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Acta aprovada a la sessió 4/2021 del Consell. Signada pel regidor, Sr. Noel Duque
Alarcón  en data 11 de gener de 2022

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6

Núm.: 3/2021
Caràcter: ORDINARI
Data: 20 d’octubre de 2021
Horari: De 18.30 h a  20.30 h
Lloc: Centre Cívic President Macià

Hi assisteixen:

Noel Duque Alarcón President

Salvador Sanchez Villaden Representant Grup municipal PSC

Francisco Manuel Briceño Alcocer Representant Grup municipal Tot per Terrassa

Cristóbal Barco Roldan RepresentantSuplent 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

Victor Manuel Pérez Fernández Representant AV Sant Llorenç

Ana María Martínez Fernández Representant AS d'entitats de dones

Joan Martínez Collado Veí barri Font de l'Espardanyera

Encarnación López López Representant Suplent Comunitat Educativa Primària

Javier Díaz Moreno Representant AS d'entitats culturals

Montserrat Gómez Maldonado Representant AS d'entitats d'esplai

Mª Dolores Fernández Medina Representant AS d'entitats de solidaritat

Maria Cinta Ramírez Relaño Representant AS Comunitat educativa

Ángel Franco Murillo Representant Comunitat sociosanitària

Membres excusats:

Montserrat Martínez Fernández Representant AS d'entitats culturals

Montserrat Olmos Lao Representant AS d'entitats culturals 

Miguel Soriano Molina Representant AS d'entitats de gent gran

Consuelo Reillo Miguel Representant AS d'entitats esportives 

Eugeni Coll Brosa Representant AS d'entitats socioassistencials

Esther Ariza Sánchez Veïna barri Ègara

José Egea Leiva Veí barri Can Tusell

Gala Porté Ferré Representant Grup municipal ERC-MES 

Montserrat Trullàs Escoda Representant Grup municipal Junts per Terrassa

Irene Sarlé Garcia Representant AVV Ègara

Ana Belén Caro Gómez Representant AVV Can Tusell

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

Mª Dolores Moreno Pavón Representant Comunitat educativa primària

Membres absents:
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Xavier Garcia Curado Veí barri Sant Pere Nord

Begoña López Soria Representant Associació Comerciants 

Ramón Moya Martínez Representant AS d'entitats esportives

Yuossef El Filali Representant AS d'entitats juvenils

Juan García Martínez Representant AS d'entitats culturals

Susana Escalera Hernández Ass. Niños desaparecidos Riada 1962 

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

Francesc Cayuela Vivancos Secretari

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del Consell Municipal del dia 7 de juliol de 2021
2. Presentació del projecte d’ordenances fiscals i de pressupost municipal per a
l'any 2022, a càrrec del tinent d'alcalde, Sr. Isaac Albert i Agut
3. Informacions de Presidència
4. Precs i preguntes
5. Consultes de la ciutadania

S’inicia la reunió en segona convocatòria.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 7 de juliol de 2021.

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 d’ordenances fiscals i de pressupost municipal per a
l'any 2022, a càrrec del tinent d'alcalde, Sr. Isaac Albert i 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 i conselleres. Comença
la seva exposició i explica que es presentaran les gran xifres i les prioritats del pressupost.
S’està parlant amb els districtes, amb les diferents entitats socials i econòmiques de la ciutat i
s’està en procés de negociacions amb els diferents grups municipals de l’Ajuntament. Posa de
manifest  les diferents realitats socioeconòmiques dels diferents barris de la ciutat i remarca
que els districtes, per ser més grans s’acaben semblant. Explica que es segueix amb l’idea de
territorialitzar el pressupost amb la màxima de que tota inversió i tota aportació econòmica és
una inversió de ciutat. 

Continua el Sr. Albert i explicà que el pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a
l'estratègia política i  a les demandes que neixen del territori.  El  pressupost  és una previsió
d’ingressos i el més important és saber calcular els ingressos que podrem tenir durant l’any i
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generar unes despeses segons aquest ingressos dels que disposem. Explica que el pressupost
es  viu  i  canvia  durant  l’any  per  què  els  ingressos  van  evolucionat  i  les  despeses també.
Recorda que fa dos any es aprovar un pressupost i que l’esclat de la pandèmia va provocar que
aquest pressupost saltés pels aires.

