noves i definides. Aquest punt ha estat una gran evidència 
a Sant Pere Nord. Quan vam poder sortir del primer confinament, l'ús que vam poder fer 
d'aquest espai públic i d'alguns eixos de la nostra ciutat va ser diferent, més intensiu, i ens hem 
de replantejar molt l'espai públic. Aquest any s'acaba l'esponjament de Ca n'Anglada i 
comencem a posar partides per recuperar espai compartits en el barris, a Bon Aire, al Districte 
6, al Districte 3 a Can Palet. Els projectes estratègics com el Mundial de Hoquei.  
 
En l'àmbit de les inversions diu que es farà una inversió en clau de ciutat de 13,7 milions 
d'euros. En aquest districte hi ha un efecte clau en l'àmbit de la riera i en el del Parc de la 
República que pot fer canviar la mobilitat i algunes centralitats i amb un important impacte 
positiu en algun eix comercial. S'incidirà en especials serveis en aquelles zones especialment 
vulnerables. Increment en el manteniment i equipaments dels centres educatius. L'aposta es 
que cada districte tingui un  Institut-Escola ja que esdevenen un punt estratègic per lluitar 
contra la segregació escolar i és una aposta que aquest govern té molt clara. L'impuls al pla de 
modernització dels polígons industrials de la ciutat i la Masia Els Bellots. La partida de 30.000 
euros del Pla Director de Comerç pensant en tots els eixos comercials de la ciutat. Inversions 
en renovació i ampliació de la flota i serveis de recollida de residus amb la implantació de la 5ª 
línia.  Parlem d'una actuació important a les rieres que incideixen d'una forma clara en aquest 
districte amb més de 180.000 euros de manteniment i 400.000 euros en diferents actuacions de 
millora de la capacitat hidràulica o la retirada de sediments i es preveu destinar 200.000 euros 
per estudiar i desenvolupar els projectes de futur de les rieres de la ciutat. Així com inversions 
en els equipaments de l'empresa, urbanisme tàctic i mobilitat sostenible. La transformació i 
digitalització de l'administració i intentar cobrir la bretxa digital amb espai wifi obert a molts 
punts de la ciutat i dos dels punts dins d'aquesta xarxa serà l'entorn del Centre Cívic President 
Macià i la Plaça 1r de Maig. La millora dels recursos destinats a la policia municipal amb una 
ampliació de la plantilla de 15 nous agents dels quals cinc corresponen a jubilacions, amb 10 
agents més al 2022 i 10 més al 2023 per poder avançar en el projecte de policia de proximitat 
amb un total d'un increment del 10% a final de mandat. Millora les actuals dependències del 
servei i millora de la seguretat. La inversió en espais públics. S'inicia definitivament el projecte 
del Parc de la República, un projecte de llarg recorregut de fa molts anys. Al 2021 es farà la 
licitació de tota l’obra i l'adjudicació i l'inici de les obres. S'han tancat les inversions al 2021 però 
com que hi ha inversions que tindran un efecte a l'any 2022 i 2023 i més endavant, ens ha 
permès donar el “tret de sortida” en aquest sentit. Es preveu poder finalitzar totes les fases 
durant el mandat. La fase final serà la construcció de l'edifici annex al Centre Cívic on es 
donarà servei a les demandes de les necessitats culturals i juvenils del barri. En l'àmbit esportiu 
i sempre en clau de ciutat no només estan les obres de l'Estadi Olímpic si no que també les 
obres a les pistes de Can Jofresa que està situada al Districte 3, però una instal·lació que 
utilitzen entitats esportives de tota 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.  
 
Un cop finalitzada la presentació, la Presidència obre el torn de preguntes 
 
Pren la paraula la Sra. Mercedes Mejías i comenta que l'Estat ha desbloquejat 8,6 milions 
d'euros, i pregunta si estan retinguts on s'incrementen en el pressupost del 2021.  
 
Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos i demana que en referència a la participació ciutadana, el 
pressupost es presenti una miqueta abans de que estigui tancat. Comenta que el Ple de 
Pressupostos és ja, i tot està tancat i a les entitats i ens agradaria que fos una mica abans per 
poder realment incidir en aquest pressupost i aportar i suggerir. En referència al Parc de la 
República, agraeix que l'Ajuntament hagi fet seu el discurs sobre aquest projecte. Pel que fa a 
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les inversions sostingudes en el Pla de Inversions més enllà del 2021, demana quines són les 
xifres concretes d'aquestes inversions plurianuals, ja que esperem que la licitació lligui amb la 
planificació econòmica. 
 
Pren la paraula la Sra. Irene Sarlè i comenta que l'AV d'Ègara forma part de la Comissió de 
rieres de Terrassa i agraeix que s'inverteixi en rieres i demanà que el projecte sigui global i de 
futur i no només pegats com s'ha anant fent fins ara. Afegeix que voldrien saber quants diners 
de festes majors i altres activitats que no s'han fet s'han pogut invertir en altres temes. Convida, 
en referència al nou ús de l'espai públic, a fer una visita en cadira de rodes al barri d'Ègara i 
pregunta si està previst al pressupost alguna acció per millorar l'accessibilitat al barri per a 
garantir l'ús de tota la ciutadania. 
 
Pren la paraula la Sra. Ana Martínez sobre els 8,6 milions retinguts del pressupost del 2020 i 
que es podrà disposar de 7,5 aquest any i pregunta si els 1,1 milions de diferència continua 
retingut. Comenta, sobre els punts wifi al Districte 6, Centre Cívic P. Macià i Pl. 1 de maig, que 
aquests estan molt junts. Al barri d'Egara, amb l'Institut Blanxart, Escola Nova Electra i l'Escola 
d'Adults seria necessari ubicar-hi un. En referència al Pla de Xoc amb les mesures COVID 
comenta que els hi cridat l'atenció la partida sobre allotjament per a dones i fills en situació de 
violència masclista amb un import de 30.000 euros. Diu que el COVID continuarà amb nosaltres 
al 2021, demana que s'hauria de reforçar aquesta partida. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i respon al Sr. Jaume Ávalos dient que està d'acord en que 
s'hauria de presentar el pressupost abans, de fet el pressupost s'aprova a l'octubre o al 
novembre. Diu que es presenta a finals d'any perquè fa quinze dies, les dades que avui s'han 
presentat eren molt més incertes. S’ha esperat al final i creu que s’ha encertat, i és cert que 
s’arriba just als Districtes, però n’hi ha un període d’exposició pública i aquest pressupost no 
entrarà en vigor fins al final de gener. S’ofereix per anar passant pels Consells per poder passar 
comptes de com va l’execució del pressupost. 
 
En referència al plurianual respon que s'està tancant amb el servei d'obres però que tenim 
licitació de tota l'obra, adjudicació i obra al 2021, La licitació són sis o set mesos, això vol dir 
que intentarem que a l'agost o al setembre comencin les obres. S'ha calculat que ens gastarem 
per començar l'obra: 2021, 300.000 euros. 2022, 641.000 euros, 2023, 1.060.000 euros i 2024, 
1.060.000 euros. Aquesta és la plurianualitat del Parc de la República. Al 2023 potser no estarà 
acabat però si que estarà per iniciar la fase final de l'edifici annex. S'ha començat al 2021 per 
què sabíem que li podrien donar continuïtat al 2022 i al 2023. 
 
