
Coordinació Districtes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 7

Núm.: 2/22
Caràcter: ORDINARI
Data: 14 de juliol de 2022
Horari: De 18:00 h a 20:30 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

Manuel Cáceres Castaño Representant suplent Grup Municipal PSC

Teresa Mirón Sanz Representant Grup Municipal Junts per Terrassa

Mercè Martí Arolas Representant suplent APV Les Fonts

Maria José González Osuna Representant AV Can Parellada UNB

Piedad Planesa Morales Representant AS d’entitats culturals

Joan Antoni Ros Calsina Representant AS d’entitats esportives

Herbert Werner Metshke Representant AS d’entitats esportives

Ramona Folch  Casanova Representant AS d’entitats de gent gran

Elisabeth Herrera de Madre Representant AS d'entitats educatives

Carmen Álvarez Manzano Representant Comunitat educativa primària

Ángel Moreno López Representant AV Torres de Can Parellada

Jose Miguel Chico Macias Representant Suplent Nova AV Can Parellada

Excusats:

Frances Contreras Hernandez Representant AVP Les Fonts

Francisco Esteban Cañada Representant AS d’entitats culturals

Josefa Morales Rueda Representant Suplent As d’entitats Culturals

Laura Sobrino Martos Representant AS d’entitats juvenils

Maria Angeles Batanal Representant suplent d’entitats juvenils

Mont Busquets i Morató Representant Comunitat educativa secundària

Montserrat Amelia Nozal Baldajos Representant Comunitat sociosanitària

Jesús Moreno Cano Representant Nova AV Can Parellada

Neus Cruz Obiols Representant suplent Comunitat sociosanitària

Gabriel Zafra Calero Representant Grup Municipal PSC

Membres absents:

Lidia Gómez Rodríguez Representant Grup Municipal Tot per Terrassa

David Ródriguez Garrote Representant suplent AS d'entitats educatives

Jordi Sillero Delgado Representant suplent Grup Municipal Ciutadans

També hi assisteixen:

Mari Carmen Pascual Presidenta La Llar Gent Gran

Alex Montfort Director de serveis de Gent Gran

Sara Gallés Villaplana Tècnica de Gent Gran

Laia Font Maldonado Cap de Servei de Canvi Climàtic
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Anabel Felguera Tècnica de Benestar Animal

Maria Victòria Hernández Cap Unitat Promoció de la Gent Gran

Pepe Badia Marrero Responsable Equipaments Cívics 

Wanda Vergara Referent de benestar emocional i comunitària 

Antònia Fernández Pérez Secretària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 7 de març de 2022
2. Presentació de la selecció de les propostes del procés participatiu «Amb tu, millorem la 

vida del barri. Per una ciutat saludable»
3. El servei de gent gran al districte 7
4. Informacions de Presidència
5. Precs i preguntes
6. Consultes de la ciutadania

Desenvolupament de la sessió

Obre la sessió la presidenta del Consell, la senyora Josefina Merino, i dona les gràcies a tots
els consellers i conselleres  per  la seva  assistència. Es fa un minut de silenci en memòria del
Sr. Artur Travesa.

1. Aprovació de l’acta Consell Municipal del dia 7 de març de 2022

Acta aprovada sense cap esmena.

2. Presentació de la selecció de les propostes del procés participatiu «Amb tu, millorem
la vida del barri. Per una ciutat saludable»

La Sra. Josefina Merino informa que l’Ajuntament ha portat aquest nou procés participatiu per
implicar a la ciutadania i a les entitats en la millora de la vida als barris per tal d’aconseguir una
ciutat més saludable entre totes, aportant noves propostes i idees.
Comunica que es van presentar als consells municipals de districte un total de 134 propostes i
s’han construït entre tots els consells municipals un total de 105. En el Districte 7, el dia 7 de
març es van escollir 28 amb una votació de com a mínim un 10% del suport dels consellers i
conselleres. Aquestes es van elevar a l’equip de govern i han estat seleccionades per executar-
se les 4 més votades i cedeix la paraula a les tècniques que ens acompanyen:

