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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
 
Núm.:  3/21 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  13 d'octubre de 2021 
Horari:  De 18:00h a  20.00 h  
Lloc:  Casal Cívic Vapor Gran 
 
Hi assisteixen:  
Rosa Boladeras Domingo Presidenta 
Josep Forn i Cadafalch Regidor de Districte 
Helena Royes Riera Representant Grup Municipal PSC 
Mariona Vigués i Julià Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 
Isabel Martínez Comas Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 
Juan Antonio Madolell Sánchez Representant AV Barri Universitari - Cementiri Vell 
Eugènia Dinarès Archs Representant AV del Centre 
Montserrat Trullàs i Rey Representant AV Escola Industrial- Plaça Catalunya 
Josep Pou Esquius Representant AV Vallparadís 
Carles Amador Soria Representant suplent Associació de comerciants 
Núria Escudé Guil Representant AS d'entitats culturals 
Ramon Rius Torrella Representant AS d'entitats culturals 
Teresa Casals Cienfuegos-
Jovellanos 

Representant AS d'entitats culturals 

Gemma Elias Agustí Representant suplent Comunitat educativa de primària 
Laura Tamayo Garrich Representant Comunitat educativa de primària AMPA 
Membres excusats:  
Josep Serra i Marimon Representant Grup Municipal ERC-MES 
Manuel Sánchez López Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 
Mercè Puig Lecha Representant AV Antic Poble de Sant Pere 
Lídia Aguilera Líndez Representant AS d' entitats educatives AMPA 
Carles Cereceda Ferrés Representant Comunitat educativa de secundaria  
Membres absents:  
Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 
També hi assisteixen:  
Isaac Albert i Agut Tinent d'alcalde Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
David Garcia Castelló Director de serveis de Serveis Econòmics 
Emília Andreu Almécija Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i Govern 

Obert 
Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
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 29 de juny 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. Elecció de la vicepresidència del plenari del Consell Municipal de Districte 

Acta aprovada a la sessió 4/2021 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Rosa Boladeras 

Domingo en data 2 de febrer de 2022 
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4. Informacions de Presidència 
5. Precs i preguntes 
6. Consultes de la ciutadania 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del di a 29 de juny de 2021 
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Rosa Boladeras, i dóna les gràcies a tots 
els consellers i conselleres  per  la seva  assistència. 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 Albe rt i Agut 
 
La Sra. Rosa Boladeras dona pas al segon punt de l'ordre del dia. dona la benvinguda al Sr. 
Isaac Albert ( Tinent d'alcalde de l' Àrea 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 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 explica 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 
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 va 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 
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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 explicà 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 de hockey 
i 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. Recorda 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 
explicà 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.  
 



 
Coordinació Districtes 

 

 4

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 Genaration 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.  
 
Comenta 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 comenta les línies de treball incorporades. Interseccionalitat aplicada en 
les polítiques públiques locals de no discriminació, visor pressupostari per donar visibilitat ala 
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.  
 
Recorda 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 presidenta obra el torn de preguntes 
 
La Sra. Helena Royes representant del Grup Municipal PSC pregunta si en el tema de Mobilitat 
es contempla una millora en la situació actual. També pregunta si al Districte 1 hi ha despeses 
previstes en equipaments. Comenta que s'han apujat les d'Ordenances i s'havia dit que a partir 
del 2022 no s'apujarien. Referent al tema del comerç preguntà si hi ha partida extraordinària 
per a l'activació del comerç especialment a la zona del Centre. 
 
El Sr. Isaac Albert respon que el 2022 hi ha l'aprovació del Pla Director del Comerç. Remarca 
que el 2021-2022 es consolidarà el tema del Nadal i el 2022 serà l'any dels mercats, la qual 
cosa representarà una inversió important. Explica que el Pressupost disposa d'una partida pel 
Mercat de la Independència i també hi ha una convocatòria en els  Next Generations en els 
àmbits dels   edificis històrics i en l'àmbit dels mercats municipals i del comerç. Pel que fa a les 
zones de baixes emissions i de Mobilitat, les decisions que prenem pel bé de la qualitat de vida 
de la ciutadania acaben tenint impacte en el dia a dia de les persones o en el comerç.  
 
