CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 7

D’acord amb el que estableix el vigent Reglament Municipal de Participació Ciutadana (en el
seu l’article 30b) publicat al BOPB el 22 d’agost de 2016 i entrada en vigor el 9 de setembre de
2016, una vegada debatut i per tal que s’adjunti al Projecte de Pressupost Municipal, cal emetre
un informe amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de la proposta anual de
Pressupost Municipal, on es recullin les intervencions i el posicionament dels seus membres.

INFORME PER
A L'APROVACIÓ EN EL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L'ANY 2021

El passat dijous 17 de desembre es portà a terme la sessió del Consell Municipal del Districte
7, per procedir a la presentació de la proposta del Pressupost Municipal per a l'any 2021. A
aquest efecte es va comptar amb l’assistència dels següents membres:

Hi assisteixen:
Josefina Merino Ramírez
Jordi Centelles Amela
Manuel Cáceres Castaño
Jose Miguel Chico Macias
Ángel Moreno López
Francesc Contreras Hernández
Maria José González Osuna
Christian Freitag Boladeras
Herbert Werner Metshke
Laura Sobrino Martos
David Rodríguez Garrote
Elisabeth Herrera de Madre
Carmen Álvarez Manzano
Jaume Cabanes Cullerés
Membres excusats:
Arturo Travesa i Solsona
Teresa Mirón Sanz
Ramona Folch Casanova
Joan Antoni Ros Calsina
Piedad Planesa Morales
Francisco Esteban Cañada
Membres absents:

Presidenta
Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant suplent Grup Municipal PSC
Representant suplent Nova AV Can Parellada
Representant AV Torres De Can Parellada
Representant APV Les Fonts
Representant AV Can Parellada UNB
Representant suplent AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats juvenils
Representant suplent AS d'entitats educatives
Representant AS d'entitats educatives
Representant Comunitat educativa primària
Representant Comunitat educativa secundària
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant Grup Municipal Junts per Terrassa
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats culturals

Montserrat Amelia Nozal Baldajos
Lidia Gómez Rodríguez
Emilio Alcaraz Lifante
També hi assisteixen:
Miquel Ángel Moreno Félix
Isaac Albert Agut
Emilia Andreu Almécija
Miquel Pérez Almudaina
Miquel Àngel Gamell Farré
David Garcia Castellano
Eva Magaña González

Representant Comunitat sociosanitàries
Representant Grup Municipal Tot per Terrassa
Veí barri les Fonts

Antònia Fernández Pérez

Secretària

Regidor de Districte
Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert
Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i Govern Obert
Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
Director de Serveis Gestió Tributària i Recaptació
Director de serveis de Serveis econòmics
Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta Consell Municipal 13 d'octubre de 2020
2. Presentació del projecte de pressupost municipal per a l'any 2021, a càrrec del tinent
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut
3. Informacions de Presidència
4. Precs i preguntes
5. Consultes de la ciutadania

Desenvolupament de la sessió

2. Presentació del projecte de pressupost municipal per a l'any 2021, a càrrec del tinent
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut
La Sra. Josefina Merino donà pas al segon punt de l'ordre del dia. Va donar la benvinguda al
Sr. Isaac Albert ( Tinent d'alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) que va procedir a
l'exposició del punt d'aquest punt.
El Sr. Isaac Albert prengué la paraula i agraí la presència dels consellers i consellers. Començà
la seva exposició i explicà que es tracta d'un pressupost important des d'un punt de vista polític,
ja que es tracta del segon any de mandat i és un moment clau per fer efectives les inversions i
que s'acabin dins del mandat. Posà de manifest el moment difícil en el qual ens trobem i el
pressupost pretén donar respostes a aquestes dificultats.
Continuà el Sr. Albert i explicà que el pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a
l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i que conté les previsions d'ingressos que
s'esperen obtenir i de les despeses que com a màxim es podran realitzar. Es tracta d'un
document viu que necessitarà un seguiment i d'uns ajustos constants. Al juliol, es va explicar el
primer marc pressupostari i aquell mateix mes s'aprovava el Pla de Xoc per fer front a la crisi
econòmic i social a la ciutat amb una disminució important de recursos. A finals d'octubre es
van aprovar les ordenances fiscals que regeixen els ingressos propis de l'Ajuntament.
Explicà que fa un any es va aprovar el primer projecte de pressupostos d'aquest mandat que
previ a la pandèmia ja venia condicionat pel fet que l'Estat no tenia aprovat el seu pressupost,
fet que condicionava els ingressos que s'atorgaven als municipis. Per altra banda hi havia les
obligacions contractuals i compromisos de projectes ja engegats i les obligacions contractuals
existents i que s'havien de comptabilitzar i la limitació per llei del creixement de despesa no
financera i la impossibilitat de comptar amb tots els ingressos. L'any 2020 es va aprovar un
pressupost amb un import de 208 milions d'euros, dels quals 8,6 milions estaven retinguts per
factors extern.