Pel que fa als objectius del pressupost per al 2022, explica que la pandèmia no desapareix i
s’ha  de  continuar  gestionat  i  encara  no  se  sap  quin  impacte  tindrà  al  2022  però  aquest
pressupost ha de tenir la capacitat de donar sortida als dos anys de crisi sanitària. Diu, que s’ha
de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el marc de la reactivació econòmica i
això s’ha de fer de forma sostenible amb la transformació de l’administració per fer-la més
eficient en polítiques econòmiques, socials i mediambientalment sostenibles per què hem de
tenir la capacitat de no hipotecar excessivament el futur. Continua dient que s’han de consolidar
els projectes de ciutat i les inversions que han de construir la ciutat del futur. Amb el dia a dia
donem resposta a les necessitats immediates però som incapaços de construir el que passarà
d’aquí un anys. Les dedicions que es prenen ara tenen impacte en el futur.

Continua el Sr. Albert i recordà que a l’any 2021 el pressupost va ser de 205,7 milions d’euros
on s’haurien de sumar el 13,7 milions d’euros que es van aprovar en inversions, 41 milions
d’euros que corresponien a les diferents societats municipals, que amb el pressupost consolidat
feia un total  de 260,55 milions d’euros. Recorda que es va poder aplicar una variable, que
esperem poder tenir també aquesta any, i que va ser el superàvit procedent del tancament del
pressupost del 2020 amb un import total de 16,8 milions d’euros. Explicà que d’aquest 205,7
milions d’euros hi havien 4 milions d’euros que venien del fons COVID i hi havia 1 milió d'euros
que venia de càrrega financera. Aquests eren un ingressos que varem comptabilitzar, sense
saber, sobretot, si aquest 4 milions d’euros els tindríem i el milió d'euros de càrrega financera
era el venciment del deute públic municipal. Al pressupost del 2022 no disposarem d’aquest
diners.

Explica que el pressupost per al 2022 te un total de 214,3 milions d’euros, amb un increment de
8,6 milions d’euros. Les inversions que s’aprovaran tindran un import de 20,1 milions d’euros i
les  societats  municipals  45,4  milions  d’euros.  Això  vol  dir  que  ens  anem a  un  pressupost
consolidat de 279,8 milions d’euros. Referent al superàvit explica que si es podrà aplicar al mes
de març i que al tancament del pressupost del 2021 sabrem de quin import es disposarà.

Continua el Sr. Albert i explica que els recursos venen de coses concretes i els càlculs es fan
sobre l’IBI amb un import de 59.743.000 d’euros, l’IVTM amb un import de 10.495.000 d’euros,
l’IAE amb un import de 8.737.000 d’euros, l’impost d’increment del valor del terreny amb un
total de 12.080.000 d’euros, l’impost de construccions amb 4.150.000 d’euros, les taxes i preus
públics  amb un total  de  35.568.000  euros,  els  ingressos  patrimonials  amb 406.000  euros,
participació en tributs de l’Estat 62.997.000 d’euros i altres administracions 19.673.000 milions
d’euros i finalment altres conceptes amb un total de 526.000 euros. 

Explica que amb aquest mapa s’ha decidit congelar els impostos, les taxes i els preus públics.
Diu que no es vol que l’administració local sigui un entrebanc en la recuperació econòmica. El
fet de que l’IPC hagi augmentat un 4% i l’afectació que això provoca a la ciutadania, també ha
estat clau per prendre aquesta decisió.

