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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 7 

 
 
Núm.:  3/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  19 d'octubre de 2021 
Horari:  De 18h a 21 h 
Lloc:  Casal Cívic de Can Parellada 
 

Hi assisteixen:   

Josefina Merino Ramírez Presidenta  

Miguel Ángel Moreno Félix Regidor de Districte 

Jordi Centelles Amela Representant Grup Municipal ERC-MES 

Gabriel Zafra Calero  Representant Grup Municipal PSC 

Teresa Mirón Sanz Representant Grup Municipal Junts per Terrassa 

Jordi Sillero Delgado  Representant suplent Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Jesús Moreno Cano Representant Nova AV Can Parellada 

Ángel Moreno López  Representant AV Torres de Can Parellada 

Mercè Martí Arolas  Representant suplent APV Les Fonts 

Joan Antoni Ros Calsina Representant AS d’entitats esportives 

Herbert Werner Metshke  Representant AS d’entitats esportives 

Arturo Travesa i Solsona Representant AS d’entitats de gent gran 

Ramona Folch  Casanova  Representant AS d’entitats de gent gran 

Laura Sobrino Martos Representant AS d’entitats juvenils 

Elisabeth Herrera de Madre  Representant AS d'entitats educatives 

Mont Busquets i Morató Representant Comunitat educativa secundària 

Excusats:   

Maria José González Osuna  Representant AV Can Parellada UNB 

Piedad Planesa Morales Representant AS d’entitats culturals 

Maria Teresa Monllor Nunell Representant AS d’entitats culturals 

Carmen Álvarez Manzano  Representant Comunitat educativa primària 

Montserrat Amelia Nozal Baldajos  Representant Comunitat sociosanitària 

Membres absents:   

Lidia Gómez Rodríguez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Francisco Esteban Cañada Representant AS d’entitats culturals 

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 

Miquel Ángel Gamell Director dels Serveis Tributaris  

Miquel Pérez Almudaina Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Eva Magaña González Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Antònia Fernández Pérez  Secretària 

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

Ramírez en data 22 de març de 2022 
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Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del dia 1 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 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del di a 1 de juliol de 2021  
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la Sra. Josefina Merino, 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. Josefina Merino dóna pas al segon punt de l'ordre del dia cedint la paraula al Sr. Isaac 
Albert. 
 
El Sr. Isaac Albert agraeix la presència dels consellers i conselleres. Comença la seva 
exposició i explica algunes dades importants del Districte 7 i les seves diferencies entre barris. 
 
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 
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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 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. 
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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 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 obre el torn de preguntes  
 
El Sr. Gabriel Zafra comenta que hi ha molta falta d’habitatge social i d’ajudes de beques de 
menjador, indirectament sol·licita un augment de les partides destinades a cobrir aquestes 
necessitats. Paral·lelament demana que es revisin els criteris d’atorgament de les beques de 
menjador, i que  el criteri econòmic que es tingui en compte sigui el de la unitat familiar de 
l’infant i no el dels empadronats al domicili de convivència, doncs les famílies joves viuen amb 
els pares per impossibilitat d’emancipar-se. 
 
Manifesta el seu desacord en la inversió destinada a la reforma del mercat de la Independència 
i el de Sant Pere Nord per haver estat reformats altres vegades. 
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Sol·licita, com altres vegades, que els encarregats dels camions a l’hora de fer la recollida 
informin de l’estat d’incidències de cada àrea de contenidors. 
 
Sol·licita saber la partida econòmica destinada a la construcció de l’escola Sala i Badrinas i 
argumenta que és competències de la Generalitat. 
 
Quant a la construcció d’equipaments cívics fa referència a la construcció del Centre Cívic del 
Roc Blanc i sol·licita saber quan estarà previst l’ampliació del casal cívic de Can Parellada. 
 
Requereix saber quina quantitat es destina del pressupost del 2022 a Can Parellada i al 
Districte 7.  
 
Demana inversió per la construcció del pont del carrer Itàlia i la línia d’autobús per tal que faci 
de llançadora als ferrocarrils. 
 
Reclama l’actualització dels guals i la canalització de la riera de les Arenes des del carrer 
França fins a la confluències de les dues rieres, la de Palau i la de les Arenes, recorda que és 
un projecte de fa més de 10 anys i insta a l‘Ajuntament a que pressioni a l’ACA per tal que 
l’executi. 
 
La Sra. Mont Busquets informa que els aniria molt bé un autobús llançadora cap als ferrocarrils 
perquè l’actual capacitat dels autobusos els hi és insuficient pel número d’alumnes que 
traslladen. 
 
Comunica que li ha sobtat que hi hagués tan sols un 14% del pressupost  en educació, sumant 
els drets socials i els cicles de la vida un total d’un 27%, valora que és una quantitat molt 
escassa pel moment tant complicat en el que estem. 
 
Participant en el tema dels residus, valora que els responsables de la situació som la població i 
que entre tots hem de col·laborar per millorar l’ús i informar de la seva situació al servei que 
pertoqui, fa la comparativa que a l’institut amb els 500 alumnes del barri ho fan així amb el 
manteniment de les instal·lacions. Fa referència a l’app del Cuidem i la valora molt 
positivament. 
 