1. Campanya de conscienciació i millora de la neteja als barris amb un 16,30% de suport del
consell del districte 7.

La Sra. Laia Font, Cap del Servei de Canvi Climàtic de Medi Ambient, informa que es farà una
campanya amb l’equip del 6 informadors ambientals porta a porta per reforçar la recollida i
selecció dels residus i s’afegirà el reforç educatiu en l’educació del respecte a la via pública, es
posarà l’enfoc en les deixalles tal com les burilles i els excrement dels gossos. La campanya es
portarà a terme de l’11 d’octubre a l’9 de novembre. Es començarà pel barri de Can Parellada a
petició de la Consellera Teresa Mirón que informa que estaran de festa major.
A  partir  de  la  última  setmana  d’agost  i  durant  3  setmanes  es  retolaran  els  contenidors
d’envasos i es portarà a terme la campanya “Reciclos” per animar a separar aquestes deixalles
amb l’incentiu d’acumular punts i participar en sortejos i/o per fer donacions econòmiques a
projectes com el de Roba Amiga, es farà a partir d’un app i un QR.
S’està treballant per buscar una xerrada per portar-la als centres educatius.
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La Sra. Teresa Mirón exposa la problemàtica que tenen de burilles al camp de futbol Travesa i
informa que no els permeten posar un cendrer. 
La presidenta reflexiona que és un equipament esportiu i que està prohibit dintre i fora i que la
solució passa per conscienciar als fumadors.
La  Sra.  Laia  Font  aporta  la  reflexió  que  la  millor  solució  seria  que  els  joves  fossin  els
ambaixadors aprofitant el projecte de l’IES Ègara.
La Sra. Carme Álvarez sol·licita que la xerrada s’ampliï als grups de grans de les escoles i es
faci al Casal conjuntament amb d’Institut. 

2. Augment de les activitats culturals i d’oci amb l’obertura dels centres cívics els caps de Set-
mana amb un 14,30%

El  Sr.  Josep  Badia,  Tècnic  Responsable  del  Casal  Cívic  de Can Parellada  comunica  que
aquesta proposta s’ha acceptat a dos districtes més, el 3 i el 6. A partir de setembre s’obre
l’opció de sol·licitar l’obertura dels equipaments cívics sense cap cos amb propostes realitzades
a traves de la seu electrònica omplint el formulari existent. Les propostes han de ser puntuals i
de districtes, en cap cas poden ser periòdiques. S’aniran gestionant segons vagin arribant i
tenint en compte calendari d’obertura de l’equipament. Ofereix la possibilitat d’acompanyar en
la creació i  en la difusió de l’activitat  per les xarxes municipals i  s’informa que la publicitat
d’aquestes activitats han d’anar acompanyades del logo del procés.
El Sr. Jose Miguel Chico pregunta quin és el límit i la Sra. Elisabeth Herrera pregunta quin és el
repartiment per districtes.
La Sra. Antonia Fernández responc que no hi ha repartició per districtes s’aniran gestionant
segons vagin arribant les peticions i amb el límit del pressupost de la partida econòmica.

3. Estudi de necessitats de la gent gran al districte amb un 12,20% 

La Sra. Victòria Hernández comunica que el servei té tres potes de treball majoritàriament: la
solitud no volguda, l’envelliment actiu i  la  prevenció en el  maltractament.  El  servei  ja dona
resposta a la proposta formulada pel consell i aprovada per l’equip de govern. Estan a punt
d’aprovar un projecte d’acompanyament a les persones grans amb un treball  en xarxa amb
serveis socials i els caps de salut per fer un seguiment i assessorament telefònic a la gent gran
amb l’associació Amics de la Gent Gran. Ofereix la possibilitat de fer un grup de treball per
ajustar aquest el projecte a les necessitats que es vagin detectant.
La Sra. Maria José González  s’interessa per la continuïtat de projectes de la preinscripció
social i el programa Mou-te.
La Sra. Victòria Hernández assegura que el programa Mou-te té continuïtat.
La Sra. Wanda Vergara informa la Prescripció Social s’està reactivant, fa un mes hi va haver
una reunió entre l’Ajuntament i els centres de salut i desprès de les vacances es farà una altra
reunió. S’anirà ampliant la informació.
El  Sr.  Jose  Miguel  Chico  demana  informació  sobre  cobrir  necessitats  relatives  a
l’acompanyament en tràmits electrònics.
La Sra. Anabel Felguera informa que hi ha un servei anomenat punt orientació social,  està
ubicat a l’esplai. Es passarà informació als consellers.
La  Sra.  Victòria  Hernández  informa  que  ha  portat  uns  imans  amb  el  telèfon  de  l’oficina
d’informació a la gent gran per donar suport a les demandes.
El Sr. Ángel Moreno demana un curs al districte per formar a la gent gran en tràmits electrònics.
La Sra. Victoria Hernández recull la demanda.
La Sra. Ramona Folch exposa que als bancs hauria d'haver una persona per ajudar a les
persones grans a fer les gestions.
La Sra. Victoria Hernández informa que des del servei ha hagut reunions amb diferents entitats
financeres i que no han estat massa satisfactòries. Ara mateix hi ha una entitat que ens ha ofert
fer aquest cursets, quan estigui tancat, es farà arribar a traves de la coordinadora del districte.
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4. Campanya de conscienciació sobre la tinença d’animals en espais públics urbans amb un
10,20%

