
  106

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL DEL DISTRICTE  5 DE L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. de la sessió: 24/2019 
Caràcter: ordinari 
Data: 11 d’abril de 2019 
Horari: 19.00 h a 20.15 h 
Lloc: Centre Cívic de Gràcia 
 
 
Assistents 
 
Montserrat Chacon Rocamora, presidenta 
Teresa Llamas Frias, vocal de l’AV de Gràcia 
Martí Sala Roca, vocal de les entitats esportives 
Daniel Casanellas de Haro, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Eva Vives Abellà, secretària delegada 
 
Altres assistents: 
 
Neus Sánchez Jiménez, cap de Dinamització Cultural 
Núria Oliva Viles, tècnica de territori del Districte 
Públic assistent 
 
 
Absents 
 
Olga Acero López, vocal del PSC 
Sandra Fructuoso Andrés, vocal d’ERC 
Francisco García Celdrán, vocal d’Unitat pel Canvi 
Alistair Ian Spearing Ortiz, vocal de CIU 
Carme Farras Urizal, vocal de l’AV de Can Feu 
Albert Gusi Miró, vocal de les entitats culturals 
Jordi Argemí Alberich, vocal de les entitats esportives 
Jaume del Pozo Niubó, vocal dels centres d’atenció primària 
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 
Antonio Alias Torres, vocal de l’AV de la Serra d’en Camaró 
Maite Zotes Gelina, vocal de l’AV d’Arraona-Merinals-Can Gambús 
Hafid Abarri, vocal de les entitats culturals 
Marina Quelart Navarro, vocal de les entitats culturals 
Miguel García Celdrán, vocal de les entitats esportives 
Rita Monell Domènech, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. L’estructura participativa de la Festa Major. 
3. Balanç del Consell del mandat 2015-2019. 
4. Informació dels consells sectorials. 
5. Comunicacions. 
6. Torn obert de paraules. 
 
Atès que no 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 amb caràcter informatiu. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de les actes anteriors 
 

El Sr. Martí Sala fa una esmena a l’acta anterior, en l’apartat 7 Torn obert de paraules en el 
penúltim paràgraf on s’ha escrit “El Sr. Martí Sala demana si les visites programades per 
tres setmanes és un fet puntual.” ha de constar: “El Sr. Martí Sala demana si la demora en 
les visites programades és un fet puntual”. 
 
Recollida l’esmena i atès que no hi ha el quòrum necessari no es pot aprovar l’acta de la 
sessió 23/2019 de 6 de febrer. 
 
 

2. L’Estructura participativa de la Festa Major 
 
La Sra. Montserrat Chacon amb el suport d’una presentació PowerPoint exposa la situació 
actual del l’estructura participativa de la Festa Major. Explica que no hi ha canvis 
significatius del model i que bàsicament es demana ajuda a les entitats o persones 
individuals per continuar endavant. Mostra l’esquema organitzatiu i les comissions que 
estant treballant actualment. Recorda les tasques de les comissions sectorials i les normes 
de funcionament. A continuació mostra el Pla de Treball del 2019. Actualment estan 
tancant el programa i al juliol es farà el plenari intern i després la comunicació als mitjans. 
 
La demanda d’ajuda fa referència a l’àmbit de territori on cal més participació i col·laboració 
i en aquest sentit es fa una crida a les entitats veïnals, d’altres àmbits i a les persones a 
títol individual perquè facin proposta de col·laboració i trobar la manera de connectar el 
barri amb la Festa Major de la ciutat. Considera que un espai d’oportunitat podria ser la 
dinamització de l’eix central de la ciutat com es fa per la Festa de la Salut, és una idea però 
se’n poden treballar altres. L’objectiu és connectar la Festa Major de la ciutat amb tots els 
barris i la ciutadania, considerant que hi ha zones on la configuració territorial ho fa difícil. 
 