Ofereix les instal·lacions de l’Institut i el servei a la comunitat que fan els joves per ajudar a les 
entitats del Districte. Exposa que tenen les pistes de basquet i futbol, però necessita algú que 
les dinamitzi i obri l’equipament. 
 
El Sr. Àngel Moreno sol·licita saber quina quantitat hi ha del pressupost destinat al barri de can 
Parellada. 
 
Quant a la revisió dels guals, informa que hi ha una sentencia i que aquesta permet a cada 
propietari sol·licitar el gual o no lliurament i que si l’administració reactiva aquest tema, l’entitat 
activarà la denuncia. 
 
El Sr. Isaac Albert respongué que ha estat als districte 1, 4 i 5 i les preguntes són les mateixes. 
Quines inversions hi ha per Can Parellada? entenc la preocupació i l’interès per concretar les  
inversions i les millores a cada barri i informa que estan treballant en un visor pressupostari per 
tal que qualssevol ciutadà de Terrassa hi pugui entrar i analitzar el pressupost a partir del que 
ell aporta i el que passa allà on viu. El pressupost és de ciutat, així el manteniment, els residus i 
les inversions a Can Parellada millor o pitjor, però s’estan oferint. És cert que hi ha mancances 
evidents per a les característiques que té aquest barri i el districte.  
 
Fa menció a les inversions en el camp de futbol de Les Fonts, en els seus vestuaris i en la 
millora de la passarel·la de Les Fonts. 
 
El tema de rieres és de l'Agència Catalana de l'Aigua i la competència d'educació pel que fa a 
la construcció dels equipaments és de la Generalitat de Catalunya, però hi ha una màxima que 
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defensen, si s’ajustessin a les competències municipals la majoria de coses que presenten en 
aquest pressupost no es faríem. Les competències municipals són serveis socials, programes 
de foment de la lectura, i poca cosa més. Són les que són, però com a Ajuntament van molt 
més enllà de les competències.  
A l'ACA li reclamen tot el que fa falta, però moltes vegades no es pot esperar perquè hi ha 
l'obligació de donar resposta.  
 
Quant a l’escola Sala i Badrinas hi ha una aposta clara del Govern de la ciutat  per ajudar a que 
l’escola passes a ser institut escola. L'acord al que es va arribar amb la Generalitat va ser de 
fer una col·laboració conjunta, es pot o no estar d’acord. És un milió d'euros que estava 
pressupostat pel 2021 de moment no s'ha fet efectiu i segurament es farà efectiu durant el 
2022, que és quan començaran les obres. 
 
Referent al tema de la llançadora diu que hi ha una aportació extra pel que fa al transport públic 
cap l’empresa Tmesa per mantenir la qualitat del servei, ja que els ingressos han baixat a 
causa de la baixada d’usuaris per la covid i per donar resposta a les diferents línies que fan 
falta entre elles la que s'ha reclamat des de Can Parellada. Afirma que  pressupostàriament els 
recursos per a la línia de Can Parellada hi son, en principi durant el 2022, es veurà el resultat 
d'aquesta llançadora i nova línia.  
 
Pel que fa a l'àmbit d'Eco-equip, durant l’any  2009-2010 hi va haver una crisi molt gran que va 
fer caure els recursos municipals i aquí es va deixar d'invertir, una de les empreses que va patir 
més les inversions va ser Eco-equip que va anar enrere i la ciutat està com està degut a una 
manca d'inversió. En els dos darrers anys s’està intentant recuperar aquesta inversió i a més a 
més intentant desplegar aquest nou model de recollida. El servei de controlar les àrees de 
contenidors i l’estat dels propis contenidors existeix. Aquest any en el pressupost hi ha 4 
milions d'euros extres a la empresa Eco-eqeuip per donar resposta a moltes demandes. 
 
Parlant de competències municipals els mercats ho són i referent al mercat de la 
Independència i el de Sant Pere diu que fa molts anys que no s'hi inverteix en una millora 
integral, al mercat de la Independència es va fer una inversió en climatització, però a l'edifici no 
s'ha fet mai.  
 
Quant al tema beques menjadors comentà que les autoritzen serveis socials a partir d'uns 
barems objectius que s'han de complir. El que hauríem d'evitar és que la gent hagi de competir 
per a una ajuda, perquè això genera conflicte i situacions que no agraden. Això és el que hem 
d'evitar, per contra també hem d'entendre que hi ha d'haver-hi uns barems, la universalització 
d'un servei és impossible, és impossible de donar cobertura a tothom en un mateix moment 
perquè el pressupost és limitat. La nostra obligació de l’administració és que els criteris siguin 
el màxim d'objectius i evitar que algú que compleix aquests criteris es quedi sense beca.  
 
En referència a l’ampliació del Casal Cívic de Can Parellada diu que les ultimes reformes que 
es van fer ell era regidor d'equipaments i parla de l’any 2007 o 2008 i des de llavors hi ha 
pendent l'ampliació d'aquest equipament. En el pressupost 2022 l'ampliació del Casal no hi és, 
el que si hi ha és la voluntat d'alliberar espais dels equipaments per a les entitats. El que volen 
és que els serveis socials i les oficines d'atenció al ciutadà marxin dels equipaments cívics, 
perquè l'Ajuntament acaba ocupant molts d’aquest espais per un ús propi i no es aquest 
l'objectiu. En aquest sentit s’està treballant per veure com evoluciona aquesta idea. 
 