La Sra. Anabel Felguera, tècnica de Benestar Animal, comunica que la proposta que plantegen
és oferir xerrades a les escoles i als centres cívics amb entitats animalistes per traslladar la
informació de la normativa relacionada amb la tinença d’animals. 
Informa de l'elaboració  d’un díptic  informatiu  i  de  noves plaques per  senyalitzar  les  bones
praxis. En referència a la possibilitat de crear un banc de DNA de gossos, recorda que aquesta
proposta ja va sortir en un projecte de participació de l’any passat, es va fer tot l’estudi i malgrat
que en altres països funciona, aquí en aquest moments no és viable i no dona garanties.
El Sr. Ángel Moreno i comenta que hi ha més de 60 municipis a Espanya que apliquen aquest
sistema i ha aconseguit ciutats més netes en aquest sentit. Demana, que coneixen els punts on
surt la gent amb els gossos i les hores, hi hagi més presència policial.

Pren la paraula la Sra. Josefina Merino i agraeix la feina feta a tots els consellers i conselleres i
a tots els serveis municipals. Informa que les propostes es començaran a portar terme a cada
districte i que es podrà fer el seguiment a través de la plataforma Participa Terrassa. Per últim,
informar que es farà una valoració de les persones i els òrgans participants en el procés.

3. El servei de gent gran al districte 7

La presidència cedeix la paraula a la  Sra. Vichy Hernández i explica que fa el servei de Gent
Gran a nivell de ciutat i a nivell de districte. (Annex 1)

4. Informacions de presidència

La presidència informa que el  servei  de bibliopunt s’iniciarà  a partir  del  mes de setembre.
Estarà ubicat al local de l’esplai de Can Parellada al carrer Amèrica 19, els dimarts, dimecres i
dijous de 16:00 a  19:00 hores.  S’informa també que estan en funcionament  dos punts de
crossbooking ubicats al casal cívic de Can Parellada i al Centre Social de Les Fonts en horari
d’obertura de cada equipament. Es tracta d’un servei en el que pots emportar-te un llibre i has
de deixar un altre amb l’objectiu de compartir cultura.

La Comissió Intermunicipal de Les Fonts es comunica que es va celebrar el 19 de maig i es va
informar de la creació d’una taula tècnica per iniciar l’estudi sobre l’empresa d’Aigües de Les
Fonts i es va presentar la demanda de tractar l’encreuament del carrer Sant Quirze amb la
Carretera de Rubí per millorar el trànsit rodat i evitar accidents. S’avança que per tal de donar
resposta a aquesta petició hi ha una reunió tècnica prevista al setembre i la propera Comissió
Plenària serà a l’octubre.

