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ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple 
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els 
llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, 
que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una 
versió de l’Acta de la reunió realitzada per l’Ajuntament en Ple en la data que s’indica, de la qual s’han 
extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter 
personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una 
norma amb rang legal. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 
29 DE MAIG DE L’ANY 2020                                                                    - SESSIÓ NÚM. 4/2020 - 
 
ALCALDE – PRESIDENT 
 
SR. JORDI BALLART i PASTOR 
 
REGIDORS/ES ASSISTENTS 
 

SR. AMADEU AGUADO MORENO 
SR. DAVID AGUINAGA ABAD 
SR. ISAAC ALBERT i AGUT 
SR. MARC ARMENGOL PUIG 
SRA. M. ROSA BOLADERAS DOMINGO 
SR. CARLES CABALLERO i PEÑA 
SRA. EVA CANDELA LÓPEZ 
SRA. TERESA CIURANA i SATLARI 
SR. NOEL DUQUE ALARCON 
SR. JAVIER FERNÁNDEZ RIVERO 
SR. JOSEP FORN i CADAFALCH 
SR. JAVIER GARCÍA ROMERO 
SR. JAVIER GONZÁLEZ DELGADO 
SR. RAÚL IBÁÑEZ LINARES 
SR. CARLES LÁZARO HERNANDO 
SRA. MERITXELL LLUÍS i VALL  
SRA. NÚRIA MARÍN GARCÍA 
SRA. ISABEL MARTÍNEZ COMAS 
SRA. ONA MARTÍNEZ VIÑAS 
SRA. LLUÏSA MELGARES AGUIRRE 
SRA. JOSEFINA MERINO RAMÍREZ 
SR. MIGUEL ÁNGEL MORENO FÉLIX 
SRA. MÓNICA POLO RUBIA 
SRA. JENNIFER RAMÍREZ PORRAS 
SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ 
SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ 
 
SECRETARI GENERAL 
 
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS 

A vint-i-nou de maig de l’any dos mil 
vint, i per mitjans telemàtics 
(videoconferència), es reuneix l’Ajuntament 
de  Terrassa en Ple per realitzar en primera 
convocatòria Sessió Ordinària, sota la 
Presidència del Sr. Jordi Ballart i Pastor, 
Alcalde-President de la Corporació. 

 
Assisteixen els Regidors i Regidores 

que al marge s’anomenen, assistits tots ells 
pel Sr. Óscar González Ballesteros, Secretari 
General de la Corporació. 

 
Oberta la sessió per la Presidència, 

quan passen cinc minuts de dos quarts de  
deu del  matí del dia de la data, es procedeix 
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany 
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 
d’abril d’enguany (número 3/2020), el qual 
és aprovat per unanimitat.  

 
A continuació es procedeix a la 

substanciació dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia de la present sessió, 
començant per aquells que componen la 
seva PART RESOLUTIVA.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Epígraf 2) Aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 Pren la paraula en primer lloc la Sra. Melgares, per tal de fer la presentació d’aquest 
dictamen. L’Ordenança de mobilitat, un cop aprovada, substituirà dues ordenances anteriors, 
l’Ordenança municipal reguladora de la parada, l’estacionament i la retirada de vehicles i de béns 
mobles de la via pública i l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles 
en la via urbana, així com dos articles del Reglament Municipal Regulador de l’estacionament per a 
persones amb discapacitat. La Sra. Melgares agraeix als Grups de l’oposició la seva participació, 
mitjançant la presentació d’aportacions i propostes de modificació del document inicialment 
presentat, les quals han estat gairebé totes acceptades i que han enriquit el text. Aquestes 
aportacions se sumen a les de la Taula de Mobilitat, del mes de gener, i la consulta del mes de març. 
Aquesta Ordenança significa l’actualització de la regulació de la mobilitat a la ciutat, millorar la 
seguretat viària i fer front als reptes de la millora de la salut, qualitat de l’aire, soroll i emissions, 
així com habilitar carrers. L’Ordenança planteja qüestions molt interessants, en relació amb les 
quals Terrassa és gairebé pionera, com ara la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes de 
50 km/h a 30 km/h, excepte en aquelles vies de dos o més carrils de circulació. Això reduirà les 
emissions i les congestions i afavorirà altres mitjans alternatius de transport, com els desplaçaments 
a peu, bicicleta, taxi, transport públic o mobilitat compartida. La millora de la mobilitat a peu és un 
objectiu essencial de l’Ordenança. L’Ordenança planteja novetats, tot i que no es descarta que 
s’hagin d’introduir canvis posteriors, atès que la Direcció General de Trànsit no ha aprovat el 
reglament definitiu quant a la regulació dels vehicles de mobilitat personal. L’Ordenança que avui 
es presenta sí que els regula. Es fa possible el seu ús en un gran nombre de carrers de la ciutat però 
limitant l’edat d’ús a partir dels catorze anys i sense permetre la seva circulació per carrers de 
velocitat màxima superior a 30 km/h. Una altra novetat fa referència a la mesura de permetre i 
aconsellar que les bicicletes circulin per la part central del carril. També es regulen qüestions 
relacionades amb les baixes emissions, carrils multiús, espais de vianants, senyalització dels passos 
de vianants i de ciclistes, reserva per a persones amb mobilitat reduïda, regulació de zones exprés, 
zones verdes i blaves, etc. En definitiva, mesures per fer efectius els drets de la mobilitat individual 
de manera compatible amb la salut, la seguretat i la qualitat de l’aire. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui agraeix a l’anterior i a l’actual equip 
de govern per haver dut a terme l’elaboració i la presentació d’aquesta Ordenança. Tots els Grups 
municipals hi han pogut fer les seves aportacions. El Sr. Sàmper fa l’advertiment, però, que aquesta 
Ordenança neix amb la complexitat derivada de la pandèmia de la COVID-19. Ningú, el dia d’avui, 
sap quin serà el futur model de mobilitat urbana. Tampoc es coneix quin serà el model del nou 
transport públic. Tot depèn de la vacuna que es trobi per a la malaltia. L’Ordenança, doncs, neix 
amb molt bona voluntat, per part de tots els Grups municipals, però alhora neix amb moltes 
incerteses. Cal tenir present que potser caldran canvis importants, ja que la pandèmia encara no ha 
trobat remei o vacuna. Cal, doncs, tenir flexibilitat en la interpretació de l’Ordenança. El Sr. Sàmper 
recorda que l’any 2007 es va aprovar un projecte que es deia “Ambicia’t”, que va tenir una curta 
durada. El fet de passar a cobrar una taxa va fer que el servei passés de 7.000 usuaris a menys de 
100. Cal que els projectes i les actuacions que inicia l’Ajuntament, vagin endavant i no es tirin 
enrere. En aquell moment es va dir que no es podia fer front a un servei que requeria un 
manteniment de més de 200.000 euros. Els projectes i les actuacions que se’n derivin de 
l’Ordenança que avui s’aprovarà per unanimitat, s’han d’executar. Models com els de Dinamarca o 
Holanda són complexos, i requereixen molt civisme i molta aportació pública. El Sr. Sàmper 
conclou manifestant que cal evitar entrar en competició per veure qui és més ecologista. Cal que ho 
sigui tothom, pel bé de la ciutat, del país, i de la sostenibilitat.  
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 El Sr. González anuncia en primer lloc que el Grup de Ciutadans donarà suport a 
l’aprovació de l’Ordenança. A finals de l’anterior mandat es va aprovar de forma unànime una 
Proposta de Resolució per impulsar la necessària reforma de la normativa municipal, sobretot a 
partir de la proliferació dels vehicles de mobilitat personal (VMP). També per ampliar la mirada en 
relació amb tot allò que té a veure amb la sostenibilitat ambiental i la nova reordenació de la 
mobilitat que demanda la ciutadania. El Sr. González afegeix que aquesta Ordenança propiciarà una 
nova cultura. Més enllà de les declaracions a les xarxes socials per part d’algun membre de l’equip 
de govern, defensant el confinament del vehicle privat, que el Grup de Ciutadans no comparteix, sí 
que està d’acord en fomentar el canvi de cultura que comporten les noves formes de mobilitat, 
siguin individuals o vinculades a la sostenibilitat ambiental. Regular l’ús dels VMP, o tractar de 
forma específica les zones de baixes emissions, o que tota Terrassa sigui Zona 30, i tota la resta de 
mesures que van en la línia de la sostenibilitat i la nova cultura de la mobilitat, com el nou 
tractament de l’aparcament de les motocicletes, representen un avenç important, i permeten que la 
ciutat segueixi un camí necessari, per a les actuals generacions i sobretot per a les futures. El Sr. 
González agraeix i felicita totes aquelles persones que han participat en l’elaboració de 
l’Ordenança. El Grup de Ciutadans va aportar alguna modificació de caràcter formal al text inicial, 
per fer que l’Ordenança fos més entenedora per la ciutadania. El Sr. González, finalment, demana 
que l’equip de govern faci publicitat de l’Ordenança, especialment en aquells aspectes més 
importants o més innovadors per la ciutadania, permetent que la transició es faci de la millor 
manera.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Armengol, qui assenyala que el Grup del PSC se sent 
satisfet amb l’aprovació de l’Ordenança, a la qual donarà suport. Se sent satisfet perquè aquesta 
Ordenança es va gestar durant l’anterior mandat, amb la participació de la Taula de Mobilitat, que 
és un òrgan molt participatiu i molt valent a l’hora de fer propostes. Fa uns mesos, a iniciativa del 
Grup del PSC, es va aprovar una Proposta de Resolució en relació amb convertir la ciutat en una 
Zona 30, permetent així que Terrassa sigui cada vegada més sostenible, més verda i més pacificada. 
Aquesta era una demanda de Bíter, una entitat local representada a la Taula de Mobilitat. El Sr. 
Armengol es refereix tot seguit al debat urbanístic que caldrà mantenir algun dia en relació amb el 
futur de la ciutat i el seu creixement a deu anys. La mobilitat és una disciplina que cada vegada ha 
anat prenent més rellevància, situant-se entre el medi ambient i l’urbanisme. Va néixer sense 
recursos ni infraestructura. Cal fer una reflexió entorn de la manca de recursos, econòmics i 
humans, d’aquest servei. El Sr. Armengol valora l’esforç que s’ha fet des de totes les parts i agents, 
però especialment l’enorme esforç realitzat pel servei municipal. El Grup del PSC ho valora en la 
justa mesura i ho agraeix. 
 
