
Acta del Plenari del Consell de la Cultura i les Arts

Núm. 3
Data 5 de setembre de 2022
Horari 17:30 h
Lloc Online -Aplicació TEAMS

Hi assisteixen

Presidència Regidora de Cultura Rosa Boladeras

Vicepresidència Federació coordinadora Grups De
Cultura Popular i Tradicional Catalana

De Terrassa
Aniol Galí

Secretària Tècnica Servei Cultura Elvira Donate

Representant grups municipals Partit dels Socialistes (PSC) Samuel Martínez

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Ateneu Terrassenc Maria Teresa Casals 

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Omnia Books Irene Trullàs

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Amics De Les Arts I Joventuts Musicals Montserrat Peregrina

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Escola de Música E8 Joan Quesada

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

Centre del Vallès de l'Institut del Teatre José Muñoz

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

Centre de Documentació i Museu Tèxtil Sílvia Carbonell

Representant àmbit serveis culturals
municipals

Escola municipal d'Art Gabriel Verderi

Representant àmbit serveis culturals
municipals

Director de Serveis de Cultura Manuel Fuster

Representant taules sectorials Comissió 
 Cultura Popular i Tradicional

Núria Escudé

Representant taules sectorials Taula Sectorial de Lletres i Pensament Jordi Fernández

Representant taules sectorials Taula Sectorial Arts Escèniques Rubèn Domènech

Representant taules sectorials Taula Sectorial Música Rosa Mª Ribera

Representant taules sectorials Taula  Patrimoni Domènec Ferran
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Excusats

Representant grups municipals Tot per Terrassa (TxT) Jordi Flores

Representant grups municipals Junts per Terrassa (JxT) Mariona Vigués 

Representant àmbit serveis culturals
municipals

Cap del Servei de Promoció Cultural Susana Medina

Representant inscrit al registre
participació ciutadania

Amics del Parc de Sant Jordi Maria Mercè Compte

No excusats

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Coordinadora d'entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa

Antonio  José Merino

Representant grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d’Esquerres (ERC-MES)

Pep Salazar

Representant grups municipals Ciutadans-Partido de la Ciudadania
(C's) Eduardo Mendez

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa Joan Marcel Talo

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Associació de Cultura Contemporània
de Terrassa -ACCTE

Marc Riera

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

La Factoria Cultural Adrià Fornés

Representant inscrit al registre
participació ciutadania

Ballarí Adrian Moreno

Representant taules sectorials Taula Sectorial Arts Visuals Lidia Cazorla
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Ordre de l’acte

1.  Elecció titular i suplent entre els membres del plenari del Consell de la Cultura i de
les Arts, per formar part de la comissió Ciutadana de Seguiment del procés participatiu
de l'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges.

2. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1.  Elecció titular i suplent entre els membres del plenari del Consell de la Cultura i de les
Arts, per formar part de la comissió Ciutadana de Seguiment del procés participatiu de
l'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges.

Elvira Donate dona la benvinguda als membres i  els hi dona les gràcies per la seva
assistència per tractar-se d'una sessió extraordinària abans de la sessió ordinària que
està prevista per mitjans de setembre.

Els hi explica que el motiu d'aquesta sessió és l'elecció d'un titular i un suplent entre els
membres del plenari del Consell de la Cultura i de les Arts, per formar part de la comissió
Ciutadana de Seguiment del procés participatiu de l'elecció i nomenament de la figura del
Síndic/a Municipal de Greuges.

Els  hi  va  demanar  si  hi  havia  alguna  persona  interessada  en  formar  part  d'aquesta
comissió i es van proposar la Mª Teresa Casals Cienfuegos Jovellanos, l'Antonio José
Merino Sánchez i la Rosa Mª Ribera Mitjavila; per la qual cosa s'ha de fer una votació per
que han sortit tres persones i només han de ser dues i també s'ha d'escollir a qui es vol
com a titular i a qui com a suplent.

Referent a la consulta realitzada per la Mariona Vigués a la regidora, en quant a la dubte
si  els membres polítics del plenari es podien proposar com a candidats del Consell de
Cultura,  s'aclareix  que no poden per  que la  part  política  ja té  el  seu propi  espai  per
presentar-se per formar part de la comissió, però el que si poden fer, com a membres del
plenari, és donar el seu vot a les persones que s'han proposat.

Comenta que les persones que han excusat la seva assistència son la Mariona Vigués, el
Jordi Flores, Susana Medina i Mª Mercè Compte.

En quant a com fer la votació existeix la possibilitat de fer-la a mà alçada però també de
manera anònima, i els hi explica amb quina sistema seria aquesta votació i que el resultat
es veuria d'immediat. Una vegada consultats, els membres decideixen la segona opció.
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Núria Escudé comenta a la Rosa Boladeras que té el dubte que en el districte 1 també
s'ha fet aquesta votació i ha sortit la Mª Teresa Casals i no sap si una persona pot estar a
dos llocs.

Mª Teresa Casals respon que al districte 1 ha sortit el Ramón Rius, una altre persona i
ella i han quedat que si ella sortia al Consell de Cultura, ja no estaria a l'altre.