Pel que fa a la distribució del pressupost  ordinari  de l’Ajuntament,  explica que hi  han 38,7
milions d’euros que van en l’àmbit de la transformació de l’organització, desplegament territorial
i transformació digital. En l’àmbit de l’espai públic i la sostenibilitat es disposa de 85,37 milions
d’euros per la millora dels serveis de neteja i de transport intentant consolidar les dedicions que
es van prendre en els darrers temps, sobre tot en l’àmbit de la neteja. Millora de la  seguretat
amb més efectius de policia amb la voluntat d’augmentar la dotació en deu agents per any i que
disposin de més mitjans. Transformació de l’espai públic, defensa de l’energia pública i la lluita
contra  la  pobresa  energètica,  millora  del  manteniment  de  l’Anella  Verda,  instal·lacions
fotovoltaiques als edificis públics. En referència a la promoció econòmica i projecció de la ciutat,
explica que es disposa de 23,21 milions d’euros amb elements estratègics com la cultura i
l’esport que no només generen projecció exterior si no que també genera activitat econòmica.
Explica que al 2022 finalitzarà el Pla Director de Comerç amb accions per incidir sobre els
locals vuits i la dinamització dels eixos comercials. Recorda que és l’any del Mundial d'hòquei i
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ens permet fer una sèrie d'inversions l’Estadi Olímpic i al camp de futbol del San Cristóbal que
ens permetrà fer un salt qualitatiu. Diu que en l’àmbit dels drets socials parlem de 27,39 milions
d’euros. Es tracta de seguir treballant amb tots els col·lectius vulnerables i no només donar
resposta a les necessitats si no de donar resposta a riscos evidents que tenim a la nostra
societat. En referència als cicles de la vida amb un pressupost de 29,48 milions d’euros, que
inclou adolescència, gent gran i infància. Explica que parlem d’educació com a eix central i amb
polítiques d’educació a temps complert. Recordà que al 2022 ha d’entrar en marxa l’Escola de
Noves Oportunitats per atendre persones que no estan dins de l’educació reglada. Finalment
explica que l’Ajuntament te un deute acumulat de 10,12 milions d’euros que s’ha de pagar.

Pel que fa a les inversions, amb un import de 20 milions d’euros explica que es mantenen el
cinc eixos principals. En l’àmbit de servei públic s’inclouen el desenvolupament informàtic, la
inversió en equipaments i la millora de l'accessibilitat. En l’àmbit de l’espai públic i sostenibilitat
es farà una inversió a Eco-Equip de dos milions d’euros, diferents actuacions al territori i en els
diferents districtes en parcs i espais de jocs. En l’àmbit de la revolució verda s’inclou el Parc de
la República per que és un element important de vertebració de la ciutat i que com s’ha dit a
l’inici es un projecte de ciutat. Es farà en l’àmbit de manteniment una inversió important en el
clavegueram de la ciutat. Les necessitats en aquest àmbit són infinites i s’està treballant per
consolidar-les en el temps per poder planificar les actuacions de manteniment. Es farà una
inversió de 400.000 euros en rieres. En referència a la promoció econòmica i projecció de la
ciutat hi ha el pla de millora dels polígons i no només del que podrem fer al 2022 si no que
quedi  consolidat.  Es  faran  inversions  en  el  Mercat  de  la  Independència,  en  equipaments
esportius, en equipaments culturals i en economia social. En l’àmbit de drets socials hi haurà
una aportació al Pla Local d'Habitatge i una aportació en l’àmbit de l’accessibilitat en l’espai
públic. Pel que fa als cicles de la vida, explica que s’invertirà en equipaments esportius i en
equipaments educatius.

Continua el Sr. Albert i explicà els recursos extraordinaris per al 2022. Els Next Generation amb
un total de 26,5 milions d’euros són recursos no lligats ara mateix al pressupost. Explica que en
el cas de ser atorgats implicaran modificacions pressupostàries per donar espais a les noves
inversions en el marc dels projectes que es vagin presentant a les convocatòries que s’obrin.
Comentà  que  la  feina  està  feta  i  les  convocatòries  presentades.  Establiment  de  zones de
baixes emissions i transformació del sistema de transport públic urbà amb 13.527.566 d’euros i
4.059.741 d’euros respectivament. Millora de les instal·lacions del Mercat de la Independència i
Mercat de Sant Pere amb 2.072.764,88 euros. Vapor.O de turisme industrial sostenible amb
6.883.727. Properament es faran noves convocatòries a les que l’Ajuntament es presentarà
com transformació  digital  i  modernització  de  les  administracions  locals  i  un  altre  referit  a
l'eficiència energètica dels edificis. Comenta que pots ser no se’ns adjudica la totalitat d’aquest
programes però  els  que  si  s’adjudiquin  suposaran  un recursos  que  sumarem a aquest  20
milions d’euros d’inversions. Explica que el projecte del Mercat de la Independència i el Mercat
de Sant Pere ens alliberarien recursos del pressupost. 