Al mes de març va arribar la COVID-19 que va suposar un impacte sobre el pressupost de 22
milions d'euros que representa aproximadament un 10,7% total del pressupost municipal amb
un increment de les despeses de 7,8 milions d'euros i amb una reducció dels ingressos de 14,2
milions. En aquesta situació es va aprovar el Pla de Xoc al Ple extraordinari del mes de juliol de
2020 i que van suposar un total de 281 mesures per fer front a la pandèmia posant com a
prioritat l'atenció social a persones i famílies vulnerables, els infants i els joves, l'educació, els
casals d'estiu i l'atenció a la gent gran i l'atenció a empreses, autònoms, a la restauració, al
comerç i a l'emprenedoria. Cal destacar la neteja i desinfecció de l'espai públic i el suport a la
cultura i l'esport i l'adaptació dels serveis municipal.
Continuà el Sr. Albert i explicà que el context del pressupost per al 2021 encara estarà marcat
per la COVID-19 a causa del fet que es preveu que els ingressos siguin inferiors als ingressos
del pressupost del 2020 i per altra banda, la despesa necessària per fer front a la pandèmia
continuarà sent elevada. Es preveu una baixada dels ingressos en 6,5 milions d'euros produïda
per una disminució tant dels ingressos propis com dels recursos externs.
Les ordenances fiscals que es van aprovar al mes d'octubre per a l'any 2021 s'han enfocat des
de la realitat de la COVID-19. No s'incrementarà la fiscalitat i es preveuen mesures per ajudar
els col·lectius més vulnerables, l'activitat econòmica i fomentar la industrialització de la ciutat.
Explicà que els ingressos estan condicionats, però es mantenen els recursos mitjançant
recursos no habituals i que comptaren amb una capacitat de despesa excepcional. Les
obligacions financeres i la millora de calendaris de venciments del deute permetran disposar d'1
milió d'euros més. Per part de l'estat s'han flexibilitzat les regles fiscals i es podrà fer servir el
superàvit de l'Ajuntament amb un import de 7,5 milions d'euros. La gran incògnita és la
possibilitat de percebre fons de l'Estat i la Generalitat per les afectacions de la pandèmia amb
una previsió de 4 milions d'euros.
Continuà el Sr. Albert i explicà que aquesta suspensió de les regles fiscals de la Llei
d'Estabilitat permetran aplicar lliurement el superàvit. Aquests 7,5 milions es destinaran
equitativament amb 2,5 milions destinats a inversions, 2,5 milions a pressupost ordinari i 2,5
milions a imprevistos que puguin derivar-se de la COVID-19. Posà de manifest que el superàvit
no es pot pressupostar i que no estaran disponibles fins al març o l'abril i que no apareixeran en
els números finals del pressupost.
Explicà, en referència a les grans xifres del pressupost per al 2021 que es disposarà d'un
import per al pressupost corrent de 205,7 milions que suposa un 1,13% menys que l'any
anterior. Pel que fa al pressupost total que inclou la despesa corrent més les inversions, tenim
un total de 219,44 milions d'euros, amb un increment de l'1,8% respecte a l'any 2020.
Finalment, el pressupost consolidat de l'Ajuntament i els ens municipals tindrà un import de
260,55 milions d'euros, amb un increment de l'1,37%.
El Sr. Albert recordà que el pressupost baixa en ingressos, però que creix en recursos en un
any excepcional en aquest aspecte. Digué que el pressupost de l'Ajuntament inclou la despesa
corrent, les inversions i les societats municipals i la gestió d'aquests components a cadascuna
de les àrees de govern implica fer-hi front amb les polítiques públiques que finalment es
realitzen. Es destinaran 8,1 milions a Presidència, 40 milions a economia, finances, serveis
generals i govern obert, 30,6 milions a promoció econòmica i projecció de la ciutat, 116,4
milions a territori i sostenibilitat, 26,9 milions a drets socials i 29,4 milions a cicles de la vida.
Indicà que el pressupost integra les necessitats de la COVID-19 per donar-hi resposta,
consolida les bases dels objectius del programa de govern 2019-2023 i aborda les inversions
estratègiques del projecte de ciutat. En aquest sentit, explicà que es donarà resposta a les
necessitats i es faran polítiques sostenibles econòmiques, socialment i mediambientalment i
s'establiran les bases pels projectes que han de construir la ciutat del futur. Explicà que la
prioritat són les persones, l'espai públic, els projectes estratègics, els serveis i la transformació
digital.
En l'àmbit de les inversions digué que es farà una inversió de 13,7 milions d'euros amb
increment en el manteniment i equipaments dels centres educatius. L'impuls al pla
modernització dels polígons industrials de la ciutat i la Masia Els Bellots. Inversions