 La Sra. Melgares agraeix la participació de tothom en aquesta Ordenança, i en especial 
als membres de la Taula de Mobilitat i dels tècnics de diferents serveis municipals, en la seva 
elaboració. La Sra. Melgares anuncia que l’Ajuntament farà una campanya ciutadana per tal que 
aquells aspectes que són més difícils de canviar en els comportaments quotidians, com ara els límits 
de velocitat o el respecte a les bicicletes que circulen pel centre dels carrils, o la prohibició dels 
MVP per circular per les voreres, siguin coneguts per tothom, i la ciutat avanci cap a un model més 
sostenible, més segur i més saludable. 
  
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « L’Ajuntament de Terrassa, en el seu compromís per una mobilitat sostenible, iniciat 
l’any 2003 amb l’aprovació del primer Pla de Mobilitat i continuat al 2017 amb l’aprovació del 
segon Pla, i en adequació a la permanent evolució del model de ciutat, ha considerat procedent 
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impulsar una actualització de la regulació de la mobilitat a la ciutat mitjançant una Ordenança de 
Mobilitat.  
 
 La nova ordenança fusiona el contingut de dues ordenances vigents actualitzant 
diferents aspectes relatius a la circulació, parada i estacionament, retirada, abandonament de 
vehicles i alhora regular de forma coordinada amb altres municipis la circulació de bicicletes i 
vehicles de mobilitat personal (VMP). 
 
 Aquest nou paradigma s’associa necessàriament a una nova forma d’entendre el 
procés mateix d’elaboració de polítiques de mobilitat. El disseny d’aquestes polítiques no és una 
qüestió merament tècnica, sinó que ha de respondre a un conjunt ampli de qüestions relacionades 
amb dimensions econòmiques, socials, ambientals o culturals de la ciutat. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Terrassa reforça la seva convicció en la millora de l’espai públic, la seguretat 
viària, la preservació del medi ambient, l’aposta per les noves formes de mobilitat, les energies 
netes i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida de la ciutat i la convivència pacífica de la seva 
ciutadania. 
 
 En la millora de la seguretat viària, la principal novetat que introdueix l’Ordenança és 
la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes de 50km/h a 30Km/h, excepte en aquelles 
vies de 2 o més carrils de circulació, on l’Autoritat competent podrà establir límits superiors a 
30km/h. L’any 2018 van produir-se 64.407 accidents de trànsit amb víctimes als carrers i travessies 
dels pobles i les ciutats d’Espanya. Fruit d’aquests accidents van morir 489 persones, de les quals el 
81% formaven part del col·lectiu d’usuaris vulnerables (vianants, i persones usuàries de bicicletes, 
motos i ciclomotors). La reducció de la velocitat de circulació és, se’ns dubte, un element clau per 
reduir la lesivitat de la sinistralitat d’aquest col·lectiu de persones que es desplacen per la ciutat i 
ajudarà a reduir el nombre de vianants que pateixen atropellaments. 
 
 La Comissió Europea empeny els països a fer efectiu un canvi en el model de 
mobilitat per reduir les emissions amb mesures que fomentin la disminució de l’ús dels modes de 
transport motoritzats privats, i que afavoreixin els desplaçaments actius, com l’anar a peu i en 
bicicleta, els desplaçaments en transport públic, i altres sistemes de mobilitat compartida, com ara la 
bicicleta o el cotxe compartit amb l’objectiu de reduir la congestió i la contaminació. Alhora, també 
impulsa la transició del parc de vehicles per a la seva modernització amb vehicles de baixes i zero 
emissions. Aquests objectius requereixen d’un conjunt d’accions i un marc normatiu adequat que 
permeti regular l’espai públic de forma equilibrada entre totes les persones que ens són usuàries en 
les diferents formes de desplaçament que utilitzen. 
 
 Així mateix, la Generalitat va aprovar per Acord de govern 127/2014, el Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric, per mitjà del qual obliga els municipis situats a la zona de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric, entre els quals es troba Terrassa, a adoptar una sèrie de mesures per reduir les 
emissions del diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10), ja que se sobrepassen els nivells de contaminació màxims determinats per les 
directives europees. 
 
 Aquestes mesures van recollir al Pla de mobilitat urbana de Terrassa 2016-2021, 
aprovat el 25 de maig del 2017, que defineix les actuacions necessàries per establir unes pautes de 
mobilitat més sostenibles i alhora garantir l’accessibilitat i la mobilitat de la ciutadania amb un 
horitzó de sis anys. Amb aquest objectiu, el Pla estableix 96 accions orientades a donar resposta a 
importants reptes de futur que cal afrontar conjuntament: reptes relacionats amb la millora de la 
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salut i de la qualitat de l’aire, amb la reducció del soroll i de les emissions que comporten canvi 
climàtic i també amb la millora de la seguretat viària i de l’habitabilitat de la nostra ciutat. 
 
 El Pla proposa la identificació d’una zona de baixes emissions (ZBE) al centre de la 
ciutat, en què es concentren les emissions de contaminants derivats del trànsit, on implementar 
mesures graduals per reduir-hi l’ús del vehicle privat alhora que s’apliquen millores en altres 
mitjans de transport. En aquest sentit, la nova ordenança permet que es regulin condicions de 
circulació i d’estacionament en aquesta zona, així com en d’altres espais de la ciutat que per motius 
ambientals o de seguretat així ho requereixin, amb una regulació especial puntual o temporal. 
 
 La creació d’aquesta zona de baixes emissions és una exigència de la normativa actual 
de qualitat de l’aire per a ciutats que, com Terrassa, superen els límits de contaminació. Els nivells 
de contaminació atmosfèrica i acústica que estem assolint moltes ciutats estan afectant de forma 
molt significativa i negativa la salut i la qualitat de vida de la ciutadania i visitants. Alguns estudis 
indiquen que la contaminació de l’aire pot ser la causa directament responsable de la mort 
prematura de prop de 500.000 persones cada any a tot Europa, fet que suposa situar aquesta causa 
per sobre d’altres com els accidents de trànsit. A més, els problemes de congestió del trànsit 
repercuteixen negativament en l’accessibilitat i mobilitat al centre de la ciutat, que acaba provocant 
degradació de zones i d’edificis històrics. 
 
 La millora de la mobilitat a peu és un objectiu essencial per assolir un canvi modal en 
la mobilitat quotidiana. Terrassa disposa d’una xarxa de carrers que supera els 400 km, fet que 
dificulta fer a curt termini totes les obres de condicionament necessàries per dotar-los de les 
condicions d’accessibilitat que serien desitjables. Per aquest motiu, l’ordenança regula la 
possibilitat d’habilitar espais a la calçada per a la circulació de vianants fins que sigui possible 
realitzar les obres que permetin complir amb els estàndards d’accessibilitat requerits per les 
normatives vigents. La senyalització d’aquests espais s’haurà de mantenir en les millors condicions 
possibles per a la seguretat de la circulació de vehicles i vianants. 
 
