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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL DEL DISTRICTE  5 DE L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. de la sessió: 23/2018 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 de febrer de 2019 
Horari: 19.00 h a 20.50 h 
Lloc: Centre Cívic de Gràcia 
 
 
Assistents 
 
Montserrat Chacon Rocamora, presidenta 
Sandra Fructuoso Andrés, vocal d’ERC 
Teresa Llamas Frias, vocal de l’AV de Gràcia 
Albert Gusi Miró, vocal de les entitats culturals 
Miguel García Celdrán, vocal de les entitats esportives 
Martí Sala Roca, vocal de les entitats esportives 
Rita Monell Domènech, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Jaume del Pozo Niubó, vocal dels centres d’atenció primària 
Eva Vives Abellà, secretària delegada 
 
Altres assistents: 
 
Joan Berlanga Sarraseca, tinent d’alcalde, regidor d’Educació i de Sostenibilitat 
Lluís Perarnau Reyes, regidor del Districte 5 
Isabel Rojas Diaz, delegada de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 
(ONCOLLIGA) 
Vicenta Campillo Pardo, vocal de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 
(ONCOLLIGA) 
Núria Oliva Viles, tècnica de territori del Districte 
Públic assistent 
 
 
Absents 
 
Olga Acero López, vocal del PSC 
Francisco García Celdrán, vocal d’Unitat pel Canvi 
Alistair Ian Spearing Ortiz, vocal de CIU 
Antonio Alias Torres, vocal de l’AV de la Serra d’en Camaró 
Carme Farras Urizal, vocal de l’AV de Can Feu 
Maite Zotes Gelina, vocal de l’AV d’Arraona-Merinals-Can Gambús 
Jordi Argemí Alberich, vocal de les entitats esportives 
Sílvia Carbonell Codina, representant de Guanyem Sabadell (5%) 
Josep Reñé Montesinos, representant de Ciutadans (5%) 
 
Excusen l’absència: 
 
Carlos Corcuera Plaza, vocal regidor de la llista més votada de la ciutat 
Hafid Abarri, vocal de les entitats culturals 
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Marina Quelart Navarro, vocal de les entitats culturals 
Daniel Casanellas de Haro, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. Presentació de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (ONCOLLIGA). 
3. Tarifa del servei de l’aigua. 
4. Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
5. Informació dels consells sectorials. 
6. Comunicacions. 
7. Torn obert de paraules. 
 
Atès que hi ha el quòrum de constitució que estableix l’article 12 del Text refós del Reglament 
Municipal dels Consells de Districte aprovat l’11 d’octubre de 2017, la presidenta, la Sra. 
Montserrat Chacon, declara oberta la sessió. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de les actes anteriors 
 

La Sra. Montserrat Chacon demana si algú ha de fer esmenes a les actes anteriors. Atès 
que no hi ha esmenes, les actes 20/2018 de 10 d’octubre de 2018 i les de les sessions 
informatives 21/2018 de 7 de novembre i 22/2018 de 12 de desembre queden aprovades. 
 
 

2. Presentació de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (ONCOLLIGA) 
 
La Sra. Isabel Rojas explica que Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que ofereix 
atenció psicosocial a les persones amb càncer i als seus familiars per tal de millorar el seu 
benestar i la seva qualitat de vida. L’equip és multidisciplinari i està format per 
psicooncòlegs, treballadors socials, familiars i voluntaris que ofereixen una atenció integral 
al malalt, a la família i als seus cuidadors de forma gratuïta. Estan al Centre Cívic de Can 
Balsach i per accedir al servei només es demana fotocòpia de l’historial mèdic i en una 
setmana s’inicia el servei. El ventall de serveis és molt ampli: ajuda amb el material clínic, 
assessorament psicològic, orientació estètica, en nutrició i jurídica, entre altres. El 
programa de voluntariat és molt ampli i inclou: el voluntariat testimonial, domiciliari o 
hospitalari i l’acompanyament en el període de dol en cas de mort. També es fan tallers i 
activitats com ioga i tai-txí; el mercat solidari dues vegades a l’any; el sopar solidari al maig 
i la Women Race. 
 
El Sr. Miguel García pregunta si són la mateixa entitat que Oncovida de Merinals. 
 
La Sra. Isabel Rojas respon que no i que Oncolliga es regeix per un comitè científic que els 
hi diu què poden i què no poden fer. 
 