La Taula de Disseminats es va celebrar el dia 5 de juliol i es va tractar:
- El projecte de les càmeres de seguretat es va informar que després de la licitació fallida es va
crear una comissió tècnica per valorar i  tenir  en compte tots els aspectes a incloure en el
projecte  per  tal  d’aconseguir  la  màxima  eficiència  i  eficàcia  de  les  càmeres.  En  aquests
moments  s’està  finalitzant  amb  la  part  tecnològica  i  al  finals  del  mes  de  juliol  es  licitarà.
S’espera adjudicar-ho a  finals  d’any i  que la  seva execució  sigui  per  l’estiu  del  2023.  Les
entitats van demanar com estaven repartides les càmeres i la seva ubicació.
- Taxi a demanda al barri de Les Martines s’informa que es posarà en marxa el 19 de setembre
i s’ha de demanar a través d’una app i anar als punts de recollida habilitats.
- En referència a la dinamització, informa que hi ha 7 rutes proposades pel grup de treball de
dinamització i es farà una reunió de treball per a prioritzar-les i així poder-les realitzar i anar-se
realitzant entre aquest any i el 2023. També s’informa que el llibre d’entitats dels barris de Can
Parellada i Les Fonts es finalitzarà al mes d’octubre i es farà una petita edició en paper i difusió
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via xarxes socials. Comenta que el termini per validar la informació que es publicarà finalitza a
finals de setembre.
Pren la paraula la Sra. Mercè Martí i comenta que s’estan fent algunes actualitzacions perquè
hi ha hagut canvis de presidències i s’està enviant a cada entitat. Pregunta al Sr. Àngel si l’ha
rebut.
- En quan al grup de participació i organització es va demanar a la taula que s’activés el grup
per debatre sobre el futur i la participació a la taula.

A continuació, la presidència dona resposta a les preguntes que es van formular al consell del
passat 7 de març.
En referència a la freqüència de neteja dels col·lectors de la riera de Les Fonts amb la Riera del
Palau es comunica que aquest punt es neteja habitualment després de cada període de pluja .
Si  es  detecta  brut  es  poden  posar  en  contacte  amb  el  servei  de  mediambient  al  telèfon
937307000, a l’adreça electrònica medi.ambient@terrassa.cat o trucant al 010.

Sobre la recollida de les escombraries al barri de Les Fonts respon que l’entitat veïnal que va
fer la demanda té registrades 3 instàncies sol·licitant la substitució de les següents bateries:
Carrer Bisbe Sanahuja amb Turonet, Carrer Paris, Carrer Sant Carles, Carrer Sant Andrés,
Carrer Maria Verger, Carrer Sant Agustí  amb Camí Can Falguera,  Carrer Sant Agustí amb
carrer Sant Bernat,  i l’Avinguda del Vallès.
El servei de Residus en data 23 de març va enviar a l’entitat una carta informant-los dels criteris
en establir  els sistemes de recollida i  informant-los que a les zones de baixa densitat  està
previst un estudi per implantar el porta a porta. 
Paral·lelament el servei de residus de medi ambient ha estat fet un seguiment d’aquestes àrees
i  valora que la situació ve donada per una  qüestió de mal ús i  d’incivisme, per combatre
aquestes praxis el servei té un programa d’inspectors que s’ha anat augmentant des del 2018.
Actualment hi ha una plantilla de 13 persones que realitzen les funcions de control i inspecció
els 7 dies de la setmana, cobrint una franja de 14 hores diàries. Les infraccions més habituals
es produeixen per l’abandonament de residus fora dels contenidors, no separar les diferents
fraccions o no dipositar-les en els contenidors específics, les sancions poden arribar fins els
6.000€,  tot  i  que la  majoria  són d’entre  150 i  600  euros (sense aplicació  de reducció  per
pagament voluntari).

En referència a la inseguretat a la passarel·la i al pàrquing dels Ferrocarrils s’ informa que es fa
un seguiment intensiu d’aquesta zona i no s’han detectat incidències destacables. El servei de
seguretat ens faciliten una adreça electrònica per tal que les entitats pugueu informar d’aquelles
situacions   i  ubicacions  que  requereixen  una  especial  atenció  policial,  és
URMEC.POLICIA@TERRASSA.CAT i per urgències es recorda que cal trucar al 112 o al 091

Sobre la neteja pàrquing estació Ferrocarrils de la Generalitat s’informa que la neteja d’aquest
pàrquing es fa de forma  mecànica amb una escombradora cada dues setmanes, si es detecta
punts bruts la ciutadania pot fer servir l'app cuidem amb l'opció neteja de carrers o trucar al
010.