La resposta en el 2022 és que no hi ha pressupost per a l'ampliació d'aquest equipament, no 
diu que no hi pugui ser, però ara no hi és. Al Roc Blanc si que hi és i no vol comparar barris, 
però és veritat que el Roc Blanc no té espai, no té equipament i també fa anys que el reclamen 
i un cop s'ha construït l'escola entenem que al costa de l'escola té sentit que hi hagi aquest 
equipament, perquè això generarà dinàmiques millors per a l'escola i pel barri. El Roc Blanc no 
hi és en aquest pressupost ve del pressupost del 2021 i com que és una inversió gran no 
s'acaba en un any i té continuïtat pel 2022. 
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La Sra. Mercè Martí diu que des de les Fonts valoren que són uns pressupostos centralistes i 
quan parlen de disseminats en el cas de les Fonts si que hi ha tren i camp de futbol, però tenen 
mancances que també són importants.  
El centre cívic de referència és el de Can Parellada i els mateixos veïns de Can Parellada 
manifesten que no hi caben. A les Fonts hi ha un local alternatiu, però res a veure amb aquest i 
tampoc hi cabem i això els porta a pensar en el projecte Next Generation i en la Masia de Can 
Falguera per tal que es tingués en compte i seria un bon espai per a les Fonts i Can Parellada 
per tal d’intercanviar activitats i desenvolupar les que tenen ara. 
 
Referent a Cicles de Vida diu què amb els talls d'edat que s'estan plantejant hi ha una actitud 
antiquada, i que s’hauria de tindre en compte a la mitjana edat entre els 30 i 60 anys. 
 
Comenta que en el pressupost no ha vist reflectit un treball de gènere. 
 
Informa que al barri de Les Fonts no tenen cap caixer i sol·licita que l’administració intervingui i 
pressioni per tal de cobrir la necessitat de la gent gran. 
 
Comenta que està molt contenta per la inversió destinada a la passarel·la, que a veure si al 
2022 la veuen feta, perquè és molt perillosa i ho han compartit moltes vegades amb els 
representants de la taula presidència. 
 
El Sr. Jesús Moreno sol·licita la implantació de la línia d’autobús per donar cobertura a les 
persones grans de la zona de les torres, l’ampliació del casal i la construcció del pont del carrer 
Itàlia. 
 
La Sra. Elisabeth Herrera demana la confirmació de la inversió en l’escola Sala i Badrinas, d'1 
milió d'euros o 2,2 milions. Afirma que està bé que l'Ajuntament faci aquest tipus d’aportacions i 
ajudes i pel mateix argument sol·licita una biblioteca pel Districte 7. 
 
Pregunta quants efectius hi ha de policia local doncs el números ni li quadren.  
 
La Sra. Mercè Martí apunta que de cara a la centralització dels serveis municipals es tingui en 
compte els barris disseminats doncs la digitalització i el desplaçament poden comportar 
obstacles per algunes persones.  
 
El Sr. Arturo Travesa dona les gracies d'aquest Consell i que s'hagi fet a Can Parellada, però ell 
ve a defensar tot el districte 7 que era el districte de les Fonts antigament. Explica que el van 
fer Alcalde en propietat d'aquesta zona de les Fonts que està dividida en dos termes 
municipals, és un fet incompressible. Les Fonts fa 100 anys que existeix i Can Parellada 50 
anys. Les Fonts era Can Parellada, els Bellots, Torresana, les Carbonelles, Can Palet Petit ara, 
les Martines i els problemes es solucionaven ràpidament. Les Fonts era la barriada més gran 
de Terrassa i resulta que ara és la barriada més petita de Terrassa. Agraeix la implicació del 
Regidor d’esports en la construcció del camp de futbol. Informa que des de fa 100 anys se li 
deuen coses a Les Fonts. Els veïns de Les Fonts van pagar la font de Les Fonts i un 
poliesportiu i no es van construir. Ell viu per les Fonts i no de Les Fonts. S’ofereix a explicar la 
veritat del barri. Demana que l’Ajuntament de Terrassa tingui en compte el barri de Les Fonts. 
 
El Sr. Jordi Sillero diu que augmentar el pressupost vol dir augmentar la despesa? sembla ser 
que ha augmentat 20 milions d'euros, això vol dir que hem d'augmentar el control que hem de 
fer sobre el Govern, ja que l'ajuntament és la segona empresa de la ciutat, no sé sí és molt bo o 
molt dolent, només diré que és preocupant. Suposant que fos bo, no és bo que sigui la segona 
empresa de la ciutat "on es fan els serveis millor o pitjor" o "es fa la recollida de brutícia millor o 
pitjor", perquè una empresa privada sinó o fa millor o pitjor no se la contracte, llavors una mica 
de diligencia.  
 
La meva pregunta és de la partida dels pressupostos que ens varen enviar hi ha una partida de 
450 mil euros en Qualitat Democràtica, ens podria detallar una mica més, per què es 
necessiten o en que s'inverteixen aquests diners?.  
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Ens podria explicar que implica la despesa en 600 mil euros en una partida que es diu 
Ciutadania?  Què vol dir Ciutadania i quines implicacions té concretament?.  
 
