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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: 19/2018 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 de juny de 2018 
Horari: 19.00 h a 20.05 h 
Lloc: Centre Cívic de Gràcia 
 
 
Assistents 
 
Montserrat Chacon Rocamora, presidenta 
Francisco García Celdrán, vocal d’Unitat pel Canvi 
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 
Daniel Casanellas de Haro, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Eva Vives Abellà, secretària delegada 
 
Altres assistents: 
 
Clara Colàs Llobet, responsable del Servei d’Atenció i Informació en Drogodependències (SAID) 
Georgina Amela, promotora del projecte La Plaça del Treball, un espai de lleure per a tothom 
Pau Gil, promotor del projecte La Plaça del Treball, un espai de lleure per a tothom 
Núria Oliva Viles, tècnica de territori 
Públic assistent 
 
 
Absents 
 
Cristian Sánchez García, vocal regidor de la llista més votada a la ciutat 
Olga Acero López, vocal del PSC 
Alistair Ian Spearing Ortiz, vocal de CIU 
Carme Farras Urizal, vocal de l’AV de Can Feu 
Hafid Abarri, vocal de les entitats culturals 
Jordi Argemí Alberich, vocal de les entitats esportives 
Josep Reñé Montesinos, representant de Ciutadans (5%) 
Sílvia Carbonell Codina, representant de Guanyem Sabadell (5%) 
 
Excusen l’absència: 
 
Sandra Fructuoso Andrés, vocal d’ERC 
Maite Zotes Gelina, vocal de l’AV d’Arraona-Merinals-Can Gambús 
Antonio Alias Torres, vocal de l’AV de la Serra d’en Camaró 
Marina Quelart Navarro, vocal de les entitats culturals 
Rita Monell Domènech, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. El projecte guanyador del Construint ciutat: La Plaça del Treball – Un espai de lleure per a 

tothom. 
3. El Servei d’Atenció i Informació en drogodependències (SAID). 
4. Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
5. Informació dels consells sectorials. 
6. Comunicacions. 
7. Torn obert de paraules. 
 
Atès que existeix 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 cap esmena, les actes 16/2017 de 22 de novembre de 2017, 17/2018 de 7 de 
febrer de 2018 i 18/2018 d’11 d’abril de 2018 queden aprovades. 
 
Es decideix continuar el Ple pel punt 3: El Servei d’Atenció i Informació en 
drogodependències (SAID). 
 
 

3. El Servei d’Atenció i Informació en drogodependències (SAID) 
 
La Sra. Clara Colàs és psicòloga i responsable del nou Servei d’Atenció i Informació en 
Drogodependències. El Servei neix dins el Pla Local de Drogues i respon a la necessitat de 
tenir un servei d’atenció i suport al consum quan aquest encara no és percebut com un 
problema. Els consumidors problemàtics són visibles i ja tenen un servei d’atenció al Taulí 
mentre que els joves amb un consum incipient que encara no és percebut com un 
problema no són visibles i no tenen servei de referència. Destaca algunes dades de 
l’Enquesta d’Hàbits de Salut dels anys 2015-2016, d’una mostra de 561 alumnes de 4t 
d’ESO: el 74% havia consumit alcohol en alguna ocasió; el 52% havia fumat alguna 
vegada i el 31.5% havia consumit cànnabis com a mínim una vegada a la vida. 
 
El SAID és un servei d’orientació en qüestions relacionades amb el consum i els efectes de 
les drogues adreçat als joves, siguin o no consumidors. L’atenció és individualitzada i 
confidencial i també dona suport a les famílies i a altres professionals i serveis relacionats 
amb adolescents i joves. La idea és treballar coordinadament amb altres recursos i serveis 
del territori. L’atenció presencial es fa a l’Oficina Jove del C. De Blasco de Garay, 19 i amb 
l’objectiu que sigui un servei de proximitat pels joves s’hi pot contactar per correu 
electrònic, telèfon fixe i mòbil i whatsapp. Hi ha una part de treball itinerant de 
desplaçament als barris per reunir-se amb agents clau del territori o fer atenció 
descentralitzada. Afegeix que el servei és gratuït i de moment l’acollida és positiva. 
 