Explica el Sr. Albert i comentà les línies de treball incorporades. Interseccionalitat aplicada en
les polítiques públiques locals de no discriminació, visor pressupostari per donar visibilitat a la
inversió per habitant i participació amb el nou procés obert «Amb tu millorem la vida del barri».

Finalment, el Sr. Albert explica el calendari de tramitació i  recorda que al juliol es va fer la
presentació del primer marc pressupostari i que entre juliol i octubre es va fer el treball polític i
tècnic per a l’octubre poder fer la presentació de la proposta en audiència pública, als consells
municipals de districte i al agents socioeconòmics. El proper 3 de novembre es farà l’aprovació
inicial i es farà l’exposició pública tant del pressupost, 15 dies, com de les ordenances fiscals 30
dies per que puguin entrar en vigor prèvia publicació el BOP. Recordà el Sr. Albert que les
ordenances fiscals tenen un calendari molt estricte i han d’entrar en vigor els dia 1 de gener.
Per que això sigui possible s’han de fer uns tràmits i per això s’han d'aprovar en el ple del 3 de
novembre. La voluntat es aprovar les ordenances fiscals i el pressupost el dia 3 de novembre.

Un cop finalitzada la presentació, la Presidència obrí el torn de preguntes.

Pren la paraula el Sr. Xavier Díaz i posa de manifest la manca d’espais insonoritzats al Districte
6 per dur a terme els assajos d'entitats com la seva, diables, musicals, etc..
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Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos i agraeix que s’avanci la informació del pressupost abans
de la celebració del consell de districte ja que això facilita el debat i l'estudi i digué que els
anima a fer-ho fins i tot una mica abans de parlar amb els altres grups municipals, , etc. Si es
parlés amb les entitats i se’ns fes cas sobre les necessitats que hi ha al territori, els ajudaria a
prioritzar, perquè sabem que els recursos són limitats. Continua el Sr. Jaume Ávalos i pregunta
en referència al tema de l’IBI, quin percentatge té la ciutat en el concepte de pagament en
voluntària d’aquest impost.

Pregunta sobre quan sortirà la licitació de l’obra del Parc de la República. 
En referència als Next Generation, pregunta si aquests fons es podran aplicar al projecte dels
habitatges assistits per a la gent gran. Comenta que hi ha una línia del decret que parla de
nova promoció i construccions per al lloguer social. Demana també una solució sobre el centre
cívic i la lluita entre els serveis municipals i les entitats per l’ús d'aquest espai. 

Pren la  paraula  el  Sr.  Ángel  Franco  i  diu  que no ha vist  cap  partida destinada  a Sanitat.
Comentà que sap que hi ha coses que no corresponen de forma directa a l'Ajuntament  perquè
són competència de la Generalitat, però sí que com a interlocutors l’Ajuntament és un element
important. Comenta que com a tercera ciutat de Catalunya, tenim un important dèficit de serveis
sanitaris, com per exemple falta d’espai al CAP Nord i recordà que hi ha un projecte de fa molts
anys, com són els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP). Diu que la falta d’aquests
CUAP repercuteix de forma alarmant en la pressió dels centres d’atenció primària i demana si
ha cap informació al respecte.

Pren la paraula el Sr. Isaac i respon al Sr. Jaume Ávalos en referència al pagament de voluntari
de l’IBI i comentà que en aquest moments estem al 97% entre domiciliacions i pagaments quan
toca. En referència al centre cívic, comenta que la voluntat es fer una prova pilot per alliberar
espais  als  centres  cívics,  perquè  són  centres  cívics,  no oficines  de  l’Ajuntament.  Posa  de
manifest que això no vol dir que tots els districtes tinguin una unitat administrativa, amb set
grans equipaments pensats per a la administració. Això no ho visualitzem, entre altres raons
per un tema de població. És inviable econòmicament. Sobre el tema de la convocatòria del
Next Generations i els habitatges assistits, diu que la competència és de la Generalitat, que és
qui ha de treure la convocatòria. Una vegada es resolgui aquesta convocatòria, podrem veure
cap a on anem. Sobre el Parc de la República explica que hi ha una decisió presa que ja es
ferma, que és la licitació conjunta de tota l’obra i això ja es un gran pas perquè una vegada que
estigui licitada i adjudicada ja no ho pararà ningú. Es va explicar que el 2021 era l’any que
s'havia de fer aquesta adjudicació i que hi havia uns recursos que ens havia de permetre que
les màquines ja comencessin a treballar.  Diu el Sr. Isaac Albert que la partida per al 2022 és
de 1.200.000  euros,  que és l’any  que s’ha de veure l’inici  de  les obres.  Comenta que  es
començarà per la part nord.