Què implica una despesa de 202 mil euros en Normalització Lingüística i què vol dir? Hi ha 
alguna llengua a Terrassa que no és normal? Volen implantar l'esperanto a Terrassa? Volen 
implantar la llengua de signes? Hi ha alguna llengua que, no sàpiga jo, que no és anormal a 
Terrassa? 
 
Hi ha intenció de rebaixar la despesa les partides corresponents a cada àrea destintes a 
coordinació i serveis centrals de cada àrea que suma un total de 20 mil o 19 mil euros? hi ha 
intenció que hi hagi menys despeses en coordinació i es puguin agafar aquests recursos en 
una inversió per a àrees concretes com comerç per a exemple? 
 
Voldria preguntar sobre l'estratègia, però preguntaré, hi ha pensada alguna mesura per part del 
Govern municipal per afavorir l'estalvi privat? l’inversió privada? l'emprenedoria? la creació 
d'empreses, ja sigui amb la rebaixa de tributs d'impostos o una flexibilització de la burocràcia? I 
aquesta ultima pregunta té molta relació amb que l'Ajuntament és la segona empresa de la 
ciutat. Si l'Ajuntament fa els serveis de neteja, millor o pitjor, es farà alguna cosa a part del 
Govern municipal, perquè entrin empreses privades que no vulguin fer-ho millor o pitjor sinó 
que ho pugin fer millor?. 
  
El Sr. Isaac Albert respon que a la ciutat de Terrassa hi ha 228 agents, el 2021 acabarem amb 
238 i la voluntat és acabar el Mandat amb gairebé 250 o 248 agents. Dels 228: 193 agents, 20 
caporals, 7 sergents, 7 sotsinspectors, 1 intendent major. La voluntat nostra és cobrir les baixes 
i augmentar 10 places i pressupostàriament els recursos hi són. Hi ha una ràtio aprovada que 
té a veure amb el percentatge de policies per nombre d'habitants i estem lluny d'aquesta ràtio 
Tampoc podem créixer de cop ni el pressupost ho aguanta ni els efectius existeixen, però la 
voluntat és acostar-nos a aquests percentatges.  
 
Pel que fa al tema del Sala i Badrinas respon que l'aportació de l'Ajuntament serà de 2 milions 
d'euros, però no ara, començaran amb 1 milió i al final al 2024 o 2025, ja veurem com 
evoluciona. Això no va de competències, va de polítiques i nosaltres tenim voluntat. Aquest 
Ajuntament va tenir la voluntat perquè va creure políticament fer una aposta clara per a les 
escoles bressol. Hi ha pocs ajuntaments que tinguin tantes escoles bressol com en aquesta 
ciutat, això no és competència de l'Ajuntament de Terrassa.  
 
Al Sr. Travesa li diu que  li reconeixem històricament la feina que ha fet per les Fonts. Creu que 
el Sr. Miquel Ángel Moreno podria parlar molt del camp de futbol de Les Fonts, perquè estem 
d'acord que és una demanda històrica.  
 
Li respon al Sr. Jesús Moreno sobre l'ampliació del Casal diu que ja ho ha comentat que en els 
pressupostos que porta no hi ha l'ampliació del Casal. La voluntat de l'ampliació hi és. Si durant 
el 2022 es pot fer el projecte i tirar-lo endavant es farà.  
 
Referent al tema de la línia d'autobús respon que té partida pressupostaria, però jo no sé quan 
serà vigent, durant el 2022 ha de ser una realitat. 
 
Quant al pont del carrer Itàlia respon que en el pressupost no hi és. És  una demanda històrica i 
des del punt de la mobilitat té molt sentit. Un dels problemes greus que té aquesta ciutat és de 
manteniment i una part d'aquest problema es centra en els ponts. En aquest darrer any han fet 
un estudi de tal com estan els ponts de la ciutat i necessiten inversió. Hauran de decidir si fan 
nous ponts o es mantenen els que hi ha. 
 
Referent al tema de la Sra. Mercè diu que quan anem al Centre ens diuen que tot va cap als 
barris i quan anem als barris es té la sensació que tot va al centre. En aquests moment hi ha 
una Taula de Disseminats on hi són les Fonts i Can Parellada. Tenen en compta que són 
realitats diferents, ja que no té res a veure les Martines amb Can Parellada i les Fonts. Hi ha 
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una Taula, perquè estan allunyats de la trama urbana, però les necessitats i les demandes són 
diferents. Ens hi hem posat tant en l'àmbit de transport, com de manteniment i neteja, perquè 
pagueu els impostos i us mereixeu els mateixos serveis.  
 
Pel que fa als programes pressupostaris de gènere respon que no ho ha explicat, però que van 
començar amb 40 programes i ara n'hi ha 60, que impliquen una despesa directe de 36 milions 
d'euros. Estan centrats gairebé en els Cicles de la Vida on la visió de gènere i 
d’interseccionalitat hi són per tal de poder donar resposta a diferents desigualtats o 
problemàtiques que hi ha en aquest moment a la ciutat. El pressupost té una visió de 
perspectiva de gènere important i som com a Ajuntament un referent.  
 
En Cicles de la Vida es parla de gent gran, d'infància, adolescència i joventut, la idea és que 
volíem donar a entendre que necessitem una visió que doni resposta a les diferents etapes de 
la vida. Intenta que hi hagi una àrea que tingui una visió més enllà del servei, que pensi en 
treball, habitatge, política social, educació i esport. però que ho faci a partir de les diferents 
etapes de la vida i per això hi varem posar educació perquè hi tingués una certa centralitat en 
tot això. 
 