renovació i ampliació de la flota i serveis de recollida de residus, així com els equipaments
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l'empresa, urbanisme tàctic i mobilitat sostenible. La transformació i digitalització de
l'administració, smart city i gestor tributari. La millora dels recursos destinats a la policia
municipal i les actuals dependències del servei i millora de la seguretat i la inversió en espais
públics i equipaments, com el Parc de la República, el Casal del Roc Blanc i la millora de la
pista de Can Jofresa. Recordà que l'any 2007-2011 es va elaborar un Pla d'Equipaments que
detectava mancances en diferents zones de la ciutat i equipaments que s'havien d'ampliar i que
en ens darrers any s'ha anat fent com el Centre Cívic Alcalde Morera, el Centre Cívic
Montserrat Roig, de la construcció del Casal de barri de Xúquer i Can Tusell.
Finalitzà el Sr. Albert i digué que es vol apropar el pressupost a la ciutadania, avançar en
l'anàlisi de necessitats de Terrassa i el cost dels serveis per optimitzar recursos i alinear el
pressupost amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.
La Sa Josefina Merino donà pas al torn de preguntes.
El Sr. Francisco Contreras donà les gràcies al Sr. Isaac Albert per l'explicació.
Preguntà quants treballadors, tant funcionaris com laborals, té actualment l'Ajuntament de
Terrassa i quina pujada està prevista.
Sobre els serveis de neteja d'espais verds (brigades neteges) voldria un augment del
pressupost que s'hi dedicà, ja que han tingut un problema a la Serra de Galliners per sobre del
carrer Simeón García i ha costat molt la seva solució. Pensà que s'ha d'apostar per tenir un
manteniment de camins, zona de torrents i espais verds perquè malauradament es troben amb
molts punts bruts per incivisme.
Pel que fa a l'enllumenat públic, no estan contents, valoren en positiu que són llums més
ecològiques, però falten punts nous per cobrir zones fosques i especialment la passarel·la dels
Ferrocarrils.
Referent a l'IAE ha vist que és molt baix i no sap la comparativa amb altres municipis de
característiques semblants.
Demanà l'ampliació del Casal Cívic i sol·licità una biblioteca amb tots els serveis de la
Diputació.
Informà i reclamà que falten espais per a les entitats, com magatzems on poder deixar les
carrosses de les cavalcades de reis, materials de pessebres vivents i altres tipus de materials
voluminosos. Informà que actualment comparteixen espais amb el Club de Petanca i amb el
Casal de la Gent Gran. Hi ha una gran necessitat d'espais per a les entitats locals veïnals i de
joves.
Reclamà millores en inversions de xarxes wifi, internet i ordinadors per a entitats. Si el Govern
vol transformar la ciutat s'ha d'estar més connectat telemàticament i s'ha d'intentar ajudar en
aquests aspectes i no només en la part formativa.
El Sr. Angel Moreno digué que sobre el tema del bus s'hauria de fer més cas als veïns per fer
un recorregut que sigui realment més efectiu i no el que se'ls intenta vendre. També sobre
aquest tema del transport se'ls està insistint molt que facin ús dels Ferrocarrils de la Generalitat
com a porta de sortida del districte, però aquí tenen un problema, perquè si agafen un autobús i
els Ferrocarrils son dos bitllets a pagar, seria convenient disposar d'un bitllet únic.
Referent als embornals del carrer Grècia, comentà que l'any passat els hi van dir que es
realitzaria al 2020 i que ara si que esperen que es realitzi al 2021.
També comentà que sobre la pressió de l'aigua del dipòsit del carrer Egipte que espera que
entri en el paquet del 2021.
Referent a les telecomunicacions del barri digué que les instal·lacions estan obsoletes i
semblen del tercer món, ja que tenen moltes queixes dels veïns que perden la cobertura de
telefonia i internet. No sap si l'Ajuntament és qui ha de mediar amb les empreses, ja que és
parla tant de la modernització de la ciutat caldria millorar aquests serveis.
També digué que hi ha un altre tema que no sap si genera molta despesa a l'Ajuntament, és la
mala gestió d'eco-equip, ja que contínuament els estan avisant que els contenidors tenen poca
capacitat i es sobrecarreguen i aquestes escombraries van al terra, això té un sobrecost. Han
de lluitar amb la gent que ve de tot Terrassa a llençar els residus a aquesta zona, perquè es
pensen que això és un abocador. Des de fa molts anys estan reclamant les càmeres itinerants
per posar als punts negres del barri, ja que venen a altes hores de la nit. Assenyalà la mala
gestió d'Eco-equip per part de la direcció , ja que no serveix de res comprar 30 vehicles si el
problema està en la capacitat dels contenidors i en la mala gestió del servei.