Diu que en els pressupostos no hi ha partides concretes en l'àmbit del carrer Portal Nou per 
exemple, però sí que hi ha partides concretes en l'àmbit del transport, perquè afecten a la 
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mobilitat i s'ha de potenciar el transport públic i algunes línees d'autobusos. El cotxe ha de 
deixar de ser el protagonista. Referent a les inversions de barri i de districte digué que si parlem 
del districte 1 les inversions són de ciutat. Informà que al Districte 1 tenim una inversió 
important en la nau Divorra, també en l'antic Ajuntament, amb una inversió de 750.000 euros. 
Tenir aquest espai adequat i obert genera una dinamització de l'entorn molt important. També 
hi tenim un equipament destacat en l'àmbit de la Cultura, com és l'Acondicionament 
Terrassenc, que ja va tenir una inversió inicial al mandat anterior, però on hi falten encara dues 
fases més, amb una inversió de 700.000 euros per a la fase següent. Això generarà una certa 
atracció i uns canvis de mobilitat i unes centralitats diferents en aquest àmbit. 
 
La Sra. Teresa Casals pregunta si hi ha prevista alguna partida per arreglar el sostre de 
l'Ateneu Terrassenc. 
 
El Sr. Isaac Albert respon que informarà a Patrimoni Municipal, ja que la voluntat és poder fer 
les inversions necessàries. 
 
El Sr. Josep Forn explica que si es compleixen les previsions es preveuen moltes accions en 
equipaments del Districte 1, gràcies al projecte Vapor.0 de Turisme Industrial sobre el qual 
després en donarà més detalls i en el que es preveuen moltes accions en els equipaments del 
districte1. 
 
El Sr. Ramon Rius pregunta si hi ha alguna novetat referent al Vapor Ros, com ara la 
rehabilitació, si hi ha algun pressupost o alguna idea del que es farà allà. 
 
La Sra. Rosa Boladeras respon que el Vapor Ros pertany a la Generalitat, però també s'està 
treballant des d'Urbanisme i nosaltres des del districte estem acompanyant, perquè la 
Generalitat faci la inversió. S'ha aconseguit que la Generalitat després de moltes demandes es 
faci càrrec d'arreglar el sostre i ha tret tot el que era tòxic. Comenta que nosaltres no hi tenim 
cap opció sobre aquest edifici perquè la propietat és de la Generalitat, però s'hi està treballant 
perquè sigui un equipament per a Terrassa. Remarca que és un tema delicat i que ja hi ha una 
part important feta i hi hem de seguir treballant per recuperar aquest espai. 
 
La Eugènia Dinarès comenta sobre el tema de la vianalització del Centre i de la  mobilitat. Diu 
que fa més de vint anys, l'associació de veïns del centre reivindica posar un bus elèctric petit al 
sector sobretot per donar servei a les persones grans que volen anar per exemple a comprar a  
plaça. Aquest bus aniria des del carrer St. Llorenç fins al Vapor Gran. 
 
El Sr. Isaac Albert respon que la realitat del Districte 1 i sobretot del barri del Centre, ho fa 
complicat. Diu que les noves decisions que s'estan prenent en l'àmbit de la mobilitat són perquè 
el cotxe deixi de ser el protagonista dels nostres carrers i això genera un canvi de mentalitat i 
d'hàbits. Aquesta és una decisió que pren el Govern i genera un cert desgast, perquè hi ha 
queixes. Explica que aquesta tendència no és només de Terrassa, és la tendència de les grans 
ciutats, de país i del món. Diu que per compensar aquests efectes, hi ha d'haver inversions en 
transport públic per respondre a les diferents necessitats que té la ciutat i donar resposta a 
aquestes noves realitats.  
 