La Sra. Vicenta Campillo afegeix que es fan formacions per ser voluntari i que tenen el 
suport d’una psicòloga. 
 
La Sra. Montserrat Chacon pregunta si hi ha alguna relació amb els Centres d’Atenció 
Primària (CAP). 
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La Sra. Isabel Rojas respon que no, només amb l’Hospital Taulí per tumors de laringe. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si hi ha relació amb l’Associació Espanyola del Càncer i per les 
fonts de finançament. 
 
La Sra. Isabel Rojas explica que col·laboren però que fan tasques diferents. Respecte el 
finançament el reben de moltes fonts: Ajuntament, Generalitat, la Women Race del Corte 
Inglés i presenten projectes a moltes fundacions per aconseguir recursos. 
 
 

3. Tarifa del servei de l’aigua 
 
El Sr. Joan Berlanga amb el suport d’una presentació PowerPoint explica la gestió de 
l’aigua a Sabadell. Exposa que s’ha creat una taula específica i s’ha convidat a les 
associacions veïnals a formar-ne part. Explica que l’aigua de Sabadell ve majoritàriament 
de les Aigües del Ter-Llobregat, que el consum mitjà és de 96 litres per habitant i dia que 
està per sota de la mitjana de l’àrea metropolitana i que el preu actual és de 1,297 €/m3, 
també per sota de la mitjana. Mostra la ubicació dels dipòsits de la ciutat i detalla que 
l’aigua utilitzada va a les depuradores de Sant Pau de Riu-Sec i del Riu Ripoll. Exposa que 
el servei es presta a traves de CASSA, societat de capital mixt: 20% públic i 80% privat. 
L’origen de la companyia és fruit d’un acord de l’any 1948 entre empresariat, fabricants i 
Ajuntament que davant el creixement de la ciutat van veure la necessitat de crear la xarxa 
de canalització. Es va signar un contracte que finalitza el 2048. Actualment la gestió està 
centralitzada en AGBAR. Manifesta que el govern de la ciutat hereta aquesta estructura 
malgrat no és la seva voluntat que l’aigua que és un servei públic estigui en mans privades. 
 
A continuació explica que el cost de gestió de l’aigua potable i no potable és de 17,7 
milions d’euros i el de les aigües residuals és de 5,8 milions d’euros. Fa un temps 
l’empresa gestora Aigües Ter Llobregat volia incrementar un 6,25% el cost i hi va haver un 
cert conflicte. Es va realitzar una auditoria i revisant els costos i les imputacions es va 
aconseguir disminuir l’increment i que no tingués repercussió en l’usuari. Explica les 
millores fetes en la gestió de l’aigua residual i recorda que no s’han de tirar residus al vàter 
sobretot tovalloletes. Es fan campanyes de sensibilització a les escoles i equipaments i 
l’Ajuntament ha aconseguit estalviar un 12% que representa uns 80.000 euros. Finalitza la 
presentació exposant que el què voldrien és adequar el pagament al consum i ser més 
eficients, de manera que qui gasti més pagui més. S’ha fet una estimació i de cada 10 
persones, 6 estalvien o estan per sota de la mitjana, en conseqüència un 4% pagaria el 
mateix, un 60% menys i un 38% més. 
 
La Sra. Montserrat Chacon pregunta per l’estat de la xarxa. 
 
El Sr. Joan Berlanga explica que la xarxa està acceptable però és vella, de l’aigua que 
arriba es perd un 20% que no és molt comparativament perquè els pobles de l’entorn estan 
a nivells del 30%-50% però si no s’intervé en cinc o sis anys serà un problema. 
 
La Sra. Anna Leon, del públic assistent, pregunta a qui correspon el manteniment. 
 
El Sr Joan Berlanga respon que la xarxa és de l’Ajuntament i el manteniment és de la 
companyia, però que en molts llocs el sistema és molt antic i no se’n coneix l’estat. 
 