Pren la paraula el Sr. Jaume Ávalos i pregunta si al novembre serà l’adjudicació o la publicació
de la licitació.

Respon la Sra. Emilia Andreu que la publicació de la licitació ja està feta.

Respon el Sr. Issac Albert que l'obertura del sobre de les pliques serà el 15 de novembre

Pren de nou la paraula el Sr. Isaac Albert i respon al Sr. Xavier Díaz i diu que entén la demanda
i  la  necessitat.  Les  obres  del  Parc  de  la  República  contemplen  una  ampliació  d’aquest
equipament, però que es buscarà la solució millor.

Pren la paraula el Sr. Noel Duque i digué que hi ha carències d’equipaments als districtes. Al
Casal  Cívic Francisca Redondo hi  ha una sala insonoritzada i  l’equipament  que es farà al
Districte 6 també estarà insonoritzat perquè les entitats puguin assajar, però no podrà donar
servei a tot el districte i les entitats s’hauran d’organitzar. Una solució pot ser la de llogar alguna
nau als polígons del districte i que es gestioni amb el lideratge de vàries entitats.

Pren la paraula el Sr. Xavier Díaz i pregunta com està el tema de l’AEG
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Respon el Sr. Isaac Albert que l’AEG és un sector urbanístic on el sector privat es comença a
moure i a desenvolupar i a la part pública, la Diputació de Barcelona ha mostrat interès en que
l’Institut del Teatre es pugui situar allà. Això podria dinamitzar l'entorn. La peça de l'AEG és
molt estratègica per al districte i per a la ciutat. Si el sector privat es mou estaran interessats no
només l'Institut del Teatre, sinó molts altres agents.

Respon al Sr. Ángel Franco i explica que es va fer un Pla de Salut en el seu moment on es
contemplaven els CAPS nous que s’havien de realitzar i  el desdoblament dels CAP que ja
funcionaven. Es tractava d’un pacte de salut entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament
de Salut de la Generalitat on es contemplaven els creixements futurs de la ciutat i es prenien
les decisions de dividir el CAP Rambla, la construcció del CAP de Can Roca que serà una
realitat a principis d’any, es dibuixava també un CAP a la zona sud de l’Avinguda de Barcelona,
el desdoblament del CAP Sud, etc  Diu que aquest estudi està molt vigent. En referència al
CUAP, diu que efectivament Terrassa en necessitaria dos. En el seu moment es va parlar amb
el Departament de Sanitat i hi havia un cert acord en aquesta línia. Digué que és veritat que el
govern anterior de la Generalitat tenia clar la necessitat però els contemplava en un espai on
nosaltres enteníem que no havien d’anar.  Això generava un estalvi en inversió i en el fons ens
quedàvem gairebé igual. En aquest moment hi ha l’idea de vincular un CUAP a Mútua al CAP
Rambla i  un altre  que havia  d’anar vinculat  al  Consorci  Sanitari  de Terrassa,  però no puc
avançar més.

Pren la paraula el Sr. Noel Duque i diu que es va fer una reunió amb les entitats del districte 6 i
amb el gerent del Consorci. S'hi va parlar de fer un replantejament del CAP Nord que presenta
uns defectes estructurals i de capacitat Importants.  Diu que l'Ajuntament posa a disposició del
Cat Salut l'espai necessari per construir els equipaments.