Comenta que la ciutat és molt compacte i molt rodona. Tot i així, els principals problemes que 
tenim en l'àmbit de la mobilitat són les dues rieres, el parc de Vallparadís i la via del tren. Diu 
que el cotxe ha de deixar de ser el protagonista i la ciutadania ha de  recuperar el dret a la 
ciutat i perquè això sigui possible hi ha d'haver una inversió per donar resposta a les 
necessitats que tenim. Remarca que la necessitat del Centre és recurrent des de fa molt temps, 
un transport petit que es mogui, però la realitat orogràfica ho fa complicat. 
 
La Sr. Rosa Boladeras diu que pren nota i que potser no hauria de ser ben bé pel Centre, però 
potser sí pel voltant. 
 
La Eugènia Dinarès diu que es podria estudiar en quins barris la gent gran es mou més els 
divendres o els dissabtes per facilitar que es poguessin desplaçar més fàcilment. 
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El Sr. Josep Forn explica que el programa presentat per Mobilitat als Next Generation 
contempla un bus elèctric, que es preveu destinar a l'espai de baixes emissions. També s'estan 
potenciant altres coses, com per exemple la distribució Km 0. Que des dels mercats es pugui 
portar el menjar a domicili, amb bicicleta, etc.  Comenta que aquestes són les vies que es 
treballen, perquè l'objectiu és que a la ciutat el protagonisme el tinguin les persones i no els 
vehicles.  S'ha d'avançar cap a  aquí, cap a una ciutat saludable. Diu que la Unió Europea cada 
vegada és més ferma, via sancions o via retallada de recursos, a fer complir els objectius 
mediambientals. Si mica en mica anem fent els passos i la feina, estarem més a prop 
d'aconseguir l'objectiu i no serà traumàtic. 
 
La Sra. Rosa Boladeras informa que si hi ha dubtes, problemes i propostes sobre els temes de 
mobilitat es poden adreçar al correu mobilitat@terrassa.cat i se'ls atendrà personalment. 
 
El Sr. Juan Antonio Madolell, representant de l'AV Barri Universitari-Cementiri Vell, diu que al 
Districte 1 hi ha molta gent gran, estadísticament en un percentatge superior a la mitjana de la 
ciutat. Creu que hi ha un dèficit en l'atenció al col·lectiu i molta precarietat en el sector de les 
treballadores socials. Sembla que aquest servei a la gent gran sigui cosa del voluntariat.  La 
meva pregunta és si el consistori té alguna acció prevista par a aquest tipus de persones que 
estan aïllades i molt soles. 
 
El Sr. Isaac Albert respon que ho he explicat una mica perquè crec que és un tema important. 
Diu que parlava de les persones que viuen en risc d'exclusió, tot i que el districte 1 té la renda 
per càpita més alta de la ciutat. Comenta que a tots els districtes hi ha diferències evidents, que 
s'assemblen bastant, però entre barris les diferencies són més grans. Al Districte 1 hi ha un 
col·lectiu important de gent gran que viu en risc d'exclusió social, això no vol dir que no tinguin 
recursos per menjar. Vol dir que viu sola o en espais que no estan adequats per realitzar la 
seva vida. Aquest risc el tenim detectat i l'estem treballant.  
 
Diu que aquesta pregunta m'agrada perquè de vegades partim de la base que al Districte 1 no 
hi ha problemes, que els problemes estan als altres districtes, però no és així. Hi ha un volum 
de persones important que no viuen excloses totalment, però sí amb risc d'exclusió i el perfil és 
de gent gran. Informà que els serveis Socials estan repartits a cada districte i hi ha àrees 
bàsiques de serveis Socials que ho tenen detectat. Indicà que els serveis Socials fan la seva 
feina, tenen els seus recursos i estan a peu de carrer, però necessitem també la complicitat 
dels veïns i veïnes en la detecció de casos perquè ens informin, ja que no sabem que passa 
dins les cases.  
 