 El Pla també contempla la creació de grans àrees de regulació de l’aparcament en 
calçada com un dels principals instruments estratègics en la transformació dels hàbits de mobilitat 
atès que el 75% dels usuaris considera que les dificultats o el cost de trobar aparcament en 
destinació modifica significativament la decisió del mode de transport quotidià a utilitzar. També es 
té en consideració la baixa utilitat que suposa l’aparcament en superfície en termes d’utilitat de 
l’espai públic ja que, excepte en zones amb aparcament regulat, es tracta d’un espai públic ocupat 
per vehicles que romanen parats la major part del dia quan aquest espai es necessita per a realitzar 
gestions comercials o personals de curta durada que requereixen proximitat al lloc de destinació. 
 
 Un altre canvi que estableix l’ordenança per donar la màxima comoditat i accessibilitat 
a les persones que es desplacen a peu és l’eliminació de l’aparcament de motocicletes a les voreres, 
que sovint ocasionen molèsties a les persones que transiten per les voreres i redueixen l’espai per 
poder circular-hi. Conseqüentment, s’habilitaran espais a les zones d’estacionament lliure i regulat, 
per tal que les motocicletes puguin estacionar-hi com la resta de vehicles. 
 
 La normalització de la mobilitat amb bicicleta és un altre objectiu essencial. A més de 
ser el vehicle més eficient, la bicicleta és l’únic que fomenta una mobilitat activa, per la qual cosa se 
li dona el caràcter de vehicle prioritari a la calçada respecte de la resta de vehicles. Amb mesures 
com la de permetre i aconsellar que les bicicletes circulin per la part central del carril, l’obligació de 
les persones conductores de vehicles a motor a adequar la seva velocitat a la de les bicicletes, no 
avançar-les en el mateix carril de circulació i evitar qualsevol actitud d’assetjament, aquesta 
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ordenança contribueix a crear les condicions perquè tota la xarxa de carrers de Terrassa esdevingui 
una veritable xarxa pedalable, que faciliti la circulació en bicicleta. 
 
 El Pla també preveu la creació de grans àrees de regulació de l’aparcament a la 
calçada com un dels principals instruments estratègics en la transformació dels hàbits de mobilitat, 
atès que el 75% de les persones usuàries de vehicles a motor considera que les dificultats o el cost 
de trobar aparcament en la destinació modifica significativament la decisió del mode de transport 
quotidià a utilitzar. També es té en consideració la baixa utilitat de l’espai públic que suposa 
l’aparcament en superfície ja que, excepte en zones amb aparcament regulat, està ocupat per 
vehicles que romanen parats la major part del dia quan aquest espai es necessita per a realitzar 
gestions comercials o personals de curta durada que requereixen proximitat al lloc de destinació. 
 
 Per aquest motiu, el pla proposa regular l’aparcament a la calçada de l’àmbit central de 
la ciutat, establint diferents zones, amb diferents temps d’estacionament i diferents tarifes en funció 
del potencial contaminador del vehicle, el tipus d’usuari o el temps d’estada. L’ordenança farà 
possible aquesta política d’estacionament determinant-ne les diferents tipologies (àrees blaves, 
verdes o mixtes) i indicant els sistemes de pagament que s’utilitzaran, incloent els telemàtics, que 
s’establiran per facilitar l’ús d’aquests aparcaments i reduir la indisciplina. 
 
 La nova ordenança també possibilitarà la introducció de carrils multiús per gestionar 
l’espai viari d’una forma flexible i adaptada a les necessitats de cada moment. Un carril pot ser molt 
necessari per al transport públic en l’hora punta, però en altres franges horàries pot ser de més 
interès habilitar-lo per a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies o per a 
l’estacionament nocturn de residents, per exemple. 
 
 En els darrers anys, els vehicles de mobilitat personal (VMP) han anat guanyant 
presència als carrers de les ciutats i han difuminat l’espai destinat als vianants i als vehicles de 
motor. Tradicionalment l’ordenament jurídic del trànsit distingia entre aquests dos col·lectius, 
assignant les voreres als vianants i les calçades als vehicles de motor i establint normes de trànsit a 
partir d’aquesta separació física de l’espai públic. L’aparició d’aquestes solucions de mobilitat 
urbana, de massa i velocitat superior als vianants, suposa un risc en compartir espai amb la resta de 
persones usuàries de l’espai públic. Per aquest motiu, la Direcció General de Trànsit, davant la 
impossibilitat d’assimilar els VMP a vianants o a vehicles de motor, proposa als municipis que en 
regulin les condicions de circulació a través de les ordenances municipals, fins que se’n elabori una 
normativa específica, amb les condicions o limitacions que l’administració municipal consideri 
oportunes per garantir la seguretat de les persones usuàries de l’espai públic. 
 
 Entenent els riscos que la circulació d’aquests vehicles suposa, però sabent també que 
els VMP són una alternativa per substituir turismes i motocicletes per modes de mobilitat més 
econòmics i sostenibles, i alhora de fàcil transport per combinar-los amb el tren, el metro o 
l’autobús, en aquesta ordenança es possibilita el seu ús en un gran nombre de carrers de la ciutat 
però limitant l’edat d’ús a partir dels 14 anys i sense permetre la seva circulació per carrers de 
velocitat màxima superior a 30km/h per evitar riscos d’accidents que podrien comportar 
conseqüències molt greus amb velocitats més elevades. 
 
 En relació amb les flotes multiusuari com el bicisharing, el carsharing o altres tipus 
de vehicles, es proposa impulsar-ne l’ús, entenent que la seva existència a les ciutats contribueix a 
l’objectiu global de reduir la utilització i la compra de vehicles privats. A més, la seva implantació a 
la ciutat contribueix a crear un ecosistema de serveis de mobilitat multiusuari, al qual en el futur es 
sumarà el vehicle autònom, amb una àmplia oferta que la ciutadania podrà adquirir d’una forma 
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combinada a través de paquets de mobilitat, que inclouran també el transport públic. Amb aquests 
objectius, l’ordenança permet la regulació de l’espai públic per a l’aparcament de flotes públiques o 
privades de bicicletes, VMP, vehicles de motor, motocicletes o altres vehicles que en el futur es 
puguin desenvolupar. 
 
 El Pla de mobilitat urbana possibilita l’exercici efectiu dels drets individuals de forma 
compatible amb la prevenció de la salut i la integritat física de les persones, mitjançant la millora de 
la seguretat viària i de la qualitat de l’aire i la protecció del medi ambient urbà. També facilita el 
desenvolupament de l’activitat econòmica, el progrés social i tècnic, i la protecció del patrimoni 
històric, artístic i cultural d’una forma mediambiental i energèticament sostenible. 
 
 Vistes les conclusions de l’informe tècnic emès per la cap de Planificació i la 
Directora del servei de Mobilitat  emès el dia 11 de maig de 2020 relatiu a l’aprovació inicial de 
l’Ordenança de Mobilitat. 
 
 Vistos els informes de l’Interventor general i el Secretari general a la proposta 
presentada. 
 
 És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Terrassa, amb el text que s’adjunta, i que substituirà, un cop entri en vigor: 
 
� l’ Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en la via urbana, 

publicada al BOP el 28 de gener de 1997 i, la seva modificació publicada en data 22 de juny de 
2010, excepte la regulació relativa de les autoritzacions per a l’accés de vehicles a locals, 
contingudes en els articles 53 a 84, així com les infraccions previstes sobre aquest tema en 
l’article 87 amb els codis 3107 a 3119 del nomenclàtor de sancions, fins a l’aprovació d’una 
norma municipal que reguli la gestió de l’accés de vehicles a locals i l’atorgament de llicències 
corresponents al municipi 

� l’ Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i la retirada de vehicles i de 
béns mobles de la via pública, publicada al BOP en data 25 de desembre de 1991. 

� els articles 7 a 10 del Reglament Municipal Regulador de l’estacionament per a persones amb 
discapacitat relatiu al règim sancionador per l’ús de la targeta d’aparcaments per a persones 
amb discapacitat en la modalitat de persona conductora o no conductora. 

 
 SEGON.- Sotmetre els presents acords i el text de Ordenança de Mobilitat aprovat 
inicialment, a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis i edictes electrònic de la Corporació, durant un termini de 30 dies hàbils als efectes que es 
puguin formular reclamacions, al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns.» 
 