Pren la paraula el Sr. Cristóbal Barco i comenta que en la visita que es va fer al barri d’Egara
amb el Sr. Noel Duque i el Sr. Raül Ibáñez es va constatar la falta d'accessibilitat de les voreres
de gairebé tot el barri i es va comentar també que es pintaria la calçada del carrer de l’Arieja.
Pregunta si  l’any 2022 aquestes qüestions entrarien al pressupost. Continua el Sr. Cristóbal
Barco i diu que s’hauria de revisar com és que un servei públic com el de la neteja, que en
altres llocs sent privada i rentable funciona amb menys personal, com es que a Terrassa no
funciona.  Diu  que s’ha parlat  de congelar  la  pressió  fiscal  i  comenta que això s’ha de fer
necessàriament perquè si no seria insuportable. En referència a l’atenció de les oficines de
districte, diu que no funciona ni la atenció presencial, ni la telemàtica. Comenta que està molt
bé arreglar  l’Anella  Verda,  però que s’hauria de prioritzar  les coses més vitals,  la salut,  la
educació, l'habitatge i el treball. En referència al nou procés de participació ciutadana comenta
que s’hauria de fer una anàlisi de global de la participació ciutadana.

Pren la paraula la paraula la Sra. Cíntia Ramírez i diu que quan es presenten els pressupostos,
hi hauria d'haver també una explicació per districte i per barri. Per altra banda, comenta que
està contemplada l’accessibilitat als col·legis i preguntà si el tema d’ascensors és competència
de l’Ajuntament o de la Generalitat. Sobre equipaments educatius, pregunta si en l’Escola Font
de l’Alba, es farà alguna actuació amb les grades que estan molt malmeses En referència a la
part  infantil  del  col·legi  comenta que el  pati  dels petits no és d’asfalt  llis  i  demana que es
contempli el canvi d’aquest paviment de cara a l’any vinent.

Pren la paraula el Sr. Víctor Pérez i pregunta sobre el projecte de la passarel·la de Sant Llorenç
per  rebaixar  la  pendent  ja  que  no  compleix  la  normativa  i  només  faltava  la  partida
pressupostaria i demana si s’afegeix aquest concepte al pressupost del 2022.

Pren la paraula el Sr. Isaac Albert i respon al Sr. Cristóbal Barco i diu que no tot el que és
públic és millor ni a l'inrevés. Però pel que fa a la recollida de residus, si puc assegurar que si
depengués d’una empresa privada no s’estaria pagant allò que es paga actualment. Es pagaria
molt més. Explica que el cost de portar la resta a l'abocador és cada vegada més car, que la
diferència entre els ingressos de la taxa de residus i el que costa el servei és un problema
complicat, que va més enllà de si la ciutadania recicla bé o no, és un problema de model de
recollida dels residus, de com els reciclem, etc. 
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El  servei,  en  aquesta  ciutat  de  220.000  habitants,  té  un  cost  de  20.000.000  d’euros  i  es
recapten 13 milions i la diferència la paguem extraient recursos d'altres coses que són molt
necessàries. 

El Sr Cristóbal Barco comenta que un dels problemes és que les empreses on van a parar els
residus, no ho fan bé, perquè sinó seria rentable.

El Sr. Isaac Albert explica que hem de fer una reflexió tot plegats, no és un problema només de
Terrassa, és un problema general.

Continua el  Sr.  Isaac Albert  i  diu que efectivament a Terrassa falten efectius de la  Policia
Municipal i hem de donar resposta. 

En referència a la congelació fiscal diu que hem d'anar en compte, perquè és un concepte molt
utilitzat en positiu, és  enganyós, perquè moltes vegades congelar la pressió fiscal és injust
perquè el que surten beneficiats són els de sempre, aquells que poden pagar sense problemes.
Per tant tinguem clar, que això que ens sembla meravellós escoltar, que és tenir una fiscalitat
baixa, a qui més beneficia és a aquell que té més diners. 

Hem de trobar les ajudes per aquelles persones que no poden pagar i  en aquest  sentit  el
serveis socials donen ajudes per fer front a algunes taxes i a alguns impostos. 

La decisió es pren perquè les taxes i els impostos afecten les famílies, el comerç, les empreses
i l’any 2022 entenem que ho hem de fer el més fàcil possible. El que no pot pagar 80 euros, 70
euros tampoc els pot pagar.