El Sr. Francisco García demana com decideixes on vas. 
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La Sra. Clara Colàs respon que s’està donant informació als Instituts perquè coneguin el 
recurs i que una de les tasques del SAID és potenciar la responsabilitat, donant la 
informació per fer-ne un ús crític i sent conscients dels problemes associats. 
 
El Sr. Daniel Casanellas demana si el servei està encarat a la prevenció i si hi ha reunions 
amb l’escola en general. 
 
La Sra. Clara Colàs respon que és prevenció específica amb una població que ja té un risc 
i que la prevenció general es fa des de Salut. 
 
La Sra. Montserrat Chacon destaca la flexibilitat i proximitat d’accés al servei pels joves. 
 
(19:30 Marxa la Sra. Clara Colàs) 
 
 

2. El projecte guanyador del Construint Ciutat: la Plaça del Treball – Un espai de lleure per a 
tothom 

 
La Sra. Montserrat Chacon explica que en l’última edició del Construint Ciutat 2018 ha 
sortit guanyador un projecte del districte i considera que era important fer la presentació en 
el Consell del Districte 5. Dona la benvinguda a la Sra. Georgina Amela i al Sr. Pau Gil que 
presentaran el projecte. 
 
La Sra. Georgina Amela explica que prèviament al procés van reunir-se amb l’Ajuntament 
per fer la validació tècnica i que no han tingut més notícies. El projecte sorgeix de diferents 
demandes de pares i mares que veuen que hi ha nens i nenes amb necessitats diferents 
per edat i a la plaça hi ha molt espai però mal configurat. El punt clau és que hi hagi 
diferents espais de joc perquè tothom tingui el seu espai. El projecte proposa ampliar l’àrea 
de jocs i renovar la zona de gronxadors que està molt degradada. Afegeix que es tenen en 
consideració aspectes com: la diversitat, la cobertura de més franges d’edat, que siguin 
inclusius amb les persones discapacitades, ubicar la font pròxima a l’àrea de jocs, incloure 
bancs dins l’àrea de jocs i fer un circuit saludable. Un dels eixos del projecte és mantenir el 
màxim de la zona verda i fer una àrea de lleure integrada amb l’entorn. 
 
El Sr. Martí Sala, pregunta on va el circuit saludable i si es té en compte la petanca. 
 
La Sra. Georgina Amela respon que s’ha plantejat el circuit saludable a continuació de la 
petanca perquè estigui tot junt per la gent gran i que si cal es pot desplaçar la zona de jocs. 
La idea és que hi hagi un espai de convivència i d’enriquiment de gent gran, joves i nens. 
 
El Sr. Albert Gusi pregunta si hi ha previst fer res a la zona asfaltada, on hi ha la cistella de 
bàsquet i si es podria afegir una porteria. 
 
La Sra. Teresa Llamas considera que una porteria faria nosa per la resta d’actes. 
 
La Sra. Georgina Amela respon que el projecte només contemplava la zona de terra. 
 
El Sr. Daniel Casanellas opina que es podria fer com en el Parc de les Morisques de Sant 
Quirze, prohibint l’entrada de gossos o delimitant els espais per gossos com a Santa 
Perpètua. Considera que cal tancar l’espai ja que sinó els nens petits tenen por. 
 
La Sra. Georgina Lamela i el Sr. Pau Gil opinen que si els amos compleixen amb la 
normativa no hi ha d’haver problemes. 
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La Sra. Eva Vives explica que la primera proposta va ser un pipi can però no era factible i a 
més s’està treballant aquest tema a nivell ciutat. Afegeix que ara s’obre un nou procés del 
Construint Ciutat i es poden presentar noves propostes. 
 
La Sra. Montserrat Chacon exposa que l’Ajuntament haurà de valorar i el projecte incloure 
tota la plaça, si surten més propostes s’hauran de recollir encara que no es faci tot alhora. 
 