El Sr. Isaac Albert Respongué al Sr. Francisco Contreras sobre el nombre de treballadors de
l'Ajuntament. Digué que ja li faran arribar els números exactes, però que hi ha més o menys
uns 3.000 treballadors, les empreses municipals sumarien uns 900 treballadors i l'Ajuntament
uns 2.100 aproximadament, i un 15% de treballadors laborals.
En quan al tema de les neteges dels espais verds (brigades mediambient) si voleu podeu
convidar al regidor de Medi Ambient, perquè us ho expliqui, ja que desconec el tema.
Pel que fa al tema dels camins i torrents, el pressupost contempla la millora de camins i alguns
d'aquests torrents, però és cert que parla molt de l'Anella Verda i en el vostre cas té beneficis
clars, ja que hi ha partides per arranjar camins, torrents, fer connexions amb l'Anella Verda i la
ciutat.
Contestà al Sr. Àngel Moreno i explicà que hi ha actuacions genèriques de manteniment al
territori, a l'hora de fer front a algunes inversions es indispensable que hi hagi un projecte i es
culpa de la part política que no es tirin endavant, a vegades parlem d'inversions que es volen
fer, però si no hi ha el projecte no es poden dur a terme. Ha d'haver un projecte, s'ha
d'adjudicar i llavors es pot realitzar. El projecte d'aquest any de les inversions és molt concret,
perquè hi han posat tot el que es vol fer i sobretot tots els que tenen projectes, per tal
d'adjudicar-los i desenvolupar-los, espera poder fer-ho tot . Donà com a exemple el cobriment
de la pista de Can Jofresa que ve d'uns pressupostos participatius de l'any 2016/ 2017, però no
s'ha fet i quan l'han volgut fer no estava fet el projecte i no s'ha pogut adjudicar, ara al 2021
tanquem el projecte, s'adjudica i s'inicia l'obra. Sapigueu que adjudicar una obra són 5 o 6
mesos, les grans poden ser 7 o 8 mesos, són processos molt lents o diu també pel tema dels
camins, fins hi tot la Masia Can Falguera. Comentà que va ser regidor del 2007 al 2011 i el
tema de la Masia de Can Falguera i la de Can Parellada ja fa anys que es demana, ara si no hi
ha projecte, si no hi ha diners i no s'adjudica difícilment és pot executar, per això hem d'anar
treballant en aquesta línia.
Li digué al Francisco que li ha agradat molt la seva reflexió, perquè la va explicar internament a
l'Ajuntament, aquesta ciutat tant gran i amb el volum de polígons que té l'IAE és molt baix i és
una foto perfecte de la realitat econòmica que hi ha, quan parlen dels problemes que té
aquesta ciutat n'hi ha molts, però aquest és un problema de creació de llocs de treball, de
riquesa. Digué que L'IAE tant baix vol dir que els polígons de la ciutat no ofereixen bons
serveis, segurament les parcel·les industrials son petites i no permeten que vinguin les
empreses grans etc. això és un problema per a una ciutat com Terrassa que hauria de tenir uns
ingressos per IAE molt superiors i després es fa una cosa que no està gaire ben feta, que és a
recaptar més pujant la fiscalitat, això vol dir que es pot ingressar més perquè et venen més
empreses, no perquè es fa pagar més a les que ja hi ha, amb això s'ha d'anar en compte, però
el que s'ingressa d'IAE dóna una foto molt clara de la ciutat, en aquest sentit hi ha algunes
bones noticies que afecten mínimament al districte 7, el polígon industrial dels Bellots, això no
surt al pressupost, perquè és iniciativa privada, però tota la feina que havia de fer l'Ajuntament i
la Generalitat ja s'ha fet i en principi el 2021 s'hauria de començar a veure que es mouen coses
als Bellots, ja que és un polígon on hi ha unes parcel·les molt grans i la voluntat és que hi
acabin venint empreses grans. El polígon de Can Guitart afecta més a les Fonts, tot i que està
una mica més complicat, perquè la part privada no està tant per la feina, però en principi
l'Ajuntament ha fet tot des de l'Àrea d'Urbanisme i Promoció Econòmica, per deixar l'espai
preparat per començar les obres quan els privats vulguin , tot això tindria un impacte en el tema
de l'IAE.
Respongué al Sr. Àngel Moreno sobre la mala gestió d'Eco-equip. Digué que hi ha un problema
no només de gestió sinó que és la suma de varies coses. Explicà que en els darrers anys s'ha
deixat d'invertir-hi, perquè la crisi provocà menys recursos, això s'ha sumat als problemes de
gestió. Aquest problema és molt visible, però per molts diners que es posin no es soluciona.
Creu que si l'empresa ara reves 10 milions d'euros difícilment tindria capacitat de poder-los
absorbir, gestionar i donar resposta, però s'ha d'anar fent. Al 2021 tenen una oportunitat perquè
l'empresa tindrà mes disponibilitat: mig milió d'euros per inversió d'un equipament que
necessita, 3,2 milions de fons propis de l'empresa que aquest any 2021 podrà disposar d'ells,
perquè fins ara els tenia retinguts, i els invertirà en comprar contenidors més grans, la
cinquena línia de carrega lateral, maquinaria, vehicles, tot això ho té disponible en el
pressupost. També hi ha una injecció de recursos per intentar consolidar la plantilla i tot el que