Respon a la Sra. Mercedes Mejias i explica que al 2020 es va aprovar un pressupost de 208 
milions d'euros. D'aquests milions, 8,6 estaven retinguts i per tant ens van poder gastar 199 
milions, però aquest diners estaven en el pressupost en partides concretes i afectades de les 
que no es va poder disposar. Al 2021 aprovem un pressupost de 205,7 milions d'euros. Hi ha 
una reducció d'ingressos però les partides s'alliberen. Explica les reprioritzacions que han 
permès aquest nou pressupost i que marquen les prioritats del govern municipal: Millora del 
servei de neteja i recollida de residus, augment del cost del contracte de manteniment de 
l'espai públic i increment de la despesa en seguretat, amb la millora de recursos i major dotació 
d'efectius amb un import de 3.868.169 euros. La millora de les activitats culturals i suport a les 
entitats culturals i esportives i el Mundial de Hoquei de 2022 amb un import de 1.803.415 euros. 
El reforç als ajuts i projectes de Serveis Socials i Servei d'atenció a domicili i mantenir  l'1% de 
recursos de solidaritat amb un total de 867.845 euros. Reforçar els serveis d'atenció ciutadana i 
cita prèvia amb una aposta decidida pel projecte "Terrassa, ciutat digital" amb 628.226 euros. 
Inspecció i gestió de residus, rieres Anella Verda, Transició energètica, patrimoni històric i 
augment del parc d'habitatge de protecció pública i millora i dignificació del paisatge urbà amb 
606.087 euros. El reforç de neteja dels centres educatius amb 372.435 euros. Cofinançament 
dels plans d'ocupació i major cost ordinari de la COVID-19 als Mercats amb 235.530 i finalment 
182.293 euros per l'impacte de la COVID-19 a la Societat municipal de Comunicació, 
principalment als ingressos del Cinema Catalunya. 
 
Respon a la Sra. Irene Sarlé i comenta que les rieres han de estar netes i han de ser segures i 
s'ha de fer. I hem de tenir capacitat de tenir projecte per a les dos rieres de Terrassa amb 
actuacions diferents a cadascuna. Sobre els diners de les festes major, comentà que no 
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disposa en aquest moments d'aquestes dades però diu que de la Festa Major de Terrassa hi va 
haver un estalvi de 220.000 euros que es van reprioritzar a les mesures del Pla de Xoc. No es 
va fer cap festa major de barri i aquests recursos s'han recuperat. Comenta que faran arribar 
aquesta informació. En referència al tema d'accessibilitat, n’hi ha partida pressupostaria en 
inversió i quan s'apliqui el superàvit al mes de març hi destinarem més recursos. Amb les 
negociacions amb els diferents grups polítics per l'aprovació del pressupost i concretament amb 
Junts per Terrassa, s'està treballant molt en aquest àmbit de l'accessibilitat. 
 
Respon a la Sra. Ana Martínez i diu que la voluntat és clara en el tema dels punts wifi oberts a 
la ciutat i és un projecte que serà efectiu durant el 2021. Digué que les companyies  lluiten molt 
per a què això no sigui possible, perquè la llei no ho permet. Permet que a partir dels 
equipaments municipals puguis desenvolupar aquest projecte. Comenta que parlarà amb l'Ona 
Martínez per poder donar resposta de les possibilitats de fer-ho a l'entorn d'IES Blanxart. Els 
únics diners retinguts són aquest 4 milions del fons COVID que encara no tenim la garantia de 
que puguem disposar d'ells. Són diners que en tot cas els podríem recuperar gairebé tots. No 
acabarem l'any amb grans partides retingudes i que estarà disponible en  la seva totalitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i diu que en festes majors de barris ens hem estalviat uns 
50.00 euros des del servei. Hi ha altres serveis que posaven infraestructures i altres coses 
relacionades amb les festes major i també s'han estalviat diners. 
 