Epígraf 3) Prendre coneixement de l’aprovació del Decret de l’Alcaldia-Presidència número 

2.273, de 26 de febrer de 2020, pel qual s’aprova la minuta del Conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Terrassa per a 
l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. 
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 Pren la paraula el Sr. Fernández, qui manifesta que aquest protocol s’ha elaborat a 
iniciativa de la Regidoria de seguretat de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb la Regidoria de 
Polítiques de Gènere i la d’LGTBI. En els últims temps s’ha intensificat el debat sobre les 
violències sexuals, especialment arran de fets molts greus esdevinguts en el context de festes 
populars i altres espais d’oci. Davant aquest tipus de violències, les administracions han d’actuar i 
prendre mesures que permetin acabar amb aquesta lamentable realitat. Les dades confirmen aquesta 
necessitat. Entre els anys 2015 i 2018, quan els autors no eren les parelles, els llocs on es van 
produir més actes de violència sexual eren centres d’oci, espais públics i transport públic. Aquestes 
dades fan que el protocol se centri en els entorns d’oci. El Sr. Fernández afegeix que el protocol 
ajudarà a prevenir i a donar la millor resposta davant qualsevol conducta que atempti contra la 
llibertat i indemnitat sexual de les persones. El protocol estableix com han d’actuar tots els agents 
implicats, els cossos de seguretat pública, la seguretat privada, el personal de control d’accés, els 
organitzadors públics i privats, etc. Amb aquesta adhesió, Terrassa fa un pas més en la lluita conra 
les violències sexuals. 

 
Tot seguit, l’Ajuntament en Ple queda assabentat del contingut del  següent document: 
 

 « El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a competent a tot allò 
que afecta a la seguretat de les persones de Catalunya ha elaborat un Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci. 
 
  El Protocol preveu la coordinació de tots els actors en seguretat amb altres actors que 
tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, juntament amb altres professionals i persones 
que presten els seus serveis en l’àmbit de l’oci, per tal que cap fet s’escapi del seu coneixement i 
s’estableixi quin és el paper que cadascuna d’aquestes persones ha de tenir a l’hora de prevenir, 
però també a l’hora de reaccionar, davant d’aquest tipus de violències. 
 
  La tipificació de l’assetjament sexual es troba regulada a la Llei orgànica 4/2015, de 
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i a l’esmena incorporada a la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb un 
enunciat breu i molt genèric que en dificulta l’aplicació, per aquest motiu, el Protocol dota de 
contingut i criteris interpretatius de conductes que integren l’assetjament sexual no penal per tal de 
visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives i succeeixen amb freqüència, costen 
més d’identificar i per enviar un missatge de màxim respecte a la llibertat i indemnitat sexual de les 
persones.  
 
  El Protocol és integrador, no exclou cap tipus de víctima, és a dir, encara que 
s’aplicarà majoritàriament en el cas de dones afectades per atacs d’homes que en siguin els 
presumptes autors, també serà aplicable a homes que es trobin en situació de violència sexual amb 
independència del sexe de qui fa l’agressió.  
 
  El Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra i els ajuntaments i entitats privades que s’hi adhereixin. 
 
  El 26 de febrer de 2020 mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència número 2273 
s’aprovà la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de 
Terrassa per a l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. 
L’Interventor general ha emès informe favorable a la proposta presentada. 
 



 

 9 

 

  És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 ACORDS: 
 
  PRIMER.- Prendre coneixement de l’aprovació del Decret de l’Alcaldia-Presidència 
número 2273 de data 26 de febrer de 2020, pel que s’aprova la minuta del Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Terrassa per a l’adhesió al protocol de seguretat 
contra les violències sexuals en entorns d’oci. 
 
 SEGON.- Comuniqui’s al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
l’adopció de l’anterior acord.» 
 
Epígraf 4) Posar a disposició de la Diputació de Barcelona els terrenys per a l’execució de les 

obres del Projecte constructiu “Itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres BV-
1221 i BV-1275 TM de Terrassa”. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui resumeix els arguments recollits a l’exposició de 
motius del dictamen, transcrita més endavant. El Sr. Caballero manifesta que el dictamen proposa el 
compliment d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, posant a la seva disposició els terrenys 
per a la construcció de les obres del carril bici entre Terrassa i Matadepera.  
 
 El Sr. Armengol comença valorant aquest projecte. El Grup del PSC, i el mateix Sr. 
Armengol, han viscut aquest projecte en primera persona. El projecte va ser entomat amb força pel 
Diputat de mobilitat de la Diputació de Barcelona, el Sr. Jordi Fàbrega, d’ERC. És un projecte que 
hauria d’haver estat acabat fa temps, però diversos processos administratius ho han alentit. El Sr. 
Armengol destaca que l’objectiu final del projecte és unir Terrassa amb Sabadell, passant per 
Matadepera. Ara s’està parlant del primer tram, però continuarà amb el tram de Matadepera a 
Sabadell. D’aquesta forma s’uniran les dues cocapitals del Vallès Occidental, que sumen més de 
400.000 habitants, i que es podran connectar a través del carril bici/vianants. El Sr. Armengol 
demana que el govern de la ciutat exigeixi al govern de la Generalitat el projecte de transformació 
de l’N-150, que hauria de contemplar la transformació d’aquesta via en una via cívica, la qual 
incorporés un carril bici/vianants, tancant així el cercle. Aleshores es disposaria de les dues ciutats, 
Terrassa i Sabadell, connectades pel nord i pel sud per un carril d’aquestes característiques. 
 
 El Sr. Caballero agraeix al Grup del PSC tota la feina realitzada durant quaranta anys 
en el govern de la ciutat. Hi ha molts assumptes que es porten a l’aprovació del Ple durant els 
primers mesos del present mandat que tenen molt a veure amb la feina feta durant anteriors 
mandats. En tot cas, a hores d’ara, malauradament, el Diputat provincial de camins ja no és d’ERC. 
Va caldre esperar un Diputat d’ERC perquè es prengués seriosament els carrils bici a l’àrea 
metropolitana. El Sr. Caballero demana als Grups del PSC i de JxT, que tenen les competències en 
el govern de la Diputació, que tinguin les mateixes exigències davant els seus partits pel que fa al 
tram del carril bici Terrassa-Sabadell. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de Presidència 5109/2018 de data 28 
de maig de 2018, va aprovar definitivament el projecte constructiu «Itinerari de vianants i ciclistes a 
les carreteres BV-1221 (1+580 A 2+185) I BV-1275 (0+000 A 0+485) TM Terrassa», així com la 
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relació de béns i drets afectats per les determinacions del referit projecte. L’aprovació de la relació 
de béns i drets es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 31 de maig de 
2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la seva edició de data 8 de juny de 2018, al 
Diari El Punt el 13 de juny de 2018, així com els taulers d’anuncis de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 En la relació de béns i drets afectats hi figuraven:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
AFECTATS 

DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 

F
I
N
C 
A 

TITULAR 
Natura- 

lesa 
POLÍ- 
GON 

P
A
R
C
E
L·
L
A 

SUP. 
EX- 

PROP 
VIALS 

SUP. 
SER- 

VITUD 
PAS 

SUP. 
OCUP 

TEMPO
R 

VIALS 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR 
SERVEIS 

CLASSIFIC 
URBANÍST 

3 [...] 

Urbana 85430 16 0,00 0,00 0,00 97,40 
Sòl Urbà no 
consolidat 

7 [...] 
Urbana 4 1 239,20 0,00 0,00 0,00 

Sòl urbà 
consolidat 

DADES 
AFECTATS 

DADES CADASRALS SUPERFICIES AFECTADES m2 
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POLÍ-
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P
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E
L·
L
A 

SUP. 
CE-

SSIÓ 
VIALS 

SUP. 
CESSIÓ 
SERV. 
PAS 

SUP. 
OCUP 

TEMPO
R 

VIALS 
AUTORI

TZAC 

SUP. 
OCUP 

TEMPO
R 

SERVEI
S 

AUTORI
TZAC 

CLASSIFIC 
URBANÍST 

1 Ajuntament 
de Terrassa 

-   0,00 131,10 0,00 347,15 
Sòl Urbà no 
consolidat 

2 Ajuntament 
de Terrassa 

Urbana 85430 43 0,00 32,20 0,00 170,70 
Sòl urbà 

consolidat 
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 Mitjançant Decret 9414/18 de 20 de setembre de 2018 del President delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona es va iniciar l’expedient d’expropiació 
forçosa pel procediment d’urgència i la declaració de necessària ocupació dels béns i drets 
necessaris per a l’execució de les obres del projecte constructiu de referència, d’acord amb els 
articles 20 i 21 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF).  
 