Quant a tema inversió en equipament diu que sinó són molt determinats i molt concrets és 
complicat.  
 
Pel que fa a la masia Can Falguera diu que també és una necessitat el que tenen les masies 
de la ciutat que estan protegides s’està fent alguna actuació per evitar que caiguin, però són 
actuacions de manteniment, algunes són clarament municipals i hi tenim la responsabilitat. Hi 
podria haver-hi l’opció, però no hi és. 
 
Respon al Sr. Jordi Sillero dient-li que serà molt contundent i espero que no s'enfadi i entengui  
el què diré.  El debat de públic o privat podria implicar que si l'administració actua com una 
empresa privada Les Fonts i Can Parellada ja haurien tancat i els disseminats també, o sigui 
que anem en compte perquè quan parlem del sector privat busca beneficis i que els números 
quadrin i el sector públic no. Ho podem fer millor o pitjor, i tot es pot debatre. Ho hem entès 
perfectament nosaltres tenim l'obligació que la neteja, el servei, l'educació i la seguretat arribi a 
tot arreu, pot arribar millor o pitjor i es pot discutir i això és un debat polític interessant i a més a 
més nosaltres tenim l'obligació i vosaltres teniu l'obligació de defensar el vostre territori, la 
oposició de fiscalitzar-nos, però anem en compte com ho expliquem. Perquè el que garanteix el 
mínim vital i els serveis mínims et garanteixo que és el sector públic i no és el sector privat.  
  
Ja ho he dit que siguem la primera o segona empresa de la  ciutat no sé si és bo o dolent. A mi 
també m'agradaria que hi haguessin grans multinacionals i és veritat que hi són.  Hi ha 
empreses més grans que aquest ajuntament, però l'impacta econòmic de treballadors i el 
número de recursos a la ciutat no és tant, Cirsa és molt més gran que l'ajuntament, però 
l'impacta que té a la ciutat no ho es tant. Nosaltres estem parlant de gairebé 3.000 treballadors i 
un pressupost de 280 milions d'euros, la segona empresa deu ser Mútua de Terrassa o el 
Consorci de Terrassa, tot i que pot haver-hi alguna multinacional que a nivell mundial sigui més 
gran.  
 
Diu que hi ha una cosa que jo no et puc contestar i és que parlaves d'una partida de 450 mil 
euros de Qualitat Democràtica. És un servei que dintre hi ha tot el tema de participació 
ciutadana, hi ha diferents àmbits. En prenem nota i et contestarem, perquè hi hagi el detall de 
tot. Quan parlem de Qualitat Democràtica parlem entre altres coses que hi ha participació 
ciutadana, sinó recordo malament, però es un servei que funciona.  
 
Pel que fa al tema de Ciutadania respon que és el que s'havia dit fa molts anys on es podia 
parlar d'immigració. És el que fa l'acollia de la gent que arriba, fa comunitats de veïns, els  
programes i polítiques de l'espai públic i fer activitats. També t'ho podem detallar, és el servei 
de Ciutadania.  
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Referent al tema de la Normalització Lingüística respon que en aquesta ciutat es parlen gairebé 
80 llengües, jo crec que totes son normals indispensables i necessàries pel dia a dia, totes les 
llengües son importants. És veritat que aquí hi ha el Consorci de Normalització lingüística, la 
Generalitat de Catalunya aporta als professionals i l'Ajuntament aporta alguns recursos. Totes 
les llengües són normals, però és veritat que hi ha una aposta en una llengua que és important 
que la conegui tothom sobretot els nouvinguts, les persones que arriben aquesta ciutat i no 
tenen problemes per conèixer la llengua castellana i en canvi poden tenir algun inconvenient 
per la llengua catalana. És un servei molt demandat, perquè moltes entitats ens demanen 
cursos de català i nosaltres els anem omplint fins que no tenim més places. La demanda és 
important, perquè la gent per fer vida normal en aquest país necessita saber sens dubte el 
castellà i necessita saber sens dubte el català.  
 
Diu que queda pendent de contestar-te aquests 450 mil euros de Qualitat Democràtica més 
detalladament i també els de Ciutadania.  
 
Referent als temes de les despeses de coordinació explica que cada àrea té el seu equip de 
gestió econòmica i els seu equip de coordinació. L'Ajuntament té una sèrie d'àrees que 
gestionen aquest pressupost de 80 milions d'euros i és l'estructura que tenim muntada. Pots 
treure personal d'una àrea i passar-la a una altra, però en el cost global de personal és la 
mateixa, estem parlant de funcionariat. 
 
El Sr. Miquel Pérez diu que el que comentava el tinent d'alcalde de com ens organitzarem a 
l'Ajuntament són despeses que afecten a tota l'estructura organitzativa tant a les 8 àrees com 
als diferents serveis, per tant és despesa estructural. 
 
El Sr. Isaac Albert diu que tu pots estructurar amb més o menys àrees i  pots tenim menys 
directors d'àrea,  però l'estructura de gestió municipal és la mateixa. 
 