Pren la paraula la Sra. Montse Gómez i comenta en referència a posar al centre a les persones 
ja que hi ha un tema amb els joves de la ciutat i és que no disposem d'espais d'oci alternatius 
als de consum i preguntà quina es l'aposta de ciutat en aquest sentit. Afegeix que l'augment de 
la policia és important però que també s'hauria d'apostar pels educadors de carrer. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i informa que hi ha prevista una reunió amb la regidora Ona 
Martínez i el servei de Cultura per articular un pla en aquest sentit. Pel que fa als educadors de 
carrer, l'Ajuntament està molt pendent del Model 6 que inclou els educadors de carrers. 
Considera que no cal augmentar projectes des  que de l'administració sinó que s'ha de fer 
créixer les entitats de barri. En aquests moments l'Ajuntament aporta a prop de 500.000 euros 
als esplais diaris i la Generalitat 80.000 euros, hauríem de passar a un punt en que la 
Generalitat com a Contracte Programa aportes el 60% i l'Ajuntament el 40%. En aquest 
escenari canviarien molt les coses i els recursos a la ciutat. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Montse Gómez i afegeix que hauria de ser un procés participatiu 
on les entitats juvenils tinguessin veu i vot per triar. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i sobre els 30.000 euros als que feia referència la Sra. Ana 
Martínez: aquest diners corresponen a la contractació per un educador del Servei d’Allotjament 
d’Urgència per Dones  i que en tot cas es tracta d'un plus de suport. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i comenta que hi ha un nou servei que s'ha posat en marxa 
juntament amb la Generalitat que és el SIE. Diu que es podria fer arribar des de l'Àrea totes les 
millores qui hi ha de cara a l'any vinent. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Sánchez i comenta que la despesa corrent és la que es fa en 
bens i serveis. Comenta que si hi ha  un superàvit de 7,5 milions d'euros i que aquest no 
s'aplicarà al pressupost i que ja es veurà que es fa amb aquests diners, el que s'està fent és 
treure diners al pressupost. Explica que hi ha retallades en obres i manteniment de l'espai 
públic respecte als anteriors pressupostos. També hi ha retallades en Serveis Socials. Si la 
despesa corrent de l'Ajuntament de Terrassa ha disminuït respecte a l'anterior s'ha de dir. 
Comenta que els tècnics han calculat el superàvit i diu que no entén perquè no s'ha inclòs al 
pressupost, sent una ciutat amb rendes molt baixes amb grans problemes en infraestructures, 
problemes socials, problemes de vivenda i amb l'afectació al comerç, la partida del quan 
tampoc ha augmentat. Les inversions són importants però les persones ho són més. Diu que en 
aquesta situació, aquest pressupost hauria d'haver estat molt més social i molt més participatiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Javier Diaz i pregunta si dintre del tema de la transició energètica i els en 
pla d'inversions es té en compte les energies renovables i si hi ha algun tipus de inversions o 
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projecte en aquest sentit. Pregunta també sobre els punts de recàrrega elèctrica fora del centre 
de la ciutat. 
 
Pren la paraula la Sra. Gala Porté i pregunta si de cara al 2022 també es disposarà d'aquests 
recursos extraordinaris, i en cas contrari, si es planteja la manera de pujar aquests ingressos al 
2022. Pregunta en quin punt està Terrassa en comparació amb altres ciutats semblants en 
quant als diners per habitant. 
 
Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos i diu en referència al Parc de la República que al calendari 
plurianual dona un total de 3 milions d'euros d'inversió i comenta que el projecte ja marca que 
costarà 4 milions o més, i pregunta com s'acabarà el Parc amb aquesta previsió econòmica. 
Comenta que la xifra del 2022 els hi sorprèn quan ja hauria d'estar l'obra a ple rendiment. Diu 
que s'haurien de revisar aquests números. 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i respon al Sr. Salvador Sánchez. Explica que el superàvit no 
es pot incloure al pressupost, no per què no es vulgui si no por que no es pot, no ens deixen. El 
superàvit el tens quan tanques l'any i l'any no es tanca al desembre: al mes de gener i febrer 
continuen arribant factures. Podem fer el càlcul i el podrem aplicar. El superàvit s'explicarà al 
Ple de l'Ajuntament. I s'haurà de votar. Pendent de l'aplicació d'aquest superàvit podríem trobar 
alguns serveis que si fem la comparativa del 2020 amb el 2021 hi trobaríem diferencies. S'ha 
explicat que la nostra voluntat ha estat que el pressupost del 2021 sigui en termes generals i en 
imports el mateix que l'any anterio, sense retencions, i això vol dir que tothom manté recursos i 
allibera les retencions. A més a més hi ha serveis que van a més. El servei de territori en l'àmbit 
de neteja alliberarà els seus recursos i augmentarà amb una mica més de diners per què hi ha 
una aposta amb la neteja. En l'àmbit de serveis socials parlem d’un augment de 100.000 euros. 
El superàvit no es pot aplicar al pressupost, el superàvit s’aplica quan es liquida l’any.  
 
Respon a la Sra. Gala Porté i explica que aquesta situació s'ha donat al 2021 i no sabem si es 
tornarà a donar aquesta situació l'any 2022. Si les regles fiscals es recuperen, tindrem 
problemes al pressupost del 2022. 
 