s'ha fet aquests darrers mesos, creu que a l'últim mes s'ha notat algun canvi gairebé a tota la
ciutat, perquè s'ha contractat més gent i s'ha posat una mica d'ordre en l'àmbit de la gestió, tot
això el pressupost d'aquest any ho consolida.
Referent al tema del bus digué que es millor adreçar-se al Miguel Àngel o a la Josefina, perquè
és un tema molt de districte, però li digué que al pressupost d'aquest any contemplà la millora i
la ampliació del transport urbà, que el contracte s'està treballant i s'hauria d'adjudicar. Sap que
en el contracte del transport es tenen en compte les demandes que venen del Consell de
Districte, el que no sap és si totes són possibles, per això s'haurà d'anar treballant. Digué que
la realitat de Can Parellada, les Torres de Can parellada i les Fonts és molt evident, també
passa a Can Palet de Vista Alegre, les Aimeriges i Can Gonteres, els que estan fora de la
trama urbana la gestió és complicada, però això no es excusa, ja que paguen els impostos i
mereixen el mateix tracte.
Pel que fa al tema dels embornals del carrer Grècia i del dipòsit del carrer Egipte forma part de
les intervencions que s'han de dur a terme de millora d'inversions al territori, estan
contemplades i hi ha pressupost per poder-les fer.