Explica que quant a la promoció econòmica hi ha previsió d’inversions importants en l'àmbit 
dels polígons industrials. L'impost d'activitats econòmiques en aquest  ajuntament el paguen 
empreses o negocis que superen la facturació d'un milió d'euros, la recaptació que tenim es de 
8 milions d'euros i per ser la tercera ciutat del país crec que és un import petit. Tenim un 
problema i és que no som una ciutat que atregui a la industria important. Que això passi per la 
rebaixa de tributs, crec que això no ens pertoca a nosaltres. Hem d'oferir el màxim de facilitat 
perquè arribin empreses i això vol dir que els polígons estiguin adequats, els accessos siguin 
bons, que hi hagi fibra òptica i que estiguem preparats per rebre aquestes empreses.  
 
Durant el 2021 hem fet esforços importants amb rebaixes de tributs cancel·lant el pagament 
d’algunes taxes per ajudar a alguns sectors que ho estaven passant malament,però el mon 
local no té la capacitat de fer-se atractiu a partir de la rebaixa fiscal, perquè no hi ha tants 
impostos locals que afectin directament a la empresa, podríem parlar de l'IBI, però crec que 
estem parlant d'impostos molt assumibles pel sector empresarial. És veritat que tenim un 
problema de atracció de la industria. Aquí també hem accelerat un procés que té a veure amb 
els Bellots que és un polígon industrial que creiem que és estratègic per a la ciutat, té unes 
característiques molt concretes que el fa únic a la regió metropolitana i a peu de la C-58 
entenem que pot ser un element atractiu per a empreses important i això si que ho hem 
incentivat d'una forma clara. Igual que aquí hi ha un polígon que es Can Guitat que és privat i 
sembla que és comença a moure i estem disposats a que es faci bé, perquè necessitem espais 
de qualitat per a la industria i això ho estem treballant. 
 
S'acomiada i dona les gràcies als assistents.  
 
Pren la paraula la Sra. Josefina Merino, presidenta del Consell i agraeix la presència del Sr. 
Isaac Albert, així com dels tècnics municipals.  
 
 
3. Informacions de Presidència  
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La Sra. Josefina Merino informa del nou procés participatiu « Amb tu, millorem la vida dels 
barris. Per una ciutat saludable», del que us vam informar en el Consell de l’estiu, va arrencar 
el passat dia 1 d’octubre, amb la fase de presentació de propostes i idees.  
 

Aquest procés vol implicar la ciutadania, les entitats i els col·lectius en la millora de la vida dels 
barris i aconseguir una ciutat més saludable, aportant propostes i idees que després es 
compartiran i treballaran conjuntament amb els consells municipals de districtes i s'elevaran a 
l'Equip de Govern. Els consells seran així els espais de deliberació i construcció col·lectiva 
d’idees i propostes presentades per la ciutadania. 
 
Fins al 7 de novembre, podeu presentar propostes i idees encaminades a crear uns barris més 
saludables, preferentment relacionades amb medi ambient i sostenibilitat, drets socials, igualtat 
i xarxa comunitària; i vida activa (activitat física, alimentació saludable, relacions socials, etc.).  
 
Us destaquem també que es poden presentar fins a cinc idees centrades en un o més barris 
d’un mateix districte i que les poden presentar les persones majors de 16 anys i les entitats i 
col·lectius registrats al RMEAC.  
 

En la pròxima sessió del Consell, al desembre, les propostes validades, les que compleixen els 
requisits de les bases, es presentaran al Consell de districte, i més endavant, en els primers 
consells del 2022 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. 
 

Les propostes han de ser despeses ordinàries com per exemple: l'organització d’algun 
esdeveniment, la realització d’activitats o projectes, les campanyes de sensibilització i difusió, 
els tallers, els cursos de formació, la realització d’estudis… Queden excloses del procés les 
propostes que es refereixin a inversions (per exemple: construccions, instal·lació de bancs o 
jocs a les places, adequacions o reforma d’equipaments, espais o infraestructures urbanes; 
adquisició d’immobles, sòl o altres béns...) i les subvencions municipals. 
 
Podeu trobar tota la informació en el web municipal i en la plataforma Participa.terrassa.cat 
 
Per a resoldre qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb Qualitat Democràtica, a 
través del correu electrònic qualitatdemocratica@terrassa.cat o bé amb la coordinadora de 
districte. 
 
Cedeix  la paraula a la vicepresidència, la Sra. Elisabeth Herrera com a membre de la taula de 
seguiment. 
 

La Sra. Elisabeth Herrera anima a les entitats a presentar projectes i activitats. Aquest any 
pensem que és una mica més complicat.  
 

La Sra. Josefina merino diu que les persones que presentin aquestes propostes a la plataforma 
participa després podran venir al Consell a explicar-les i els consellers faran la valoració final 
    

Pel que fa a l’Hotel D’insectes diu que us vam informar per email el 13 d’octubre i per donar 
resposta a una Proposta de Resolució aprovada pel Ple, us comuniquem que, en el proper 
trimestre, es procedirà a instal·lar un hotel d’insectes en un talús del parc Bòsnia Herzegovina. 
Explica que els hotels són innocus per a la població i no suposen cap perill per a les persones, 
afavoreixen l'existència d'insectes que poden ser molt favorables per a combatre plagues 
perjudicials per a la vegetació. 
 