 En data 25 de febrer de 2019, els Serveis Jurídics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona sol·liciten a l’Ajuntament de Terrassa la posada a disposició a favor 
de la Diputació de les finques 1 i 2, propietat de l’Ajuntament de Terrassa, i de la finca núm. 7, 
propietat de [...] i l’ autorització per l’accés i ocupació temporal de les finques 1, 2 i 3  fins  la 
finalització de les obres del projecte constructiu de referència.  
 
 En relació a l’esmentat projecte constructiu, en data 28 de maig de 2019, la Diputació 
de Barcelona i els Ajuntaments de Terrassa i Matadepera van signar el Conveni sobre les obres 
d’itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 (1+580 A 2+185) I  BV-1275 (0+000 A 
0+485) TM Terrassa mitjançant el qual la Diputació de Barcelona es feia càrrec de l’execució de 
les obres del projecte constructiu, finançant-lo parcialment amb l’Ajuntament de Terrassa. 
L’Ajuntament de Terrassa es comprometia, a més d’abonar la seva participació, a cedir a la 
Diputació els terrenys de titularitat privada i pública situats en sòl classificat urbanísticament com a 
urbà i que resultessin afectats d’expropiació forçosa i/o d’ocupació temporal per l’execució de les 
obres, segons la relació de béns i drets afectats continguda en el Decret 5109/18 d’aprovació 
definitiva del projecte i de modificació de la relació de béns i drets afectats i transcrita en aquests 
antecedents, excepte pel que fa a la finca número 9, que aniria a càrrec de l’Ajuntament de 
Matadepera per ser de la seva titularitat. 
 
 A la relació de béns i drets afectats per les determinacions del referit projecte s’inclou 
la finca emplaçada a la Carretera de Matadepera 485 (08226) de Terrassa afectada en una superfície 
de 239,20 m2, propietat en ple domini de [...]. 
 
 En compliment del referit conveni, en data 9 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de 
Terrassa va convocar formalment a [...] i/o hereus com a part expropiada per tal de dur a terme la 
formalització de l’aixecament de l’acta prèvia d’ocupació el dia 23 d’octubre, a les 9 h. Així mateix, 
es va publicar el preceptiu edicte al BOPB de data 21 d’octubre de 2019 i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament del dia 14/10/2019 al 22/10/2019. 
 
 Acomplerts els tràmits previstos a l’article 52.2 de la LEF, en la data i hora convocada, 
[...] ni els seus hereus no varen comparèixer i, en conseqüència, en l’acta prèvia d’ocupació es va fer 
constar expressament la procedència de dur a terme la corresponent ocupació de la finca, d’acord 
amb l’apartat 6 de l’esmentat art. 52 de la LEF, sens perjudici que les actuacions de l’expedient 
prossegueixin en la seva fase d’apreuament per a la determinació del preu just, d’acord amb el 
previst a l’apartat 7 de l’article 52 de la LEF, i en compliment de l’apartat 2 de l’article 52, en 
concordança amb l’article 5 de la LEF. 
 
 Per aquest motiu, mitjançant resolució núm. 2035 del Regidor d’Arquitectura i 
Urbanisme de data 28 de febrer de 2020, es va aprovar el full d’apreuament de la finca de 239,20 
m2 de superfície propietat de [...] i/o hereus, elaborat pel tècnic municipal per l’import total de 
5.721,43 €, inclòs el 5% del premi d’afecció. Així mateix, es va resoldre procedir al dipòsit 
d’aquesta quantitat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, atesa la 
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incompareixença de la titular expropiada, sens perjudici que es seguissin les actuacions amb el 
Ministeri Fiscal.  
 
 Pel que fa a la posada a disposició de la finca expropiada a [...], l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament regulen el procediment d’urgència i la 
declaració de necessària ocupació de béns i drets necessaris per a l’execució de les obres.  
 
 L’apartat 1 d’aquest article faculta a l’administració actuant per, una vegada 
acomplerts els tràmits necessaris per a la formalització de l’acta prèvia d’ocupació, procedir a 
l’ocupació de la finca, d’acord amb l’apartat 6 d’aquest article, sens perjudici que les actuacions de 
l’expedient prossegueixin en la seva fase d’apreuament per a la determinació del preu just de la 
finca, tal i com es determina en el seu apartat 7, i en compliment de l’apartat 2 de l’article 52.  
 
 L’article 204.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que s’entén com a efectuada 
automàticament l’afectació dels béns al domini públic quan els béns s’adquireixen per expropiació 
forçosa, en el qual cas s’entenen com a afectats a l’ús o el servei determinants de la declaració 
d’utilitat pública o d’interès social.  
 
 En el mateix sentit, l’article 37 del Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per 
Decret 336/1998, de 17 d’octubre (RPEL), disposa que els béns i drets adquirits a través d’un 
procediment d’expropiació forçosa queden incorporats al patrimoni demanial i afectats a l’ús o 
servei públic per raó del fi que hagi justificat l’expropiació.   
 
 D’altra banda, l’article 216 bis del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que els béns demanials dels ens locals i els seus organismes podran afectar-se a 
serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de la seva 
competència.  
 

 Pel que fa a la posada a disposició de les finques de titularitat municipal, malgrat la 
forma jurídica no tingui una incardinació concreta en la normativa patrimonial, cal entendre-la com 
una forma de gestió patrimonial dintre del que, amb major mesura, preveu i permet l’article 49.1 del 
RPEL, regulador de la cessió gratuïta a favor d’altres administracions o entitats públiques. 

 
 Pel que fa a la competència per a l’adopció dels presents acords, l’article 49 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals disposa que la cessió ha d’ésser acordada pel ple de la 
corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.  
 
 Vistos els antecedents i justificació legal exposats, l’informe del Servei de Gestió 
Urbanística de data 21 d’abril de 2020, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
 PRIMER.- Posar a disposició de la Diputació de Barcelona, a títol tan ampli com a 
dret sigui necessari, els terrenys per a l’execució de les obres del Projecte constructiu “Itinerari de 
vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 (1+580 al 2+185) i BV-1275 (0+000 a 0+485) TM de 
Terrassa”, cedint les superfícies destinades al dret de servitud de pas de les finques 1 i 2 del referit 
Projecte constructiu, així com la finca 7 expropiada a [...] i/o hereus, en les superfícies indicades en 
el quadre contingut a l’antecedent 1 dels presents acords. 
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 SEGON.- Ratificar la resolució núm. 2035 del Regidor d’Arquitectura i Urbanisme de 
data 28 de febrer de 2020, per la qual es va aprovar el full d’apreuament de la finca de 239,20 m2 
de superfície propietat de [...], per l’import total de 5.721,43 €, inclòs el 5% del premi d’afecció, així 
com procedir al dipòsit d’aquesta quantitat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de 
Catalunya, atesa la incompareixença de la titular expropiada, sens perjudici que es seguissin les 
actuacions amb el Ministeri Fiscal. 
 
 TERCER.- Facultar al Regidor d’Arquitectura i Urbanisme, o a la persona que el 
substitueixi, per a l’execució dels presents acords, inclosa l’esmena d’errades materials i la 
formalització dels documents necessaris per a la seva efectivitat.  
 
 QUART.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona.» 
 