El Sr. Juan Antonio Paleo, del públic assistent, opina que és una llàstima que no hi hagi les 
persones de la Comissió de Mobilitat del Districte 1 i proposa de posar una tirolina per 
acostar-se al barri de Torreromeu. 
 
La Sra. Neus Sanchez explica la programació de l’espai d’oportunitats anomenat Festa de 
Punta a Punta de set quilòmetres de llargada. Es delimiten quatre zones on sempre hi ha 
activitats i detalla les activitats que s’hi han dut a terme, entre altres: simfònica i balls 
tronera. Les activitats són programades i contractades per l’Ajuntament però es tracta 
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d’anar més enllà i que les entitats o ciutadania organitzin activitats i es facin seu l’espai. 
L’Ajuntament no té la capacitat organitzativa ni seria el seu paper i per aquesta raó des del 
Servei de Cultura es fa la crida a la participació i es convida a tothom a apuntar-s’hi. 
 
El Sr. Juan Antonio Paleo explica que en l’últim consell del Districte 1 es va tractar la Festa 
de Sant Jordi al centre i es van queixar per les limitacions. Per una banda per les zones de 
rescat i per l’altra, es va proposar fer-ho a la Rambla, però es va denegar perquè era un dia 
lectiu. Exposa que generalment les escoles agafen els dies de lliure disposició que designa 
l’Ajuntament i demana que es valori proposar el dia de Sant Jordi de lliure disposició, 
tractar-ho amb Educació i potenciar la festa. 
 
La Sra. Montserrat Chacon respon que en pren nota per traslladar-ho al Servei d’Educació 
que com a molt ho podrà suggerir a les escoles. 
 
La Sra. Neus Sánchez exposa que més enllà de la mobilitat per la Rambla hi ha un tema 
de distribució de parades ja que hi ha determinades limitacions de seguretat, entre altres, 
sempre hi ha d’haver un carril de pas pels vehicles d’emergències. 
 
La Sra. Montserrat Chacon exposa que els canvis sempre són problemàtics i que cada 
modificació que s’ha proposat s’ha hagut de treballar intensament i posa l’exemple de Sant 
Jordi amb les parades al passeig i a la Pl. Sant Roc. 
 
 

3. Balanç del Consell del mandat 2015-2019 
 
La Sra. Eva Vives amb el suport d’una presentació PowerPoint mostra la composició dels 
consells del districte per àmbits i el nombre de convocatòries matisant que no s’hi 
reflecteixen les sessions de treball. Mostra la gràfica de distribució entre entitats veïnals, 
altres entitats i representació política i les dades d’assistència destacant que el Consell del 
Districte 5 és el tercer més participatiu amb un 47% de mitjana d’assistència. Finalitza la 
presentació mostrant el llistat dels temes tractats i destacant la presentació de les entitats. 
 
El Sr. Martí Sala fa algunes observacions sobre les demandes fetes de la neteja del pati de 
l’Escola Riu-Sec, la retirada de l’heura del solar del carrer Viladomat i manifesta el seu 
desacord amb la resposta de la demanda de retirada de l’STOP a la cruïlla del carrer Milà i 
Fontanals i pregunta què passa amb els temes pendents. 
 
La Sra. Montserrat Chacon respon que els temes segueixen el seu curs i les tècniques 
continuaran treballant. 
 
 

4. Informació dels consells sectorials 
 
Hi va haver consell de Salut el dia 20/03/2019 però no hi ha el vocal representant per fer 
retorn dels temes tractats. 
 
 

5. Comunicacions 
 
La Sra. Eva Vives explica que en el ple de març es va aprovar el Pla Estratègic de 
Participació i dins d’aquest pla es contempla la suspensió dels Consells del Districte que 
amb el nou mandat no s’iniciaran ja que no es convocaran formalment. 
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La Sra. Montserrat Chacon explica que el Pla Estratègic de Participació posa les bases per 
definir el model i els òrgans de participació de la ciutat. Manifesta que els Consells de 
Districte han perdut força. Es suspèn la constitució automàtica dels Consells a l’inici de 
mandat, de manera que s’obre la porta a un període de reflexió, establert en dos anys, per 
tractar la participació i desenvolupar el reglament. Destaca que va ser un punt del ple en el 
qual tothom hi va estar d’acord. Afegeix que el Pla Estratègic de Participació no impedeix 
que si un districte vol continuar ho pugui fer i ressalta que la reflexió del model no la farà 
l’Ajuntament, ja que s’ha de fer conjuntament amb la ciutadania. 
 