En referència al tema de la participació ciutadana assumeix que sí, que hem de replantejar-nos
la  participació  ciutadana,  sens  dubte,  però  digué  que  en  referència  al  nou  procés  el  que
s'intenta  és  que la  participació  no es  vinculi  a  la  inversió  perquè  entenem que la  inversió
(arreglar voreres, millora espais públics, etc )  l’ha d’assumir l'Ajuntament sense que li proposi
una entitat, és una responsabilitat nostra, dels serveis de l’Ajuntament i entén que és millor que
la participació es vinculi  a projectes comunitaris,  a projectes socials, és més difícil,  s'ha de
pensar i treballar més, però creiem que tindrà més impacte.

Respon a la Sra. Cintia Ramírez i al Sr. Víctor Pérez i diu que el visor pressupostari ha d’ajudar
a que això sigui visible.  Es podrien fer els pressupostos per districtes i barris però llavors ho
haurem de contemplar tot, el que és inversió i el que no, perquè sinó ens fem trampes. No és
només el Parc de la República, les rieres, Can Tusell i La Fàbrica, etc  

Els 214.000.000 d’euros de pressupost ordinari també impacten en aquest districte. La part
proporcional  d’aquest  pressupost  també  s'inverteix  en  aquest  districte.   Pel  que  fa  a
l'accessibilitat  i  al  pati  de  l’Escola  Font  de  l’Alba  digué  que  no  pot  contestar  en  aquests
moments, però es donarà resposta quan el servei hagi fet les seves prioritzacions. Pel que fa a
la passarel·la de Sant Llorenç diu que hi ha una partida d’actuacions en el territori. Explica que
es tracta d’una partida àmplia on hi ha diferents actuacions i cal que els serveis prioritzin i us
donarem resposta.

Pren la paraula el Sr. Duque i tanca el torn de preguntes i acomiadà al Sr. Isaac Albert i al
tècnics municipals i agraí la seva presencia.

3. Informacions de Presidència

En aquest punt el Sr. Noel Duque recorda que s'ha enviat un correu amb la informació del nou
procés participatiu "Amb tu, fem un barri millor. Per una ciutat saludable", Explica que es poden
presentar fins a cinc propostes per persona. Qualsevol persona major de setze anys, entitat o
col·lectiu poden presentar aquestes propostes que posteriorment es debatran i es prioritzaran a
la seu del consell. Les propostes han de ser dels àmbits de medi ambient, sostenibilitat, vida
activa  i  saludable,  drets  socials,  igualtat  i  xarxa  comunitària.  Com  s'ha  dit  anteriorment,
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aquestes propostes no seran d'inversions. No té pressupost tancat i el decidiran les àrees a raó
dels projectes que els hi arribin. Recorda que no té res a veure amb el tema de la dinamització. 

Informa que el dia 25 de novembre a les 19:00 hores es faran concentracions als diferents
districtes de la ciutat. S'encendran espelmes, es llegirà un manifest institucional i es farà un
minut de silenci. Per un tema d'infraestructura, al Districte 6 es proposa fer-ho a l'espai entre el
Centre Cívic i la biblioteca.

Recorda que el Sr. Andrés Montoya està de baixa i des de el servei d'Estructura Territorial i
Coordinació de Districtes s'està treballant per recollir tot el que hi arriba. Per a qualsevol dubte
us podeu adreçar al mateix correu de sempre.

Informa també el Sr. Noel Duque sobre el projecte d' hotels d'insectes. S'enviarà un plànol amb
les ubicacions d'aquest espais  que ajuden a millorar la biodiversitat i són beneficiosos per al
medi ambient.

5. Precs i Preguntes.

La Presidència obre el torn de precs i preguntes.

Pren la paraula el Sr. Xavier Díaz i pregunta a qui s'han de dirigir quan es necessiti alguna cosa
respecte al districte.

Respon el Sr. Francesc Cayuela i diu que mentre no hi sigui l'Andrés Montoya poden enviar un
correu  a  les  adreces  electròniques  que  es  mostren  en  pantalla  i  que  són
coordinaciodistrictes@terrassa.cat i secretariacmd6@terrassa.cat.

6. Consultas de la ciutadania

No hi consultes de ciutadania

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Secretari President

Francesc Cayuela Vivancos Noel Duque Alarcón
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