Epígraf 5) Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer de Sant 

Pere 23-25. 
 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui assenyala que aquesta és una proposta que en cas 
que vagi endavant permetrà fer possible l’inici d’obres el segon semestre de l’any vinent, i suposarà 
una transformació molt important de dinamització i de connectivitat del carrer Sant Pere, i de 
vitalitat per aquest entorn urbà. L’octubre del 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de 
Millora urbana d’aquestes finques del carrer Sant Pere. Era un pla no previst al POUM, i va ser 
impulsat a iniciativa de la propietat. L’àmbit comprenia dues finques, Sant Pere 23 i Sant Pere 25, 
amb una superfície total construïda en l’actualitat de 2.088 m2. Actualment les dues finques, de poc 
interès formal, es troben desocupades i en un deficient estat de conservació. El pla establia una 
ordenació volumètrica que pretenia guanyar superfície comercial en planta baixa, i major façana 
comercial. Ampliava la xarxa de carrers del centre, establint una nova connectivitat entre la plaça 
Didó i el carrer Fontvella. Es mantenia la titularitat privada del pas però es proposava una servitud 
pública. El sostre màxim del pla del 2010 es va establir en 1.470 m2 per tot l’àmbit, amb usos 
comercials, d’oficines i residencial, i era el mateix sostre que es desprenia de l’aplicació dels 
paràmetres del POUM pel que fa al nucli històric. Deu anys després de l’aprovació d’aquell Pla de 
Millora, aquest encara és pendent d’execució. Per una banda, s’ha constatat el nul interès per certes 
peces, sobretot de determinades dimensions, d’ús estrictament comercial. Hi ha hagut intensos 
contactes amb operadors del sector comercial, a conseqüència dels quals s’ha vist que aquest tipus 
de peça no tenia sortida. S’ha detectat un cert abandonament dels habitatges en planta pis, per la 
dificultat d’accessos còmodes i la pressió de les façanes comercials, concentrades linealment al llarg 
del carrer Sant Pere. Les plantes pis sovint es van buidant o convertint en magatzems, donant una 
imatge de decorat de cartró pedra. La voluntat de l’equip de govern és que la gent visqui en el 
centre històric com viu a la resta de la ciutat. S’ha observat que el pla del 2010 deixava el nucli 
cultural i social més emblemàtic de la ciutat, configurat pel Teatre Alegria, la Nova Jazz Cava, la 
plaça de l’Ajuntament, la plaça Didó, la sala Muncunill i l’Institut del Teatre, en un darrere molt 
secundari. El que es pretén és fer possible la connexió directa entre els dos pols del centre històric. 
Aquesta modificació del planejament pretén donar viabilitat a la proposta, mantenir i millorar 
l’interès públic de la nova connectivitat que plantejava el document del 2010. Pel que fa a l’interès 
públic, consisteix en la connexió entre els dos pols importants del centre històric. La proposta 
redueix el sostre comercial previst al pla del 2010 i augmenta el sostre residencial. Això comporta 
un increment del total de sostre màxim computable en uns 270 m2 respecte al pla del 2010. A causa 
d’aquesta modificació en el sostre residencial cal fer la modificació del POUM. Es manté l’objectiu 
fonamental d’interès públic del pla, que és donar continuïtat al carrer de la Palla, obrint el pas del 
carrer Sant Pere fins al passatge Tete Montoliu, generant noves mobilitats i acostant els elements 
emblemàtics abans esmentats a un dels carrers més cèntrics de Terrassa, com és el de Sant Pere. El 
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Sr. Caballero afegeix que per tal de reverir l’efecte “darrere”, el projecte que es presenta incorpora 
una planta baixa més un, en retirada, per tal que des del passatge Tete Montoliu es vegi més 
amplitud a l’entrada de la connexió entre el carrer Sant Pere i el passatge. Com a condicions més 
destacables, el Sr. Caballero esmenta que el que abans era una servitud pública en mans d’un privat, 
passa a ser una cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de la superfície del pas de connexió. Es 
tracta d’un total d’uns 300 m2. Es delimita un polígon d’actuació per fer efectiva aquesta cessió. Es 
preveu, per si fos necessari en el futur, el possible tancament del pas, pactat, en horaris nocturns, 
sempre a càrrec de la promoció. També es preveu que l’ascensor, que caldrà executar per salvar el 
desnivell, sigui també a compte i càrrec de la promoció. Es preveu una indemnització a favor de 
l’Ajuntament del valor econòmic corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament respecte a 
l’increment al voltant de 300 m2 de sostre residencial. El Sr. Caballero destaca que s’estableix un 
calendari, malgrat la dificultat que això comporta quan es donen situacions com una crisi 
econòmica o una pandèmia. Els mateixos impulsors del projecte, però, es comprometen a la 
tramitació de tots els documents i llicències, per tal de començar el primer semestre de l’any vinent. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui anuncia que el Grup de Ciutadans 
donarà suport al present dictamen, ja que permet desencallar un projecte aprovat l’any 2010. Aquest 
és un projecte en el qual hi guanya tothom. S’està fent la gestió més adient. Des d’un punt de vista 
polític és difícil actuar de manera diferent en aquest àmbit de la ciutat. El que es vol fer respon a 
allò que la realitat mostra que es pot fer. L’alternativa al que avui es presenta és la ruïna. Ara mateix 
hi ha unes façanes al carrer Sant Pere en les quals s’ha hagut de posar xarxes protectores perquè 
estan caient. Per tant, la gestió que es planteja és l’adequada, i a més no hi havia gaire més 
alternatives. El Sr. González felicita el govern per haver desencallat aquesta qüestió, i felicita el Sr. 
Caballero pel canvi significatiu en la seva manera d’abordar aquests temes. El Sr. González recorda 
que les intervencions del Sr. Caballero en els últims anys no tenien res a veure amb la d’avui. El Sr. 
Caballero ha aterrat en la realitat de la promoció i l’impuls econòmic de la ciutat, i la interlocució 
amb els actors que tenen en la seva mà aquest impuls. El Sr. González celebra que el Sr. Caballero 
no qualifiqui de senyors feudals els propietaris, que solen ser famílies no milionàries, precisament. 
També celebra que no parli de lobbies quan es refereix als promotors, perquè al capdavall són els 
inversors qui arrisquen el seu patrimoni en benefici propi però també de la ciutat. I també celebra 
que el Sr. Caballero no es posi d’esquena a la banca, perquè aquesta té els recursos i els instruments 
perquè flueixi el diner i es puguin fer promocions d’aquest tipus. Aquest és un bon dictamen, en el 
qual guanya tothom, l’Ajuntament, la ciutadania, les persones que vulguin venir a residir en el 
centre de la ciutat, i també els promotors, els quals, a més, generen ocupació. 
 
 El Sr. Armengol comença manifestant que el Grup del PSC no comparteix aquest 
model liberal i especulatiu, que agrada al Grup de Ciutadans. En relació amb el present dictamen, es 
parteix de dos projectes, un del 2010 i el que avui es presenta, de característiques genèriques molt 
similars pel que fa als paràmetres urbanístics. Ambdós projectes pretenen canviar la fesomia del 
carrer Sant Pere, amb la qual cosa el Sr. Armengol es mostra d’acord. També pretenen millorar la 
mobilitat de l’eix de vianants entre el carrer de la Palla i la plaça Didó. El Sr. Armengol considera 
que aquesta és, també, una bona aportació a la ciutat i a la mobilitat d’aquest àmbit del centre. Les 
dues propostes aposten per l’ús comercial en planta baixa, com no podria ser d’una altra manera en 
aquest sector de la ciutat. Així mateix, ambdues propostes es fonamenten en la promoció 
d’habitatges plurifamiliars. Però quan s’entra a analitzar les dues propostes, hi ha diferències 
substancials. En la nova proposta es redueix el local comercial al mínim, amb façana al carrer Sant 
Pere, però desapareix el caràcter comercial del passatge. Es redueix l’espai públic, en 60 m2, si bé 
canvia l’ús, que passa de titularitat privada d’ús públic a propietat pública. Cal no oblidar, però, que 
qui acabarà fent el manteniment del passatge serà l’Ajuntament de Terrassa. Apareixen habitatges 
en planta baixa que abans no hi eren. Serà un passatge no comercial. El Sr. Armengol destaca el fet 
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que augmenti l’edificabilitat residencial en 300 m2 respecte a l’altra proposta. Això implica que 
s’incrementarà el valor immobiliari de la finca en aproximadament dos milions d’euros. Per tant, 
aquest projecte és molt rendible econòmicament. La rendibilitat econòmica és imprescindible per 
dur el projecte endavant, però el Sr. Armengol pregunta quina és la pretesa superior rendibilitat 
social d’aquest projecte respecte a l’anterior. El Sr. Armengol pregunta per què no s’aposta per l’ús 
comercial en el passatge, al bell mig del centre comercial i de proximitat de la ciutat. Si hi ha una 
edificabilitat i una aposta tan clara per la construcció d’habitatge, el Sr. Armengol pregunta per què 
no s’aposta per l’habitatge assequible. Es proposen apartaments, o habitatges petits, de 35 m2 i 
sense cap balcó ni terrassa, que responen a un model liberal i especulatiu, el mateix model que va 
portar a la bombolla immobiliària i que caldria erradicar. Per aquests motius, el Grup del PSC va 
presentar una Proposta de Resolució al Ple, que va ser desestimada per l’equip de govern, perquè hi 
hagués un debat urbanístic, amb temps, amb l’horitzó de l’any 2030, i on fóra bo que hi 
participessin tots els agents de la ciutat, i canviar determinats models que no convenen a Terrassa. 
 