La Sra. Anna Leon, del públic assistent, es demana que passarà mentrestant ja que ara 
per ara és la manera de trobar-se amb l’Ajuntament. 
 
El Sr. Martí Sala manifesta que està d’acord amb que els consells han anat a menys 
especialment en la qüestió de la participació i en qüestiona la capacitat executiva. 
Manifesta la seva decepció respecte la lentitud de l’Administració i demana que es tingui en 
compte la participació prèvia de la ciutadania en els temes a fer. Exposa la seva inquietud 
que determinats temes es tractaran directament amb les entitats veïnals i les entitats 
d’altres àmbits no se n’assabentaran. 
 
La Sra. Montserrat Chacon comparteix la reflexió que s’han de reactivar els òrgans de 
participació i replantejar-ne la quantitat, qualitat i legitimitat. Afegeix que probablement es 
farà un procés participatiu similar al que es va fer amb la Festa Major i afegeix que els 
correus informatius es poden seguir enviant als vocals. 
 
 

6. Torn obert de paraules 
 

El Sr. Manuel Saldaña, del públic assistent i en nom de l’entitat Êthos, exposa la situació 
del local que tenen cedit i compartit amb l’Associació de Veïns de Serra Camaró. Arran 
d’una esquerda a la paret que van demanar que s’arreglés, l’Ajuntament en revisar-ho va 
considerar que hi havia perill d’esfondrament i es van suspendre les activitats que s’hi duen 
a terme. L’Associació de Veïns de Serra Camaró ha traslladat l’activitat al local del Viver 
però l’entitat Êthos no disposa de local alternatiu i la seva activitat es veu molt afectada ja 
que en l’indret on no poden accedir hi ha el menjador, la cuina i l’annex a la biblioteca. 
 
La Sra. Eva Vives explica que han de començar les tasques d’apuntalament en breu però 
no disposa del calendari d’execució. Es farà l’anàlisi però no sap ni el termini ni la durada 
de les obres i demana les gestions fetes amb Salut i si se’ls ha ofert local alternatiu. 
 
El Sr. Manuel Saldaña explica que estan pendents d’una reunió amb Salut i demana si 
després d’apuntalar es podran fer servir les sales i si hi ha alguna alternativa ràpida per 
poder reprendre les activitats ja que sinó la qualitat del servei se’n ressent. 
 
La Sra. Montserrat Chacon explica que és un tema de seguretat, que no té res a veure 
amb les eleccions i que es duran a terme les accions que calguin independentment de la 
convocatòria electoral. 
 
La Sra. Eva Vives respon que trasllada a Salut la inquietud de l’entitat Êthos per tal que els 
informin l’abans possible. 
 
La Sra. Montserrat Chacon respon que per la seva banda ho traslladarà al regidor de Salut. 
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La Sra. Anna Leon demana per la data de convocatòria de la reunió per tractar el tema del 
pati de La Nau (plaça del Fantasma). 
 
La Sra. Eva Vives respon que la convocatòria és el dia 24/04/2019 a les 17 hores per 
tractar el tema de la Pl. Del Treball i a les 18 per tractar el tema del pati de la Nau. 
 
El Sr. Martí Sala manife 
sta el seu agraïment per l’atenció rebuda en els temes exposats al llarg del mandat. 
 
La Sra. Montserrat Chacon comunica que no repetirà en el proper mandat i s’acomiada 
donant l’agraïment als i les vocals per l’assistència i la tasca feta al llarg del mandat. 
 
 

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 