Respon al Sr. Javier Diaz i digué que hi ha diferents projectes de transició energètiques 
vinculades al servei de Promoció Econòmica de la ciutat i als polígons industrials amb tema de 
plaques fotovoltaiques sense reclamació econòmica a l'Ajuntament sinó que hi participa amb la 
cessió d'espais. Amb el tema de baixes emissions hi ha diferents fases que van quedar 
aturades però hi ha exemples d'actuacions que han funcionat i s'ha de continuar treballant. 
Sobre el tema de les recàrregues elèctriques es difícil d'ubicar-los a la ciutat. Tots els pàrquings 
municipals disposen d'aquests punts. A Terrassa hi ha una empresa que s'ha posat en contacte 
amb l'Ajuntament per col·laborar i fer visibles les càrregues elèctriques a la ciutat vinculades als 
polígons i no pas al centre de la ciutat. 
 
Respon al Sr. Jaume Ávalos i diu que el pressupost del Parc de la República era de 4 milions o 
4 milions i mig i hi havia tres fases de 1,5 milions cadascuna. Si ens podem endeutar al 2021** 
ho farem. Al 2021 no hi caben més diners per què no ens els gastarem: entre la licitació i 
l'adjudicació ens podrem gastar aquests 300.000 euros. Si ens poguéssim gastar més tindrem 
capacitat de moure recursos. Al 2022 tenim un topall d'inversions si no ens podem endeutar. 
Tenim garantit i fa que ens quadrin els números aquests 641.000 euros i esperem tenir 
capacitat de dedicar-hi més recursos.  
 
Pren de nou la paraula el Sr. Salvador Sánchez i diu que no es referia a fer servir al superàvit 
sinó a la capacitat d'endeutament que sí que existeix. El deute en Terrassa està més baix que 
mai i les limitacions no existeixen. Hi ha greus deficiències a molts serveis i a molts barris i a 
nivell social i l'Ajuntament està fent una política conservadora per què no s'estan posant diners 
sobre la taula per atendre a les persones. S'està invertint en coses que no depenen de 
l'Ajuntament, com les rieres que depenen de l'ACA o les escoles bressol que depenen de la 
Generalitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Noel Duque i respon que el pressupost de Serveis Socials augmenta en 
un 400.00 euros. Afegeix que si hi ha una partida que va canviant a l'Ajuntament en funció de 
les necessitats socials és la de Serveis Socials: la necessitat marca el pressupost. 
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** Es corrigeix una errata detectada a l'Informe Preceptiu: La frase correcta és "Si ens podem endeutar al 2022". 
 
Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i comenta que cap Ajuntament es pot endeutar per l'ordinari. 
Primer hi ha un límit d'endeutament que depèn de la liquidació dels ingressos del 2020.  No ens 
podem endeutar per fer política de joventut, ni política social. Ens podem endeutar per fer 
inversions i anem al màxim que podem, 11.400.000 euros.  
 
Pren la paraula el Sr. Joseba Plana i pregunta respecte a la mobilitat de vehicles a motor i quin 
impacte en los pàrquings privats i públics del centre. 
 
Respon el Sr. Isaac Albert que el tema de la mobilitat te un impacte directe al negoci dels 
pàrquings. Els del centre de la ciutat que hi ha una concessió  i ja és conscient que el model de 
negoci canvia. És una bona noticia en el fons perquè vol dir que el vehicle perd protagonisme i 
tindrà impacte als pàrquings municipals que ha de ser rendibles per què s'han de sostenir. El 
pàrquing de 1r de Maig te poca rotació però el fan servir molt veïnat del barri. Egarvia, afectada 
també per aquests canvis de mobilitat està treballant i té present que el seu model de negoci ha 
canviat i hem d'estar atents perquè totes les pèrdues que es produeixin s'hauran de cobrir amb 
aportacions de l'Ajuntament. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria Cinta Ramírez i comenta si es pot incloure el posar arbres al pati a 
l'Escola Font de l'Alba. 
 