Referent al tema de telefonia digué que la relació amb les companyies és complexa és molt
difícil, quan els hi demanes que instal·lin una antena o una unitat de transformadors. A
Terrassa hi ha algunes zones de polígons industrials on hi ha empreses que han fet l'obra i han
invertit 1,5 milions per poder situar-se en un polígon de la ciutat i estan treballant amb un
generador, perquè la companyia no els hi ha instal·lat la unitat. Això no es excusa s'ha de fer la
feina i reclamar-ho, però es complicat, a més a més pel que fa al tema de cobertura és molt
important, perquè estem en ple desplegament del 5G i per tot això les companyies estan
trucant a la nostra porta demanant poder-lo desenvolupar a la ciutat i evidentment és una
prioritat per nosaltres, s'han ofert alguns equipaments municipals a disposició de les empreses
per poder donar cobertura a les necessitats que tenen. Pren nota i ho traspassarà a l'àmbit de
Tecnologia per poder fer un seguiment. Ara aquest any hi ha una oportunitat, perquè s'està
parlant molt amb les companyies per donar resposta a una necessitat que ells tenen i quan ells
tenen necessitats tot és més fàcil.
El Sr. Christian Freitag preguntà a nivell de les comunicacions si hi ha alguna mena d'ajut a
nivell d'Ajuntament per les entitats d'àmbit social i si haurà un augment per cobrir l'augment de
famílies que estan atenen de les dues administracions amb les que treballen, l'Ajuntament de
Sant Quirze i especialment amb l'Ajuntament de Terrassa. Ha hagut un augment molt gran de
gent que atenen i els recursos son curtets i estan desbordats. En aquet sentit, vol saber si han
destintat ajudes a les telecomunicacions i als recursos d'aliments de primera necessitat, neteja
i algunes coses, com també veu fer l'any passat, però aquesta any si donen el mateix aniran
malament. Bàsicament és si en aquestes partides teniu pensat ajudar-nos una mica més a les
entitats d'àmbit social que estem a les Fonts i Can Parellada.
El Sr. Isaac Albert respongué al Sr. Francisco Contreras sobre el tema d'enllumenat que hi
havia zones fosques. Digué que el pressupost contempla una ampliació de partida de 200 mil
euros per a la millora dels espais foscos que s'hagin detectat. L'empresa també està fent el
seguiment perquè serà ella la que donarà la resposta.
Al Sr. Christian Freitag li digué que hi ha partides que augmenten per ajudar a les entitats que
estan fent feina en el territori, tot això a l'àmbit de govern del districte estaria bé que algun dia
el Noel o el David Garcia de Serveis Socials pogués venir i fer una reunió, ja que hi ha partida
per ajudar a les entitats, es consolida i augmenta una mica, però no sap si acabarà donant
resposta al que necessiten, però ja ho ha explicat, que el problema sanitaria que hem tingut
aquet 2020 es manté i es consolida el 2021. El 2021 tot i tenir menys ingressos es tenen més
recursos, això s'haurà de notar en aquest tema, no pot concretar, però si que pot fer-ho arribar
al Noel, a l'Àrea de Serveis Socials i d'acció social i puguin venir o reunir-se amb ell.
El Sr Miguel Àngel Moreno Félix digué que els diferents regidors de l'Ajuntament passaran
entre el mes de gener i el de febrer pel districte per veure les necessitat que s'estan plantejant.