El Sr. Lluís Perarnau exposa que la companyia tenia una part de manteniment i una part 
s’hagués d’haver repercutit en la factura. El tema és que l’objecte de la companyia és 
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l’aigua de Sabadell i ens els últims anys ha anat invertint fora d’aquest àmbit. L’Ajuntament 
pot reclamar l’obligació que tenia d’invertir en la xarxa, ja que una part potser era de la 
tarifa però l’altra corresponia a la companyia. S’exposa com exemple la Companyia 
d’Aigües de Terrassa que era una companyia mixta amb l’Ajuntament que arribats a la fi de 
la concessió i després de molts entrebancs es va municipalitzar fa dos o tres anys i es 
valora positivament ja que hi ha un millor control. Hi ha una campanya de l’Associació de 
Municipis per la gestió pública de l’aigua i es treballa en aquesta línia. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si el sistema tarifari explicat és un projecte o és real. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que actualment és un projecte però que si hi ha acord al juny 
o juliol podria ser una realitat. 
 
La Sra. Rita Monell pregunta qui paga en el cas d’una fuita d’aigua gran al carrer. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que si no arriba al comptador de CASSA no comptabilitza. 
 
El Sr. Albert Gusi pregunta si el 20% que es perd també el paguen els usuaris. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que es fa un càlcul de pèrdues a l’engròs que es reparteix 
entre tots. Finalitza dient que al març tindrà lloc la taula de l’aigua i es tractaran aquests i 
altres temes. 
 
 

4. Elecció de representant al Consell Escolar Municipal 
 
La Sra. Montserrat Chacon recorda que resta pendent d’elecció la representació al Consell 
Escolar Municipal i en no haver-hi cap voluntari s’ajorna l’elecció per una altra sessió. 
 
 

5. Informació dels consells sectorials 
 
Hi va haver consell de Salut el dia 12/12/2018, no hi ha el vocal representant per fer retorn. 
 
 

6. Comunicacions 
 
La Sra. Montserrat Chacon comunica que el dia 06/03/2019 hi ha sessió de treball i que és 
l’última per fer algun tema monogràfic. Si no es reben propostes no es farà la sessió de 
treball tot i que ella hi serà per si algú vol anar-hi per traslladar-li algun tema. El següent 
Consell del Districte serà el 3/04/2019 i serà l’últim de la legislatura actual. 
 
 

7. Torn obert de paraules 
 

La Sra. Teresa Llamas exposa que fa temps van entrar una instància amb temes pendents 
del barri i es va fer una reunió però no s’ha contestat, entre altres: problemàtica amb 
gossos solts, espais per gossos i dades censals dels gossos a nivell de barri, districte i 
ciutat; el projecte de la Pl. Del Treball que no s’ha fet retorn; la mobilitat del carrer 
Permanyer que s’havia d’arranjar la senyalització per moderar la velocitat i actuacions 
entorn camí escolar i no s’ha fet res; la Pl. Del Fantasma segueix igual i els pals de la llum 
segueixen a les voreres. 
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La Sra. Montserrat Chacon respon que respecte la Pl. Del Fantasma des d’Urbanisme es 
va dir que calia modificar l’entrada d’accés i pensava que estava encarrilat i en marxa. 
 
La Sra. Eva Vives respon que el tema dels pals de la llum és un tema de la Companyia. 
 
El Sr. Miguel García exposa que els arbres de Merinals són més alts que els pisos sobretot 
al C. La Palma, 72, al C. Tenerife i al C. Malta i que quan fa vent fa por. Respecte els 
rosegadors, diu que tot i que des de districte se li ha dit que s’ha fet intervenció n’hi 
segueixen havent i demana que es desratitzi. Demana que es faci alguna actuació amb els 
gossos de races perilloses solts abans que passi alguna desgràcia, comunica que a prop 
del bloc 79 hi ha un grup que es posa allà amb 5-6 gossos grans i solts al matí, al migdia i 
a la tarda a banda de ser un lloc de consum de cànnabis. 
 
La Sra. Eva Vives respon que el tema d’arbrat es tractarà a la reunió amb Parcs i Jardins, 
el tema dels rosegadors es traslladarà a Salut i el tema dels gossos es passarà a Policia. 
 
El Sr. Martí Sala fa un comentari sobre la lentitud de l’Ajuntament, exposa que fa temps 
demana un canvi semafòric al C. Boccaccio amb Sant Ferran, que l’any passat a l’abril va 
demanar que constés en acta la felicitació perquè s’havia aprovat el canvi i li van dir que es 
faria. En els últims dies hi ha hagut una situació de risc i l’OAR Gràcia ha presentat l’escrit 
formal. El Sr. Xavier Guerrero hi va anar a comunicar que en els propers dies es faria la 
intervenció, que serà a l’abril de 2019. Ho comenta perquè s’actuarà un any més tard. 
 