Les AVV, les entitats esportives, les culturals i/o les escoles ens ajuden a detectar persones 
que no estan excloses, però que viuen al llindar. Aprofita la pregunta per fer una crida a les 
entitats que fan vida al districte, en el sentit de que  si detecten aquests problemes, ho facin 
arribar als serveis socials del barri. 
 
La Sra. Rosa Boladeras informa que hi ha el punt d'orientació o directament a Serveis Socials, 
al carrer de la Unió, amb el correu serveissocials@terrassa.cat.  
 
El Sr. Isaac Albert insisteix Serveis Socials acostuma a tenir molt controlades i detectades les 
persones que queden excloses, però el problema està en aquest volum de ciutadans que 
encara no estan exclosos, però que corren el risc. Diu que són persones que poden tenir 
ingressos, però viuen soles, tenen cases no adaptades, o no tenen xarxa relacional, la qual 
cosa és més complicat de detectar. Informà que hi ha una partida pressupostaria important en 
l'atenció domiciliaria. Remarcà que si es detecten casos com aquests s'ha d'informar a Serveis 
Socials, al carrer de la Unió, on hi ha l'espai central i sinó a la central de Glories Catalanes, on 
hi ha el servei general. 
 
S'acomiada i dona les gràcies als assistents.  
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Boladeras, presidenta del Consell i agraeix la presència del Sr. 
Isaac Albert, així com dels tècnics i tècniques municipals.  
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3. Elecció de la vicepresidència del plenari del Co nsell Municipal de Districte 
 
La Sr. Rosa Boladeras informa que el Reglament de Participació Ciutadana indica que passat 
dos anys s'ha de fer una elecció de la vicepresidència del Consell.  Tenim dues candidatures, la 
de la Sra. Nuri Escudé, actual vicepresidenta i representant d'entitats culturals, i la del Sr. 
Josep Pou, representant de l'AVV de Vallparadís. 
 
En l'anterior consell varem acordar que aprofitaríem que aquest seria presencial per fer la 
votació. Us hem preparat una butlleta que hauríeu d'emplenar i dipositar a l'urna. Es tractar de 
fer una x en el quadre al costat del nom de la persona proposada. 
 
El resultat de les votacions és de cinc vots per al Sr. Josep Pou i onze per a la Sr. Nuri Escudé, 
la qual queda nomenada vicepresidenta del Consell Municipal del Districte 1. 
 
 
 
4. Informacions de Presidència 
 
La Sra. Rosa Boladeras informa de la participació en els pressupostos. Diu que us hem enviat 
al vostre correu les bases i el calendari del Procés participatiu Amb tu, fem un barri millor. 
Per una ciutat saludable.   
 
Recorda que aquest procés va ser presentat en l’anterior sessió i que té com a objectius 
aconseguir una ciutat més saludable, pensada i construïda de manera col·lectiva en el marc 
dels consells municipals de districte. Els consells seran així els espais de deliberació i 
construcció col·lectiva d’idees i propostes presentades per la ciutadania. 
 
El procés consta de diferents moments o fases que podeu veure en pantalla i que es recullen 
en les bases  i en el calendari que us hem enviat per correu.  
 
Una de  presentació de propostes  i idees en la que ens trobem ara i que finalitza el dia 7 de 
novembre. 
 
Una altra en què les propostes presentades es validaran amb els criteris recollits a les bases. 
Les propostes que els compleixin es presentaran al Consell de districte. 
 
A continuació en els consells es faran sessions de debat, construcció  i priorització de les 
propostes.  
 
Les propostes prioritzades pel Consell s’elevaran al Govern municipal, que farà una valoració i 
selecció de les propostes a realitzar. 
 
Finalment es difondran les propostes aprovades i es farà una valoració del procés. 
 