Explicà que ja ha informat a la Sr. Josefina Merino com a Presidenta del Consell Municipal que
havien tingut una reunió per tractar l'ampliació del recorregut del autobús de Can Parellada i
que es va proposar fer una visita a partir del 6 de gener al territori per acabar de decidir el
recorregut. La proposta passa per deixar la L4 igual, treure la L10 de l'interior de Can Parellada
per fomentar els polígons i crear una nova línia que faci el recorregut des del Ferrocarrils de la
Generalitat a la carretera de Montcada i enllaci allà amb línies internes i interurbanes i doi millor
cobertura a l'hospital i al centre de la ciutat. Aquesta línia entraria a Can Parellada i si es
possible pujarà fins a l'Avinguda Àfrica, cal valorar quin vehicle és el més idoni i es pretén evitar
les obres de la rotonda del final de l'avinguda.
Quan es parla del tema d'arribar als ferrocarrils i en tres minuts estar a la Mútua, és una bona
proposta per plantejar a mobilitat que negociï un bitllet integrat. Aquesta és la proposta que
se'ls hi va proposar a les associacions de veïns, que junt amb la Presidenta del Consell farem
la prova després de festes.
Informar al Sr. Christian que tindrà la possibilitat de parlar amb el Sr. Noel Duque sobre les
entitats d'àmbit social i que es convidarà als regidors que el Consell demani a que assisteixin.
El Sr. Àngel Moreno digué que la reunió és certa, però que ja s'ha marcat un recorregut per part
dels tècnics dels servei i s'ha demostrat que quan un tècnic fa una cosa és el que queda. No
poden entendre que es vulgui fer baixar un autobús per un carrer estret quan està l'alternativa
de l'avinguda que és molt més ample i no hi ha cap risc. Hi haurà algú que es faci responsable
si s'acceptés aquest recorregut i passa algun accident?, ja que informa que els estan tenint
amb els cotxes. Estan dient de fer un recorregut ben fet. Ja es veurà que passa a la visita del
mes de gener, tant de bo, tingui raó el Regidor. Pel que fa al bitllet, sincerament abans de fer
aquesta propaganda de que agafem el tren, creu que a s'hauria d'haver pactat el bitllet abans.
Què va ser primer la gallina o l'ou? això es el mateix. Primer es pacta un bitllet abans de pagarho i utilitzar-ho.
El Sr Miguel Àngel Moreno contestà que quan es parla de la connexió amb els Ferrocarrils és
perquè la Nova Associació de Can Parellada ho va plantejar i es veu factible. Els tècnics han
fet una proposta i s'ha quedat després de festes per fer el recorregut junts amb: els tècnics,
associacions de veïns i el comitè d'empresa, aquí es decidirà el recorregut entre tots.
Com que és una línia nova hi ha uns 8 mesos de marge entre que es compra el vehicle i es
posa en funcionament, s'intentarà que sigui per l'últim trimestre de l'any, en aquest temps es
pot treballar el tema del bitllet. Els tècnics tenen la seva opinió que és molt valida , però també
és molt vàlida la dels veïns i veïnes. Si la situació sanitària ens deixa farem la visita a partir del
7 de gener.
Prengué la paraula la Sra. Josefina Merino i tancà el torn de preguntes i passà al següent punt
de l’ordre del dia.

Terrassa, 17 de desembre de 2020

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 7

Josefina Merino Ramírez