Informa del seguiment del projecte de la Taula de Baixa Densitat. Disposem de 3.000 euros per 
iniciar els treballs de recollida i elaboració d’un llibre sobre les entitats i els serveis municipals 
que hi ha al districte. La persona encarregada és la Sra. Mercè Martí. Totes aquelles entitats 
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que vulguin formar-ne part poseu-vos en contacte amb la Coordinadora de Districte o amb la 
Mercè Martí. 

El Sr. Miquel Ángel Moreno President de la Comissió Intermunicipal de Les Fonts informa  que 
ens vam reunir el 29 de setembre presencialment al Centre Cívic Torre Julià i els temes que es 
van tractar van ser: 

Ja s’ha iniciat  el servei de la T-blanca des de l’1 d’octubre, tal i com s’havia acordat a la 
comissió, gaudeixen de la targeta blanca 24 persones que són les que han complert els 
requisits. 

S'ha signat un nou conveni amb l’Escola Pilarin Bayés i els imports d’aquest curs són de 
175.000 € que són els que havien sol·licitat, uns 300 € per infant. Venien de fer una aportació 
de 7.520 euros. 
 
Quant a la Cruïlla Cr. Mare de Deu del Roser amb l’Església amb Cr. Sant Quirze s’ha valorat 
que és un projecte que havia pendent és costós i a dia d’avui es valora  tècnicament que no és 
prioritari. 
 
A l’Avinguda de la Llana durant el mes d’octubre s’està fent una obra de millora de l'enllumenat 
públic. Que consisteix en recuperar els 17 fanals existents,  se n'instal·la un de nou i és fa una 
nova rasa per alimentar-los amb un quadre nou. Per fer l'obra es faran estrangulaments de la 
calçada puntualment, senyalitzats de la manera adequada, i permetent sempre el pas dels 
vehicles. La durada prevista és d'un mes. 

 
Per acabar informar-vos que va haver una petició de tractar com a punt de la propera 
intermunicipal l’empresa Aigües de Les Fonts, la relació que tenim com a empresa 
subministradora d’aigua al barri de Les Fonts, es fer un seguiment de qualitat de l’aigua cada 
tres mesos. 

La Sra. Josefina Merino pel que fa a les activitats del districte informa que ahir dilluns es va 
inaugurar el local social de la Nova Associació de Veïns de Can Parellada, ubicat al carrer 
Amèrica número 26, obrirà de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. 

El 22 d’octubre a les 21:00 hores es farà el Cicle Gaudí al pati de l’Escola Josep Ventalló amb 
la pel·lícula “Les dues nits d’ahir” és una pel·lícula catalana del 2020, dirigida per Pau Cruanyes 
i Gerard Vidal, podeu reservar els postres entrades al email de l’entitat organitzadora el de 
l’associació de veïns per la unitat de Nostre barri associaciocanparellada@gmail.com  

 
L’Associació de Propietaris i Veïns de Les Fonts ofereixen l’exposició 100 anys de l’Arribada 
del Tren a Les Fonts a totes aquelles entitats i institucions que la vulguin exposar.  
 
El 14 de novembre hi ha la Festa Solidaria a l’Escola Josep Ventalló. 
 
Aquest any retorna la presencialitat per celebrar el dia 25 de novembre, dia encontra de les 
violències masclistes, serà al Centre Social de Les Fonts a les 19:00 hores. 
 

Referent als precs i preguntes del CMD de l’1 juliol: 
 
La Sra. Maria José González va proposar de fer un conveni per bonificar l’ús de la piscina de 
Les Fonts a la ciutadania de Can Parellada. Informar-vos que s’ha traslladat la demanda a la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Quirze, estem esperant resposta. 

 
La Sra. Teresa Mirón va fer una demanda d’informació de la coordinació entre cossos de 
seguretat, el Sr. Xavier Fernández li va donar resposta a la Comissió Intermunicipal informant-
la que tenen diferents plataformes de coordinació entre policies d’Ajuntaments que fan frontera 
i els Mossos d’Esquadra. 
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El Sr. Francisco Contreras va demanar l’eliminació del peatge de Les Fonts i la zona tarifaria 2, 
informar-lo que a nivell polític s’està treballant aquests temes. 
 
El Sr. Francisco Contreras va demanar una millora de la passarel·la dels Ferrocarrils: Informar-
vos que la redacció del projecte de rehabilitació de la passarel·la d'accés a l'estació dels FGC 
es va adjudicar a l'empresa OFEP, SA, per un import de deu mil sis-cents quaranta-vuit euros 
amb IVA (10.648,00 €) i un termini d’execució de sis mesos. L’execució del mateix està 
pendent de dotació econòmica.  
 
El Sr. Francisco Contreras va demanar la neteja d’uns torrents, el Servei de Mediambient va 
anar ha fer inspecció i us detallem l’informe: 
 
El torrent de Can Parellada: s’han realitzat treballs de neteja manual i amb maquinària per 
recollir deixalles. 

 
El torrent del Racó: s’ha fet una primera inspecció i es troba en valoració per si s’escau 
informar al propietari de la infraestructura. 

 

El torrent de Can Fonollet: es valora que la vegetació existent no representa un impediment per 
la circulació de l’aigua, es realitzaran inspeccions periòdiques. 

 
El torrent de Les Carpes: l’entitat informava de la presència d’uns pous, el 29 de setembre es 
va realitzar una inspecció amb l’entitat, el Sr. Contreras, i es confirma que son pous del 
municipi de Rubí. 
 