El Sr. Martí Sala demana com està la demanda del canvi d’STOP del C. Milà i Fontanals. 
 
La Sra. Eva Vives respon que es valorarà amb Mobilitat. 
 
El Sr. Lluís Perarnau intervé per informar que arran de la notícia de la violació d’una noia a 
Sabadell, l’Ajuntament ha proporcionat suport psicològic i legal a la víctima i als familiars. 
Des de les l’AV de Gràcia i Can Feu es demana què passa amb la casa ocupada i que es 
revisin les naus on hi viu gent i han rebut la queixa considerant que no s’ha fet suficient. En 
aquest sentit, vol explicar què s’ha fet. L’Ajuntament fa seguiment des d’Acció Social 
juntament amb Policia Municipal i té identificades les persones que hi viuen. La nau és 
propietat de SOLVIA i els fets van passar en una antiga oficina bancària també propietat de 
SOLVIA. Des del l’Ajuntament se’ls ha requerit el tancament en vàries ocasions i no ho han 
fet. Recorda que el desallotjament l’ha de decretar el jutge i qui ho ha de demanar és el 
propietari, en aquest cas SOLVIA no ho ha fet. Per tant, l’Ajuntament no tenia potestat per 
fer el desallotjament ni el tancament. L’AV Can Feu ha presentat moltes queixes per 
problemes, per robatoris i la Policia quan n’ha tingut coneixement ha actuat i fet seguiment. 
Des de l’AV Can Feu es retreu que la Policia Municipal no actua amb prou fermesa davant 
les queixes dels veïns. Exposa que la gent que viu en aquestes naus no és el típic sense 
llar sovint associat amb problemes d’alcohol sinó que es tracta de persones immigrants 
sense papers en situació precària, la situació de les quals caldria afrontar i no es pot fer 
des de l’Ajuntament. Demana que no es criminalitzi a tot el col·lectiu perquè, sense treure 
importància a l’agressió per la qual cal que s’apliqui el càstig pertinent, hi ha altres espais, 
com la nau ocupada del c. Jacint Verdaguer on hi viuen i ningú ho sabia. 
 
El Sr. Martí Sala exposa que hi ha d’haver consciència que hi ha un cert tema d’inseguretat 
entre el veïnat i que l’Ajuntament ho ha de saber. 
 
El Sr. Lluís Perarnau ho entén i ho recull però manifesta que el percentatge que dona 
problemes és petit i no s’hauria de generalitzar a tot el col·lectiu. 
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El Sr. Miguel García considera que caldria fer prevenció. 
 
La Sra. Montserrat Chacon respon que estan introduint temes que ja són damunt la taula: 
eliminació de barreres, incrementar la seguretat: millora d’enllumenat, camins escolars, les 
parades de bus intermèdies, entre altres. 
 
La Sra. Anna Leon, del públic assistent, opina que hi ha persones que ocupen que no 
estan habituades a conviure amb la dona a nivell cultural i considera que caldria fer tallers 
o programes en aquest sentit. 
 
El Sr. Lluís Perarnau explica que l’SCAI ja fa acollida i formació i manifesta que la realitat 
del masclisme és molt extensa. 
 
La Sra. Teresa Llamas pregunta per què els pediatres de Gracia no tenen visites cada dia. 
 
El Sr. Jaume del Pozo explica que per qüestions de ràtio només corresponen 2 pediatres i 
en ser dos edificis no hi ha manera de cobrir tot el dia de manera que ho distribueixen de la 
millor manera possible amb matins i tardes. 
 
La Sra. Teresa Llamas explica que sempre que hi ha un problema a Gràcia es pot anar al 
centre i que la gent no ho sap. 
 
El Sr. Jaume del Pozo exposa que els doctors del centre per urgència l’atendran. 
 
El Sr. Martí Sala demana si les visites programades per tres setmanes és un fet puntual. 
 
El Sr. Jaume del Pozo explica que arran de la vaga s’han limitat el número de visites. 
 
 

Finalitzades les intervencions, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària delegada    Vist i plau 

La presidenta 