Respon el Sr. Isaac Albert que no té una resposta però traslladarà la qüestió a la Sra. Teresa 
Ciurana, Regidora d'Educació de l'Ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Ángel Franco i comenta que al CAP Nord està pendent de la instal·lació 
d'uns mòduls entre el CAP i un gimnàs, i digué que hi ha un problema d'identificació de terreny. 
No saben si aquest terreny pertany al CAP Nord o al gimnàs. Afegeix que aquest mòdul és 
important i necessari per a fer la seva feina i demana si des de el Consell es podria fer alguna 
cosa. 
 
Respon els Sr. Isaac Albert i diu que s'acaba de posar en contacte amb el regidor d'Urbanisme i 
que demà els hi farien arribar la resposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Duque i tancà el torn de preguntes i acomiada al Sr. Isaac Albert i als 
tècnics municipals i agraeix la seva presencia. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
3. Informacions de Presidència 
 
El Sr. Noel Duque informa que la visita del Patge Xiu-Xiu serà el proper dilluns, 28 de 
desembre a l'escola Sant Llorenç de les 17.00 a les 20.00 hores. Posa de manifest que aquest 
és un any diferent degut a la pandèmia i, és per això, que canvia una part del format habitual. 
Es farà a l'aire lliure, al pati de l'escola, i no es podrà fer xocolatada ni tallers infantils. 
Igualment, com a entitats del Districte, us demanem la vostra col·laboració per ajudar a fer 
complir totes les mesures sanitàries Covid-19 i fer d’aquesta tarda una estona especial per als 
infants. 
Les entitats que estigueu interessades en col·laborar en aquesta activitat, si us plau, contacteu 
amb l'Andrés. 
 
Per altra banda informa que en compliment d'una proposta de resolució aprovada al darrer Ple 
Municipal, us informem que està previst instal·lar abans de final d'any Hotels d'insectes a 2 
ubicacions del Districte 6: 
 

• Av. del Vallès, nº 690, (Sant Llorenç) 
• C/ Josep Tapiolas, núm. 3 (Egara) 
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L'objectiu és instal·lar-ne a mig/llarg termini a totes les places i parcs de la ciutat, amb les 
mides i espais adients, així com anar-vos informant dels avantatges i beneficis que tenen. 
 
Continua el Sr. Noel Duque i informa sobre els nous nomenaments de presidències dels 
Consells i de les regidories de districte. 
 
Tal com us vam avançar al Consell Municipal de data 12 de febrer de 2020, el Ple del mes de 
gener havia aprovat inicialment la modificació de l’article 31.4 del Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana, on es diferenciaven dues figures dins l’òrgan de participació, per una 
banda, la presidència d’un òrgan participatiu i per altra, la regidoria de govern, a nomenar per 
l’Alcaldia, per a dur a terme la representació i l’acció de govern, i que pot coincidir o no amb la 
persona que ostenta la presidència del Consell Municipal de Districte, en els casos en què 
pertanyi a l’equip de govern. 
 
Aquesta modificació va quedar aprovada i es va publicar al BOPB el passat 3 de novembre de 
2020. Posteriorment, en data 5 de novembre l’alcalde va signar el decret pel qual es modifiquen 
les delegacions d’alcaldia i, conseqüentment, el cartipàs municipal per a la resta del mandat.  
 
Aquests canvis es deuen a la voluntat de l’Equip de Govern de millorar l’eficiència d’aquest 
executiu i aprofitar al màxim el potencial dels regidors i regidores, la seva expertesa, 
l’experiència adquirida i rellançar àrees que es preveuen que seran vitals pel futur més 
imminent de la ciutat. 
 
Pel que fa als regidors i regidores de districte, també s’han reorganitzat, de la següent manera: 
 

- Pep Forn, passarà a ser regidor del Govern Municipal al Districte 1 
- Núria Marín, assumirà les funcions de regidora del Districte 2 
- Miguel Angel Moreno, serà regidor del Govern Municipal al Districte 7 

 
4. Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
5. Consultes de la ciutadania 
 
No hi consultes de ciutadania 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Secretari 
 
 
 
 
 
 

President 

Andrés Montoya Vallejo  Noel Duque Alarcón 
 

 
 
 
 
16 de desembre del 2020. 
 
 
 
 
 