Aprofitem i us informem que gràcies a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua es podrà 
fer una intervenció de neteja a la riera del palau consistent en la retirada de la vegetació que 
pugui obstaculitzar el pas de l’aigua, però també es talaran i retiraran soques per impedir 
l’aparició de rebrots, es conservaran  els arbres dels marges que donen estabilitat als murs i 
s’eliminaran espècies vegetals invasores. Es plantaran espècies arbustives als marges de la 
llera on actualment hi han canyes per tal d’estabilitzar una vegetació de ribera pròpia. Per 
executar els treballs, s’habilitaran rampes per poder accedir als diferents desnivells de la riera. 
 
Diversos consellers van sol·licitar magatzems per guardar material de gran volum informar-vos 
que és una necessitat de ciutat i el servei de coordinació de districtes l’estudiarà.  
    

    

4. Precs i preguntes  
 
El Sr. Gabriel Zafra comenta que es van fer unes inversions a la Masia Can de Falguera i a la 
dels Bellots i que a posteriori no hi ha un control i un manteniment per part de l’ajuntament. 
 
Pel que fa al camp de futbol de les Fonts pregunta perquè s’ha construït un de nou i no s’ha 
rehabilitat l’antic. I perquè s’ha construït en una zona inundable. 
 
Sol·licita que les entitats gestores dels equipaments es facin càrrec del manteniment dels 
mateixos. 
 
El Sr. Àngel Moreno comunica que sinó hi ha una aportació econòmica per portar a terme les 
propostes del procés de millora el teu barri no serveix per res.  
 
Veu difícil que la Generalitat tregui el peatge i proposa una bonificació total per als veïns de la 
zona. 
 
La Sra. Mont Busquets pegunta sobre la titularitat del terreny que hi ha darrera l'Institut i 
informa que després dels caps de setmana es troben deixalles a dins de l’institut. Està 
interessada en fer una proposta ciutadana. 
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.   
 
La Sra. Josefina Merino respon que és de l'Ajuntament i si que poden fer propostes.  
 
La Sra. Mont Busquets informa que participen en projecte Let’s Cclean Up Europe i que ens 
comunicaran quan ho faran i sol·licita la col·laboració de les entitats i del veïnat. 
 
La Sra. Josefina Merino respon que enviï la informació a la coordinadora i ho enviarem a tots. 
 
El Sr. Jordi Sillero sol·licita un informe detallat de les despeses que estan incloses en la partida 
de 19 milions d'euros d'organització i coordinació. Sol·licita saber quins professionals estan dins 
d’aquesta despesa, el seu perfil professional i les funcions que desenvolupen.  
 
El Sr. Miquel Pérez respon que se li detallarà exactament les quantitats de les partides. Informa 
que l'Ajuntament està estructurat en vuit àrees i en aquesta partida està detallat els serveis de 
coordinació d’aquestes vuit àrees, entra capítol 2 de personal, però també les activitats, la 
difusió.. li farà arribar un informe. 
 
La Sra. Josefina Merino recull la demanda. 
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno respon al Sr. Gabriel Zafra i comunica que els terrenys dels camps 
de futbol de Les Fonts són inundables tots dos. Explica que és un projecte que ve de l’anterior 
govern i on havia d’anar un centre d’alt rendiment de rugby i la Generalitat havia de posar la 
meitat del cost del projecte amb una subvenció a la Federació Catalana de Rugby. Aquestes 
gestions no es van portar a terme, però la necessitat d’un camp de futbol per la Unió Deportiva 
de Les Fonts existia des de feia 10 anys. El nou govern es va trobar la primera fase realitzada 
(moviment de terres, asfalt, llums i tancat) i el que no podien deixar és que aquesta inversió es 
perdés. Es van fer gestions per recuperar la llicència dels terrenys i s’ha finalitzat les dues 
fases següents per donar cobertura a la Unió Deportiva de Les Fonts i als Carboners amb un 
cost d’1.400.000 €. La gestió de l’equipament la portarà la Unió Deportiva. 
 
La Sra. Josefina Merino respon al Sr. Ángel Moreno sobre el tema del procés de participació  
“ Millora el teu barri”, informa que el procés d’inversions de 500 mil euros s’ha transformat en 
aquest nou procés on les propostes les assumirà cada servei. 
 
La Sra. Eva Magaña explica que és un nou model de participació que no té una partida 
econòmica prefixada, però que té un compromís polític de respectar la priorització de cada 
territori i de que es canalitzarà l’execució amb cada servei un cop l’equip de govern triï les 
propostes finals. Serà equitatiu i distributiu entre barris. 
 
La Sra. Josefina Merino diu al Sr. Ángel Moreno que si que hi ha partida, però no té assignada 
una quantitat específica. 
 
El Sr. Ángel Moreno pregunta que si s’eliminen les propostes perquè tinguin despesa 
econòmica. 
 
La Sra. Josefina Merino aclareix que només s’eliminen aquelles propostes que siguin 
inversions. 
 
Pel que fa als peatges que també has comentat diu que la proposta està feta. 
 
5. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de la ciutadania  
 
 
La Sra. Josefina Merino tanca la sessió a les 20:59 hores. 
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Secretària Presidenta 
  

Antònia Fernández Pérez Josefina Merino Ramírez 

 
 