Indica que les bases regulen cadascuna d’aquestes fases. Sobre el contingut de les propostes 
es fa esment a tres eixos: 
 

• Entorn, medi ambient i sostenibilitat 
• Vida activa i saludable 
• Drets socials, igualtat i xarxa comunitària. 

 
Destaca també que: 

 
-Es poden presentar fins a cinc idees centrades en un o més barris d’un mateix districte. 
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- Que les poden presentar les persones majors de 16 anys i les  
entitats i col·lectius registrats  

 
Diu que si tot i així teniu cap dubte a l’hora de fer les propostes podeu enviar un correu a 
qualitatdemocratica@terrassa.cat o posar-vos en contacte amb el coordinador del districte.  
 
Indica que tampoc es poden fer propostes vinculades a Subvencions. És a dir. no es pot 
proposar que es doni una subvenció a tal entitat per a tal cosa... 
 
Diu que la Sra. Nuri Escudé forma part de la comissió de seguiment del procés.  
 
La Sra. Nuri Escudé explica que es va fer una reunió de vicepresidents/es de tots els districtes i 
va sortir el dubte de com es farien les coses si no es recullen en el pressupost del 2022.  
També que les propostes han de ser molt diferents de les que acostumaven a fer, quan 
demanàvem millores de l'espai púbic, infraestructures, etc..  
 
La Sra. Rosa Boladeras remarca que el més important d'aquest procés és que el consell podrà 
tenir coneixement de les demandes de la ciutadania del districte i podrà debatre-les. El consell 
podrà proposar i escoltar idees centrades en la millora de la qualitat de vida de la comunitat. 
 
 
La Sra. Nuri Escudé afegeix que també es va dir que cada districte no ha de gastar el mateix, la 
despesa anirà en funció de les propostes que es presentin. 
 
El Sr. Josep Forn matisa que cada persona pot presentar 5 propostes. 
 
El Sr. Francesc Cayuela explica una sèrie d’exemples que  enviarà per correu als consellers i 
conselleres. 
 
Que han de ser propostes vinculades a la despesa corrent dels serveis: 
 
1. La compra de béns fungibles (que es consumeixin en l’any en curs i no siguin susceptibles 
d’inventariar) 
 
2. La contractació de serveis que s’han de realitzar durant l’any en curs i que no comportin 
l'augment de la despesa de personal. 
Poden ser estudis, enquestes, campanyes de sensibilització o de difusió sobre algun tema, 
cursos formatius,  es poden contractar empreses externes per realitzar les accions, etc  
 
També tot el que tingui a veure amb manteniment ordinari de l’espai públic (replantar arbres, 
gespes, reparació paviments malmesos, pintura, etc) 
Reparació o substitució senyals trànsit, accions de mobilitat que no impliquin obres, etc..  
 
NO s'admeten propostes vinculades a Inversions o sigui tot allò que l’Ajuntament pot construir o 
adquirir i que la seva duració és superior a un any. Com per exemple: construcció, adequació o 
reforma d’equipaments, espais o infraestructures urbanes, ni l’adquisició d’immobles, sòl o 
altres béns “durables”. 
 
Indica que  a la pantalla teniu un llistat d’exemples que us poden servir de guia a l’hora de fer 
les propostes. També diu que us enviarem aquest document d’exemples.  
 
La Sra. Rosa Boladeras passa la paraula al Sr Ramon Rius per si vol explicar alguna novetat 

sobre l'activitat Marató Solidària de les Arts. 

 
El Sr. Ramon Rius informa que a causa de que hi ha menys restriccions pel tema de la Covid, 
recentment ha fet una consulta a Via Pública per veure les possibilitats de fer-ho a l’aire lliure. 
Ens van dir que en principi el dia 6 de novembre no hi haurà cap problema per fer-ho a la Via 
Pública. Al maig o juny la idea va ser fer-ho a l’Escola Vedruna i hem d’agrair-li a l’escola que ja 
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ens havia deixat el pati. Tot i així, és evident que a l’aire lliure tindrà més visibilitat. Per tant, 
ràpidament aquesta setmana farem la convocatòria i hi estiu tothom convidats. D’altra banda,  
comenta que la Comissió va decidir que es puguin posar parades informatives de les entitats. 
 