 El Sr. Caballero agraeix el suport del Grup de Ciutadans. També agraeix a aquest Grup 
i al del PSC per haver situat, en les seves intervencions, el Grup d’ERC, des de l’esquerra, en el 
centre polític de la ciutat. Segurament era necessari que hi hagués un Regidor del Grup del PSC, 
que ha governat la ciutat durant quaranta anys, i per tant responsable pràcticament de la totalitat de 
la realitat urbanística de Terrassa, per fer un discurs propi de la CUP. També és responsabilitat 
d’ERC que el Grup de Ciutadans s’hagi allunyat del model liberal salvatge per acostar-se als 
plantejaments que sempre ha defensat el Grup d’ERC-MES, els de la socialdemocràcia i la 
col·laboració publicoprivada. El Sr. Armengol ha parlat d’un increment de valor de dos milions 
d’euros pel que fa al sostre residencial. Això porta a fer un càlcul molt ràpid: un pis de cent metres 
quadrats tindria un valor de 700.000 €. Això és estrany, perquè l’increment del sostre residencial és 
el que resulta de prendre un anterior local de 800 m2 i convertir-lo en un de 200 m2 i tenir habitatge 
allà on hi havia l’esmentat local. Un projecte que ja havia aprovat el PSC, que ara el qualifica de 
liberal i especulatiu. El que intenta el govern és que la zona no quedi en runes. El Sr. Armengol ha 
parlat de model liberal i especulatiu obviant que la iniciativa és de la propietat privada. Si la 
propietat privada del solar no ho volgués, en aquella zona no hi hauria cap passatge. El Sr. 
Caballero pregunta quin benefici hauria tingut aleshores la cosa pública, que ha defensat ERC-MES 
des de sempre i que sobtadament defensa el PSC des de fa deu mesos. Governar és col·laborar entre 
tots. Hi va haver persones que no van voler col·laborar en el passat. El llenguatge del Sr. Caballero 
no ha canviat. Quan es reben rendes d’avis d’una concessió franquista, això és el que més se sembla 
al sistema feudal. Hi havia una concessió molt antiga, dels anys quaranta, atorgada sense concurs. 
Ara hi ha un carrer molt important de la ciutat, el carrer Sant Pere, al centre històric de la ciutat, i 
uns promotors privats que ofereixen una connexió pública, encara que no tindrien per què fer-ho. El 
Sr. Armengol ho ha obviat deliberadament. 
 
 El Sr. Sàmper anuncia que el Grup de JxT votarà a favor de la realització d’aquest 
projecte. S’estan produint, però, circumstàncies que no poden passar desapercebudes. Ara que el Sr. 
Caballero ha aterrat a la realitat i ha vist que és imprescindible per dur-lo endavant parlar i negociar 
amb els privats, i arribar-hi a acords, el Sr. Armengol qualifica l’actuació de liberal i especulativa. 
El Sr. Caballero s’ha definit com un defensor de la col·laboració publicoprivada, quan ha estat 
durant quatre anys atacant de forma vehement qualsevol actuació del Sr. Armengol en l’àmbit de 
l’urbanisme per desenvolupar projectes. El Sr. Sàmper el felicita, perquè entén que un responsable 
d’urbanisme s’ha de reunir amb qui pertoqui per desenvolupar projectes per a la ciutat. El Sr. 
Caballero ha canviat el seu llenguatge i la seva forma de fer, perquè en un exercici de maduresa ha 
vist que dirigir la Regidoria d’urbanisme exigeix deixar de banda la demagògia política, que és molt 
còmoda quan s’està a l’oposició, i que el que cal és gestionar. Això és normal. El que està fent el Sr. 
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Caballero el dignifica, perquè està pensant en la ciutat. Atès que el Sr. Caballero ha actuat de la 
millor manera possible, podrà comptar amb el suport del Grup de JxT. 
 
 El Sr. González confirma que en aquest projecte, respecte al del 2010, hi ha un 
increment d’un 30% del sostre residencial. També és cert que els habitatges sortiran a un preu de 
mercat, aproximadament, de més de 3.000 € el metre quadrat. Seran habitatges als quals no podrà 
accedir qualsevol, i serà conseqüència de la negociació i la gestió del Regidor d’urbanisme 
republicà, el Sr. Caballero. Al Sr. González no li preocupa tant el dictamen d’avui sinó el que farà el 
Sr. Caballero a partir de demà. Potser pressionat per les xarxes socials, com s’ha vist l’última 
setmana, pot caure en la temptació de fer actuacions contràries al que s’està aprovant avui, i 
abandoni el diàleg publicoprivat i el sentit de la realitat que ha incorporat, amb molt de seny, en la 
seva intervenció d’avui. Cada vegada que el Grup d’ERC-MES està nerviós ressuscita la figura de 
Franco, i el Sr. González no entén quina relació té Franco amb el carrer Sant Pere. El Sr. González 
comparteix amb el Sr. Armengol la necessitat d’incorporar una mirada més integral. Més enllà de 
l’aprovació de modificacions puntuals, cal tenir, entre tots, una mirada integral de cara al futur de la 
ciutat. Hi ha moltes coses a fer, i el Sr. González està convençut que bona part són compartides per 
tots o per la majoria de Grups municipals. L’urbanisme és un motor indispensable, i ha d’estar a 
sobre de la taula del Pacte de Ciutat. S’ha de fer de manera intel·ligent, perquè la ciutat necessita 
posar en marxa molt sostre i terrenys a l’abast per impulsar la reconstrucció i donar resposta a les 
necessitats de la ciutat. El Sr. González demana al Sr. Caballero que no faci un pas enrere en relació 
amb les converses amb el sector privat des de l’àmbit públic, assumint que la realitat és una, i que la 
direcció política pot fer moltes coses però no ho pot fer tota sola.  
 
 El Sr. Armengol assenyala que en la seva anterior intervenció ha intentat plantejar un 
debat seriós sobre dos models urbanístics. El Sr. Caballero, quan es queda sense arguments, fuig 
d’estudi i es llença a un debat demagògic en el qual el Sr. Armengol no hi entrarà. El Sr. Caballero 
ha dit dos cops, en el que es porta de sessió plenària, que el PSC ha estat quaranta anys governant. 
Això és cert, gràcies a la democràcia i als vots. L’actual Alcalde ha estat governant durant força 
anys, i per tant té una part de responsabilitat. El Sr. Armengol agraeix als Grups de Ciutadans i de 
JxT que vulguin entrar en un debat sobre el model urbanístic, passat, present i futur. El Sr. 
Armengol no es cansarà d’exigir a l’equip de govern mantenir aquest debat, si cal fora dels focus. 
No és indispensable que sigui un debat públic en un primer moment. Però cal que la ciutat de 
Terrassa tingui un model urbanístic clar. El Sr. Armengol no es refereix a una revisió integral del 
POUM, però sí una revisió puntual de determinats eixos. Abans s’ha parlat de mobilitat. Ara s’està 
parlant d’habitatge. També cal parlar de les rieres, d’indústria, etc. El Sr. Armengol demana al Sr. 
Caballero que no faci demagògia i que no amagui el cap sota l’ala. 
 
 El Sr. Caballero posa de manifest que alguns Grups de l’oposició l’atribueixen una 
incomoditat que no sent. La col·laboració publicoprivada sempre ha estat una bandera d’ERC-MES. 
El que no ha estat una bandera per aquest Grup és que aquesta col·laboració signifiqués, com 
defensen altres Grups municipals, plegar-se a totes les exigències del sector privat. Això no és 
col·laboració publicoprivada, sinó una altra cosa. Quan ERC-MES va arribar al govern de la ciutat, 
conjuntament amb TxT, va imposar unes condicions al sector privat. El Sr. Armengol ha dit que el 
Sr. Caballero ha fet demagògia, i que la present proposta significa un canvi de model. En realitat, la 
modificació del Pla de Millora representa, en el conjunt d’aquest pla del 2010, una modificació del 
10%, respecte al que ja havia aprovat el PSC. El Sr. Caballero demana al Sr. Armengol i al Sr. 
Sàmper, que han tingut responsabilitats de govern, que vigilin els discursos que fan, perquè la 
Regidoria d’urbanisme manté interlocució amb molts agents de la ciutat. Ambdós haurien d’adaptar 
els seus discursos a la realitat, perquè en cas contrari queden fora de focus. El Sr. Armengol ha 
ocupat la Regidoria d’urbanisme, i sap que cal continuar interlocutant. No ho pot vendre com una 
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victòria del capital. Aquesta col·laboració publicoprivada pretén que la ciutadania de Terrassa 
obtingui beneficis. És obvi que els privats també n’obtindran. El Grup d’ERC-MES defensa el 
progrés, social i econòmic. En aquest cas, es tracta d’un progrés en el qual tothom hi guanya, i 
aquesta és la base de la socialdemocràcia. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La proposta de la “ Modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer de Sant 
Pere 23-25” promoguda per l’Ajuntament de Terrassa i redactada per l’equip tècnic de Duran 
Arquitectes S.L.P. 
 
