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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: 22/2018 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 de desembre de 2018 
Horari: 19.00 h a 20.20 h 
Lloc: Centre Cívic de Gràcia 
 
 
Assistents 
 
Montserrat Chacon Rocamora, presidenta 
Teresa Llamas Frias, vocal de l’AV de Gràcia 
Albert Gusi Miró, vocal de les entitats culturals 
Martí Sala Roca, vocal de les entitats esportives 
Eva Vives Abellà, secretària delegada 
 
Altres assistents: 
 
Joan Berlanga Sarraseca, tinent d’alcalde i regidor d’Educació 
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 
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%) 
 
Excusen l’absència: 
 
Sandra Fructuoso Andrés, vocal d’ERC 
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 
Marina Quelart Navarro, vocal de les entitats culturals 
Miguel García Celdrán, vocal de les entitats esportives 
Daniel Casanellas de Haro, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Rita Monell Domènech, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Jaume del Pozo Niubó, vocal dels centres d’atenció primària 
Sílvia Carbonell Codina, representant de Guanyem Sabadell (5%) 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. El Pla de l’equitat i l’èxit educatiu. 
3. Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
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 
 

Es posposa l’aprovació de l’acta per la propera sessió per manca de quòrum. 
 
 

2. El Pla de l’equitat i l’èxit educatiu 
 
El Sr. Joan Berlanga entrega un quadernet amb les principals accions del Servei 
d’Educació durant el període 2015-2018. Exposa que el primer any de mandat es va fer 
una diagnosi de l’estat de l’Educació a la ciutat de Sabadell. L’estudi va mostrar que hi ha 
desigualtat educativa en tant que les classes més pobres tenen índexs més alts 
d’abandonament i de fracàs escolar. Les dades evidencien que cal buscar l’equitat partint 
de la diferència ja que és la idea clau de l’èxit educatiu. Una altra idea clau és el barri ja 
que els fluxos establerts no sempre van a buscar la identitat de l’escola del barri. 
 
(19.20 Arriba el Sr. Martí Sala) 
 
Partint d’aquestes premisses i per tal de millorar el sistema, s’han incrementat els recursos 
dels 12.819.058 € del 2015 als 15.077.593 € del 2018. S’han fet diverses actuacions: la 
millora de la mobilitat al voltant de les escoles; la introducció de professorat de reforç 
d’anglès; l’obertura dels patis de les escoles; la Fira de la Formació Professional; el foment 
del treball per projectes; la inversió en estalvi energètic i en reducció de consums i la 
introducció de productes ecològics i de proximitat en els menjadors escolars. 
 
(19.35 Arriben el Sr. Lluís Perarnau i el Sr. Albert Gusi) 
 
A continuació detalla el cost econòmic de les principals accions i inversions al Districte 5. 
Exposa que el Sector Can Feu – Merinals és una zona prioritària i necessita més recursos i 
que la inversió pública en el CEIF Arraona és de 2.143 €/infant. Destaca la qualitat de 
l’escola bressol i el magnífic treball de les mestres, avalat per la bona valoració mitjana de 
l’any anterior en un 9,2. Afegeix que hi ha dues realitats diferents al districte i que en la 
majoria de ciutats es fan circuits educatius prioritzant barris per no incrementar les 
diferències ja que l’escola ha de ser el mirall del barri i la pretensió és que qualsevol família 
tingui la millor educació. Ressalta altres problemes pendents com l’envelliment de les 
escoles i fa una bona valoració de la feina feta. 
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La Sra. Montserrat Chacon destaca que per millorar la qualitat i l’equitat educativa cal 
posar els recursos on fan falta. 
 
La Sra. Teresa Llamas pregunta quan tindran l’escola bressol al barri de Gràcia. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que al barri de Gràcia no n’hi ha i que actualment estan 
treballant en dues escoles a nivell de ciutat a les zones de la Concòrdia i Covadonga. 
 
El Sr. Martí Sala demana per la incidència amb el català i el castellà a les escoles. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que la llengua mai ha estat un problema ni un conflicte a nivell 
educatiu. 
 
El Sr. Joan Berlanga explica respecte els esplais que l’Esplai A-munt de Gràcia funciona bé 
i que l’esplai Tuka-Tuka de Merinals està fluix i l’Ajuntament està mirant si el pot ajudar. 
 
La Sra. Teresa Llamas demana si es pot cedir un local a l’Esplai A-munt. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que no hi ha previsió. 
 
El Sr. Manel Muñoz, del públic assistent, opina que l’esplai Tuka-Tuka va fluix perquè hi ha 
un problema econòmic darrera, en tant que si les famílies no tenen diners no poden portar 
els nens a l’esplai, tot i que el preu és econòmic, hi van pocs nens del barri. 
 
El Sr. Joan Berlanga comparteix l’opinió i diu que estan buscant solucions. 
 
 

3. Elecció de representant al Consell Escolar Municipal 
 
Es posposa el punt per la propera sessió. 

 
 

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

5. Comunicacions 
 
La Sra. Montserrat Chacon comunica que el dia 13/12/2018 a les 18.30 hores es fa la 
Sessió Informativa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni dels districtes 1 i 5 al Casal 
Pere Quart. 
 
La Sra. Eva Vives comunica que el dia 14/12/2018 es dura a terme l’encesa de l’arbre de 
Nadal a Gràcia a la Plaça Del Treball. 
 
 

6. Torn obert de paraules 
 

El Sr. Martí Sala respecte el patrimoni voldria saber què passa amb la façana del C. 
Alemanya i també amb la Fàbrica de Sallarès i Deu. 
 
El Sr. Joan Berlanga respon que està protegit. 
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El Sr. Manel Muñoz, del públic assistent, demana la poda dels arbres de Serra Camaró. 
 
La Sra. Teresa Llamas exposa que al Casal d’Avis hi ha paneroles vermelles i que ja han 
avisat a la Generalitat per la desinsectació però que els usuaris diuen que n’hi ha als 
embornals i cal fer intervenció a l’espai públic. 
 
La Sra. Eva Vives respon que es passa a Salut. 
 
El Sr. Albert Gusi pregunta què passa al barri que es queda sense llum de manera 
constant, a la zona del C. Fiveller, Viladomat, Roger de Flor i Ausiàs Marc, els semàfors de 
la Ctra. De Barcelona i que darrera el Mercadona hi ha talls constants de llum. 
 
La Sra. Eva Vives respon que es trasllada la consulta a Infraestructura Urbana. 
 
 

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 