Elvira Donate els hi  envia pel  xat  del  Teams l'accés a l'enquesta per fer  la votació i
s'inicia la votació.

Núria Escude comenta que no sap si ha votat per que li ha quedat penjat quan li ha donat
a enviar.

Elvira Donate consulta als membres si valoren que la Nuria Escudé torni  a votar i es
decideix primer comptar els vots per saber si el seu s'ha realitzat correctament.

Irene Trullàs comenta que no li funciona per votar i que el seu vot és en blanc.

Samuel Martínez comenta que si surten 16 vots a l'aplicació i l'Irene Trullàs si ha votat
que llavors falta un.

S'aclareix  que  la  Irene Trullàs com  no  ha  pogut  votar  telemàticament,  ho  ha  fet
públicament pel xat del Teams, dient que el seu vot era en blanc i per això al formulari fet
servir per fer la votació només es visualitzen 16 respostes i per tant es confirma que la
Núria Escudé si ha votat.

Elvira Donate comparteix en pantalla el resultat de la votació el qual ha estat amb 11 vots
escollida com a titular la Rosa Mª Ribera i com a suplent amb 8 vots la Mª Teresa Casals. 

I explica que farà una acta d'aquesta sessió i que a la propera reunió del Consell que serà
al setembre, si és el cas, s'aprovarà.

2. Precs i preguntes

Teresa Casals demana si tenim ja la data concreta de la reunió del setembre.

Rosa Boladeras comenta que tenim un pre-reserva pel 19 de setembre.

Rosa Mª Ribera demana a quina hora seria i se li respon que a la mateixa hora que les
fem sempre i demana si es possible fer les reunions més tard, a partir de les 19:30 hores
o dijous i divendres a les 18.30 hores.

Rosa Boladeras demana si hi ha algú més que tingui necessitat d'alguna horari concret.

Núria Escudé diu que ella els divendres li és impossible.
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Samuel Martínez comenta que per ell millor un dia que no sigui ni dimecres ni dimarts.

Núria Escude proposa de fer-ho els dilluns però més tard, com deia la Rosa Mª Ribera.

Rosa Boladeras consulta si els va bé en general més tard, a les 19:30 hores o a les
18:30 hores.

Aniol Galí comenta que ell no podrà venir el 19 de setembre per que estarà de vacances.

Rosa Boladeras comenta que si es pot acabar de quadrar que sigui els dijous i a les
18:30 h, no s'acabarà tant tard.

Gabriel Verderi comenta que ell no pot els dijous ja que dona classes en aquesta franja
horària i per això planteja si poden ser els dilluns 

Rosa Mª Ribera demana si pot ser els dilluns a partir de les 19:30 hores.

Montse Peregrina comenta que si ho ha entès be, que a tothom li aniria bé els dilluns a
les 19:30 hores.

Rosa Boladeras aporta que llavors per quòrum general ara sabem que el dia i l'horari de
les reunions han de ser els dilluns a les 19:30 hores.

Nuria Escudé recorda si és fa el dilluns 19 de setembre, l'Aniol no podrà venir.

Teresa Casals comenta que ella també marxa de vacances a partir del 20 de setembre i
que si no es fa el 19 de setembre no li aniria bé tampoc i que ella fixaria el dia i que si algú
no pot venir que s'excusi com s'ha fet altres vegades.

Rosa Mª Ribera recorda que cadascú de nosaltres tindrà un suplent, en el cas que el
titular no pugui venir.

Rubén Domènech comenta que si hem de començar a dir quin dia es va bé a cadascú
serà un caos i que per això tenim un suplent i té la dubte de quan ha de començar a venir
el suplent, si a la següent reunió o si es farà un acte protocol·lari.

Elvira Donate contesta que la idea és que els suplents només vinguin als plenaris en el
cas que el seu titular s'excusi; tot i que si al plenari li semble correcte, a la reunió del 19
de setembre podrien venir tots els suplents dels representants de les taules sectorials per
conèixer-los.

Teresa Casals té entès que el suplent pot assistir sense veu ni vot per que hi ha el titular
però que si hi és, s'assabenta molt més del que es parla a la reunió per si algun dia no pot
anar el titular, sap del que s'està parlant. 
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Elvira Donate comenta que ella ha entès que el Rubén Domènech ho demanava per si
era obligatori que el suplent hi anés i que el fet de l'obligatorietat era un tema que es va
plantejar per incorporar al Reglament.

Rubén Domènech diu que ho consultava per que la seva suplent li havia demanat si hi
havia d'anar-hi per que té moltes ganes de participar.

Montse  Peregrina demana  que  seria  bo  recollir  al  reglament  totes  aquestes
consideracions.

Manu Fuster li respon que un dels temes que es vol tractar a la propera sessió son les
propostes que com a membres del  plenari  es volen aportar per  fer la  modificació del
reglament, fent un debat i recollir tot allò que es valori.

 
Sense més preguntes ni exposicions, la Rosa Boladeras agraeix de nou a tothom la seva
assistència.

A les 18:09 h s’aixecà la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

Elvira Donate  Rosa Boladeras

Secretària del Consell Presidenta del Consell
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