
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AGILITZAR I FIXAR TERMINIS PER A LA

CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT MUNICIPAL AL DISTRICTE 3.

Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb

allò  que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de

l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta

Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Districte 3 estava format fins fa uns mesos per 8 barris (Can Palet, Can Palet II,

Segle XX, Can Jofresa, Xúquer, Guadalhorce, Les Fonts i Can Parellada) i tenia una

població de 33.279 habitants. Amb la creació del nou Districte 7, per part de l’equip de

govern, el Districte 3 ha perdut  els barris de Les Fonts i Can Parellada i actualment té

una població de 24.664 habitants.

L’equipament cívic del districte és el Centre Cívic Alcalde Morera, un equipament que

no pot dona cobertura a les necessitats de les entitats del districte ni a les necessitats

dels serveis municipals que allà s’ubiquen. Cal destacar que la sala d’actes del Centre

Cívic  pateix  problemes  estructurals,  pràcticament  des  de  els  inicis  d’entrada  en

funcionament  de  l’equipament,  per  filtracions  de  soroll  als  habitatges  adjunts  que

provoquen que aquesta estigui infrautilitzada. 

Per altra banda, cal destacar les deficiències que apareixen a l’informe realitzat per la

Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Terrassa i Organismes Autònoms al 2016

sobre els Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa. En aquest informe es recullen

les deficiències de infraestructures del  SEBAS 3.2 (Servei  Bàsic  d’Atenció Social),

ubicat en aquest equipament i sobre el qual l’estudi arriba a les següents conclusions:

“El Centre Cívic és un dels centres amb més problemes d’espai i amuntegament.

A  tot  això  s’afegeix  les  nefastes  condicions  tèrmiques,  d’il.luminació  i

higièniques per les plagues de mosquits a l’estiu. La manca de privacitat de la

ciutadania no és tampoc un aspecte lleu si més no, és molt important atenent a

la Llei de Confidencialitat de les Dades Personals.”

 Tenim  constància  que  s’han  realitzat  petites  reformes  per  a  sortir  del  pas,  però

aquestes no resolen el problema estructural. Un problema que ha implicat la pèrdua

d’una part de la sala utilitzada per la gent gran. Aquest fet exemplifica la impossibilitat



del centre cívic de donar cobertura a totes les necessitats de les diferents entitats i

posa de relleu la necessitat d’un nou equipament dissenyat amb la col·laboració de les

entitats del districte per a que dongui resposta a les seves necessitats.

Atès que per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Terrassa hi ha el compromís

de  construcció  d’un  nou  equipament  al  solar  municipal  situat  a  la  confluència  de

l’avinguda Glòries Catalanes amb carrer Ramón i Cajal i carrer Ter. 

Atès que al  març d’aquest  any es  va fer  una primera reunió  amb les  entitats  del

Districte  3  per  a  recollir  les  seves  necessitats  de  cara  a  la  construcció  del  nou

equipament i  que en aquesta mateixa reunió és va fer explícit  el compromís d’una

nova reunió després de Setmana Santa per seguir avançant, reunió que encara no

s’ha produït.

Atès grau d’informació sobre l’equipament de què disposen les entitats és divers, poc

clar i que el procés  en general ha estat poc transparent i confús

Atès que els recursos públics són de tots i totes les terrassenques, i per tant, requereix

que  les  inversions  siguin  duradores  i  no  temporals  i  que  responguin  amb  els

compromisos adquirits amb la ciutadania. 

Donat el que ens han manifestat algunes entitats del Districte amb les que ens hem

reunit, proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels  següents 

ACORDS:

Primer.- Que es convoqui  una reunió amb totes les entitats dels  Districte 3 en un

termini  màxim  d’1  mes  per  explicar  i  clarificar  l’actual  estat  del  projecte  del  nou

l’equipament Cívic.

Segon.- Dissenyar  un procés de participació  per  les  entitats  del  Districte  3  per  la

definició dels nou equipament.

Tercer.- Elaborar el avantprojecte i treure a concurs l’elaboració del projecte durant

aquest any 2018.

Quart.- En cas de que hi hagi part del solar que no es destini a la construcció de

l’equipament Cívic, agilitzar la definició de quins usos se li donaran a aquests espais i

iniciar la seva adequació i/o construcció amb els pressupost reservat per la construcció

d’un pàrquing temporal.



Cinquè.-  Fer un estudi dels problemes d’aparcament als barris de Can Palet,  Can

Palet II i Guadalhorce, així com, dels pàrquings privats buits a tota la zona i plantejar

possibles solucions o millores definitives un cop es tinguin els resultats de l’estudi.

Xavi Matilla Ayala
A Terrassa, 25 de maig de 2018