El Sr. Albert Gusi demana per la possibilitat de fer un segon pis al centre Cívic. 
 
La Sra. Teresa Llamas respon que no es pot fer. El Centre Cívic es va allargar a la plaça 
però no es pot fer ni més llarg, ni més ample, ni més gran. 

 
 
4. Elecció del representant al Consell Escolar Municipal 
 

La Sra. Montserrat Chacon recorda que cal escollir el representant del Consell al Consell 
Escolar Municipal i demana si hi ha algun voluntari, en no haver-hi cap candidat s’ajorna 
l’elecció per una altra sessió. 
 
 

5. Informació dels consells sectorials 
 
No hi ha informació per fer retorn. 
 
 

6. Comunicacions 
 
La Sra. Montserrat Chacon proposa anul·lar la sessió de treball prevista pel 04/07/2018 i 
retrobar-se en el consell de districte del 19/09/2018. S’accepta la proposta. 
 
La Sra. Eva Vives informa que s’ha convocat pel dia 7/06/2018 una jornada de valoració de 
les bases del proper procés del Construint Ciutat 2019. 
 
 

7. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Martí Sala demana quants vocals composen el consell i pregunta per què no ve la 
gent als consells i troba a faltar els representants dels partits polítics entre altres. 
 
El Sr. Francisco García exposa que ell ve com a representat d’Unitat pel Canvi, li consta en 
referència a altres Consells de Districte, que la gent es queixava perquè eren sessions 
informatives on no hi havia doble via de comunicació i no podien participar. 
 
La Sra. Montserrat Chacon exposa que hi ha mancances de participació i convida a la 
reflexió, per una banda els canvis socials generen noves demandes i caldrà veure si es 
continua amb el projecte i per altra banda cal valorar la implicació de les entitats en la 
participació. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta en referència a la deixadesa dels solars privats i demana si 
l’Ajuntament actua, en detalla dos un al C. Viladomat, 60-80 on l’heura envaeix la vorera i 
un altre al C. Sant Cugat. 
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El Sr. Francisco García exposa que es van introduir les cotorres argentines per fer fora els 
coloms i ara s’han convertit en un problema ja que no tenen depredadors naturals i fan uns 
nius molt grans i alts en els edificis que són un risc. 
 
La Sra. Eva Vives demana que indiqui les adreces i es traslladarà a Parcs i Jardins per si 
es fa intervenció. 
 
El Sr. Miguel García demana com funciona el tema de les reparacions de Vialitat ja que 
exposa que s’està reparant una part de vorera al C. Fuerteventura quan al costat hi ha un 
forat més gran que no es repara. 
 
La Sra. Eva Vives respon que Vialitat prioritza les intervencions de tota la ciutat en funció 
de les necessitats i que des de Districte es poden agilitzar determinades intervencions. 
 
El Sr. Francisco García exposa que els solars de Núñez i Navarro de Merinals estan plens 
de vegetació. 
 
El Sr. Albert Gusi pregunta quan començaran les obres de l’Escola Riu-Sec. 
 
La Sra. Eva Vives respon que el projecte està aprovat, que la idea és que les obres 
comencin aquest any i que serà l’oficina referent de les entitats a la ciutat. 
 
El Sr. Albert Gusi opina que aniran a l’Oficina d’Entitats a fer el que ara fan a la seva 
regidoria de referència i que serà un punt més de la burocràcia. 
 
La Sra. Montserrat Chacon exposa que la idea de l’Oficina d’Entitats és donar servei a 
totes les entitats i posar a disposició d’aquestes espais d’ús compartit. Respecte la part de 
gestió de les entitats culturals, actualment es gestionen directament des de Cultura i amb 
l’Oficina d’Entitats una part estarà centralitzada i l’altra la seguirà gestionant Cultura. 
 
El Sr. Martí Sala valora positivament la formació que l’Ajuntament ha fet per les entitats. 
 
El Sr. Francisco García manifesta que s’ha obligat a regularitzar la situació de determinats 
col·lectius com els monitors amb l’excusa de treure gent de l’atur. 
 
 

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 