La Sra. Rosa Boladeras passa la paraula al Sr. Josep Forn perquè informi de qüestions 
relacionades amb el districte  
 
Pel que fa a les Obres Portal Nou, el Sr Josep Forn comenta que hi ha un petit retard en la 
finalització de les obres per problemes en el subministrament de materials. Per exemple, 
manca encara per col·locar alguna cosa de reg i jardineria, alguns bancs, les pilones, un 
aparcament per a bicicletes, etc. Està previst que tot això ja estigui enllestit a finals d’aquest 
mes.  
 
Al mes de novembre s'inicien les obres del carrer de Sant Llorenç i el Vapor Ventalló. Es fa una 
intervenció  entre la Rasa i el carrer de Sant Isidre amb la col·locació d'un paviment similar  al 
de les obres del Portal Nou. També s'aprofita per intervenir en la del Dr Ventalló,  de manera 
que sigui més accessible, segura i cívica. El termini d'execució de l’obra és de 4 mesos.  
 
 
Pel que fa a temes sorgits en l’anterior Consell, el regidor de districte informa que en resposta  
a una petició del Sr Ramon Rius s'ha ampliat l'horari de reserva escolar de la zona  
del Carrer Baldrich de 17-21h els dies d'activitat lectiva.  
 
 
Sobre la petició del Sr Manuel Sánchez, informa que hi ha un projecte d'ampliació de la vorera 
d'un tram de carrer Col·legi, però que de moment no té dotació pressupostària.  
 
Informa també de l'ampliació de les ubicacions dels  "Hotels d'insectes". 
 
Els hotels d'insectes milloren la biodiversitat urbana i són beneficiosos per al medi ambient. Ja 
en tenim uns quants i la idea és d'implantar uns quants més. 
 
Referent al Vapor.0. Turisme Industrial i Sostenible explica que el pla de marketing turístic que 
vam presentar aquest any va detectar que el motiu pel qual en aquests moments ens visiten 
més persones és per tot allò que té a veure amb el nostre passat industrial i modernista. En 
aquest sentit, s'ha presentat recentment un projecte a la convocatòria extraordinària dels Plans 
de Sostenibilitat Turística en Destins del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Amb aquesta 
acció es vol transformar el model turístic de Terrassa i convertir la ciutat en una alternativa de 
turisme cultural de qualitat tot l’any. Entre les accions destacaria la de crear un centre 
d'interpretació a la Masia Freixa i per tant museïtzar-la, actuar també en el Condicionament 
Terrassenc, el Vapor Ventalló o la Sala Muncunill, amb l'aplicació de les noves tecnologies. 
 
La iniciativa que hem presentat té un pressupost global de 6,9 milions d’euros.  
 
El Sr Josep Forn es posa a disposició dels conselleres i conselleres per a ampliar la informació 
i resoldre qualsevol dubte sobre aquest projecte.   
 
 
5. Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Josep Pou informa que una zona de fusta que hi ha davant del Castell Cartoixa de 
Vallparadís provoca caigudes a la gent gran. Demana que es tregui la fusta i es col·loqui un 
altre element. 
 
El Sr. Josep Forn diu que parlarem amb el servei. Indica que  a la plaça Vella s’ha substituït la 
fusta. 
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La Sra. Nuri Escudé diu que a la plaça Nova passa el mateix amb els nens i nenes amb 
monopatins,  rellisquen amb la fusta. 
 
 
 
6. Consultes de la ciutadania 
 
 
No n'hi cap 
 
El regidor del districte i la presidenta del Consell donen les gràcies i s’acomiaden dels 
consellers i conselleres. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretari 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Francesc Cayuela Vivancos Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 
 