En  referència  a  les  Colònies  de  gats  s’informa  que  el  servei  de  Protecció  de  la  Salut
conjuntament amb l'entitat Progat  realitzen el control de les colònies de gats amb les persones
voluntàries de l'entitat i  mitjançant el mètode CER: captura, esterilització i retorn a la colònia,
també incloent el sanejament dels animals i la millora de les condicions de salubritat als indrets
on  s'ubiquen.  L’entitat  veïnal  va  demanar  informació  de  les  colònies  del  carrer  de
Circumval·lació i de la Rambla de Les Fonts, us comuniquem que al carrer de Circumval·lació
hi ha dues colònies controlades i al carrer de la Rambla cap. Des de l’entitat animalista ens
demanen que entre tots hem de fer pedagogia i  fer entendre a la ciutadania  que hem de
conviure amb els gats i  si rebeu queixes dels veïns les podeu adreçar al servei de protecció de
salut protecció.salut@terrassa.cat.
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Sobre la demanda de paperera per a cigarretes a l’entrada del camp de futbol s’informa que
l’equipament esportiu està cedit a la Unió Deportiva de Les Fonts i ha de ser aquesta entitat qui
reguli l’ús de les instal·lacions i busqui solucions a les dificultats amb les que es vagi trobant, al
ser un equipament esportiu està prohibit fumar i caldria fer una campanya pedagògica amb els
seus usuaris per tal que prenguin consciència.

Pel que fa a la Manca de senyalització i voreres al carrer Colon amb Ctra. Rubí i una ampliació
Av. Vallès per sota del pont Ctra. Rubí es planteja una reunió per tal de tractar la demanda
institut amb els serveis municipals i els regidors competents

En referència a la petició de l’eliminació del peatge i l’aplicació de la zona tarifària 2, la Sra.
Josefina Merino respon que no es competència municipal.

Sobre la demanda de parades de taxi al barri de Les Fonts, el servei ha recollit la demanda
veïnal i l’ha traslladat a Teletaxi i comenta que en quan tinguin una resposta els hi farà arribar,
es pregunta si hi ha parades a Can Parellada, la presidència comunica que no.

Pel que fa a la pregunta sobre quines inversions es faran al districte al 2022, informa que
aquest tema es va tractar al Consell Municipal del dia 19 d’octubre i que es pot revisar l’acta i la
resposta del Sr. Isaac Albert sobre el projecte d’ampliació d’aquesta casal.
La presidenta informa que es facilitarà informació del projecte al proper consell.

La Sra. Mercè Martí demana l’estat del projecte de reforma de la passarel·la.
Respon la Sra. Josefina Merino i diu que el projecte de la passarel·la es va demanar a traves
dels Next Generation i no s’ha aconseguit.

Sobre la pregunta si s’asfaltarien els carrers del Turonet i de Sant Andreu , respon que no està
previst.

Sobre la demanada d’una residència pública per a la gent gran, s’informa que aquesta no es
competència Municipal.

Es va demanar saber el tram exacte de les obres del mur d’escullera de la riera de Les Arenes i
recorda que es va enviar aquesta informació es va enviar un correu electrònic en data 8 de
març i es va adjuntar el plànol de l’obra.

En referència a la petició de permís per pintar el clavegueram que hi ha darrera de l’IES i
recolzar la campanya « El mar comença aquí» s’informa que s’està treballant amb l’institut i
amb el servei de medi ambient

Per últim recorda que la festa major del barri de Can Parellada es farà els dies 15, 16 i 17 de
juliol i la de  Les Fonts del 6 al 12 d’octubre

5. Precs i preguntes

La Sra. Mercè Martí es queixa de la poca capacitat dels contenidors i  de l’estat envellit que
tenen.

El Sr. Àngel Moreno comenta que al seu barri tenen el mateix problema amb els contenidors i
amb gent de fora del barri que va allà a llençar les escombraries. Demana que les càmeres que
s'instal·lin siguin tant de seguretat ciutadana com dissuasòries de males praxis.

El Sr. Manuel Càceres pregunta si l’Ajuntament té previst fer alguna actuació en relació als
contenidors d’aquelles bateries que son tombades pels porcs senglars.  I  exposa que hi  ha
municipis que funcionen amb contenidors intel·ligents amb targetes.
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La Mercè Martí farà una instància detallant les bateries en les que caldria intervenir.

El  Sr.  Antoni  Ros informa que aquest  estiu es substituirà el  terra del  pavelló que era molt
necessari.

La Sra. Antonia Fernández comunica que al mes d’agost també s’arreglaran els vestuaris del
camp de futbol de Can Parellada.

6. Consultes de la ciutadania

No hi ha consultes de la ciutadania

La senyora Josefina Merino s'acomiada i dona les gràcies als consellers i conselleres per la
seva assistència i desitja un bon estiu.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Secretària Presidenta

Antònia Fernández Pérez Josefina Merino Ramírez
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