 La present proposta de Modificació puntual del POUM deriva de la proposta del Pla 
de Millora urbana carrer Sant Pere 23-25, octubre de 2010, que va ser aprovada definitivament pel 
Ple en sessió de 28 d’octubre de 2010 que havia estat promoguda en el seu moment pels propietaris 
de les finques del carrer de Sant Pere 23 i carrer Sant Pere 25. 
 
  Abans de l’aprovació del Pla de Millora el vigent Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Terrassa, aprovat definitivament amb data de 04.07.03 adscrivia la totalitat 
de l’àmbit de les dues finques al règim del sòl urbà consolidat amb la qualificació per ambdues 
parcel·les de Nucli Històric, clau A1.0, amb la qualificació de, una alçada de PB+3 i una fondària 
màxima des del front del carrer de Sant Pere de 12,80 m. Tanmateix s’establia que el pati interior de 
la parcel·la del carrer Sant Pere 23 estigui definida de pati protegit, fet que suposava una restricció 
en les possibilitats teòriques de construcció en l’interior de l’illa d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 75.5.a) de les Normes urbanístiques del POUM.  
  
  L’àmbit de la Modificació puntual de 949,32 m2 compren les següents finques: 
 

- La finca del carrer Sant Pere 25, es troba ocupada per un edifici de l’any 1919, 
d’alçada màxima de PB+3 i amb un front de 10 metres i només té accés pel carrer de 
Sant Pere.  
 
- La finca del carrer Sant Pere 23 està edificada amb una alçada de PB+2 amb accés i 
front de 5,00 m al carrer de Sant Pere, disposant d’un pati interior amb arbrat, 
delimitat per un cos edificat de PB+2 i amb accés pel passatge de Tete Montoliu.  

 
 Actualment, aquestes dues finques es troben desocupades. 
 
 La manca de viabilitat econòmica ha impedit el desenvolupaments de l’ordenació del 
Pla de Millora aprovat el 2010 ha comportat la necessitat de modificar el planejament vigent, 
mantenint els mateixos usos establerts pel planejament vigent i modificant els paràmetres 
d’ordenació i aprofitament, però mantenint l’objectiu d’interès públic consistent en l’obertura d’un 
passatge entre el carrer de Sant Pere a l’alçada del carrer de la Palla i el passatge de Tete Montoliu, 
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en la confluència amb l’edifici del Jazz Cava i la seva connexió amb la Plaça de l’Ajuntament i la 
Plaça Didó, pel costat nord de l’àmbit  
 
  Els criteris d’interès general que recolzen la necessitat de que la Modificació puntual 
proposi una ordenació volumètrica alternativa a la del vigent Pla de Millora del 2010, s’estableixen 
amb una nova disposició del nou passatge proposat en aquest àmbit del centre històric de Terrassa, 
tot mantenint els mateixos usos que preveia el POUM (residencials, comercials, oficines,…), són 
els següents: 
 
• Ampliació de la xarxa de carrers per a vianants del Centre històric estenent la traça del carrer de 

la Palla ara pel costat sud de l’àmbit de la Modificació mitjançant un nou pas de 5,00 m 
d’amplada des del carrer de Sant Pere i de 4,0 m en la connexió amb el passatge de Tete 
Montoliu per determinar un nou eix de connexió entre la Plaça Didó i el carrer de la Font Vella. 
Aquesta proposta pot contribuir a modificar la situació de carrer sense sortida del Passatge de 
Tete Montoliu que es crea quan es tanquen els portes del pati interior de l’Ajuntament, on hi 
conflueixen els accessos i sortides del Teatre Alegria, Nova Jazz Cava i la Sala de projecció 
cinematogràfica del Club Catalunya. Aquest pas es qualifica de Complement de vialitat, clau 
P.10. 

 
• Amb l’obertura d’aquest nou pas es genera una major superfície d’edificació en planta baixa, 

destinada a usos residencials però permetent la concentració d’una nova façana comercial en 
front ort al carrer de Sant Pere en la confluència amb el carrer de la Palla, que contribueixi a la 
potenciació de l’activitat comercial del Centre.  

 
• La nova disposició del passatge en el cantó sud de l’àmbit amb un gàlib mínim per l’espai 

públic permet millorar la continuïtat visual entre final carrer de la Palla i l’embocadura del final 
del carrer de Tete Montoliu en direcció a la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça Didó. Aquesta 
disposició del passatge permet un major grau d’assolejament pels usos que s’estableixin en 
l’interior de l’àmbit. També es manté la proposta de que el pas al passatge per sota el front del 
carrer de Sant Pere guany amb alçada per damunt de la planta baixa aprofitant la pendent 
descendent del carrer de Sant Pere junt amb la determinació de que una part del primer pis no 
s’ocupi.   

 
  La Modificació puntual, en conseqüència amb els punts anteriors, proposa les següents 
determinacions: 
 
 La configuració d’aquest nou pas entre el carrer de Sant Pere i el Passatge de Tete 
Montoliu es determina mitjançant una nova disposició volumètrica en l’espai de les finques del 
carrer Sant Pere 23 i 25 , incrementat el sostre inicial de 1.470,30 m2 fixat pel Pla de Millora, fins a 
1.803,00 m2 i que es conforma amb la proposta de Modificació puntual mitjançant les següents 
actuacions:  
 
• Un àmbit edificable, clau A1.0 (Nucli històric) amb un volum principal amb front al carrer de 

Sant Pere ajustat a l’alçada (12,80 m) nombre de plantes (PB+3) i fondària (16,00 m) establerta 
per aquest front de carrer Sant Pere. En la planta baixa d’aquest volum es configura l’espai 
d’accés al pas de connexió amb el Passatge de Tete Montoliu que tindrà una amplada mínima de 
4 metres i alçada de dos plantes. 
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• Un volum secundari de planta baixa, d’alçada màxima de PB, recolzat en la mitgera nord amb la 
finca del carrer de Sant Pere 27 que es disposa entre l’anterior volum principal i el front al 
passatge de Tete Montoliu.  

 
• Un volum interior, clau A1.0 amb façana al passatge del carrer de Tete Montoliu i al passatge 

interior, amb la PB alineada amb la resta del carrer i un planta primera que recula uns 2 metres 
respecte a la PB.  

 
• Creació d’un pas obert només per vianants, adscrit a la clau P.10 (Complement de vialitat) de 

titularitat pública, entre el volum principal i la mitgera de la finca del carrer de Sant Pere 21, que 
resolgui el desnivell de 3,88 m entre la rasant del carrer de Sant Pere i el passatge de Tete 
Montoliu. Aquest pas comportarà una proposta d’urbanització, estretament vinculada a la nova 
edificació, que resoldrà la seva accessibilitat mitjançant una combinació d’escales i ascensor 
adscrit a la clau P.10, com la resta de carrers propers amb preferència per vianants, on seria 
recomanable una proposta de jardineria vertical per al cobriment de la mitgera amb la parcel·la 
del carrer de Sant Pere 21.   

 
 Tanmateix la Modificació puntual proposa una ordenació amb una volumetria de 
gàlibs màxims per l’espai privat, clau A1.0 i de gàlibs mínims per l’espai públic. per tal de permetre 
un marge de maniobra projectual que haurà de ser concretat en el corresponent projecte d’edificació 
unitari de l’espai privat i de l’espai públic..  
 
 La Modificació puntual del POUM incorpora la documentació adequada a la seva 
finalitat, amb una Memòria de la Informació Urbanística i de l’Ordenació Urbanística de la 
Proposta, unes normes urbanístiques, una documentació gràfica d’informació i de proposta i un 
annex de conformitat amb el decret legislatiu 1/2010 aprovat definitivament el 3 d’agost. 
 
  Cal esmentar que la legislació específica aplicable és el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les modificacions 
introduïdes per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com 
el nou text refós de la Llei municipal i de règim local català aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril.  
 
  El lletrat cap del Servei Jurídic Administratiu ha emès informe favorable a 
l’aprovació inicial del document en el que fa constar que: 
 

1. Competències municipals per l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM. 

 
 Els articles 76.2 i 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010, de 
3 d’agost, indiquen que correspon de formular els plans d’ordenació urbanística municipal als 
ajuntaments i, així mateix, que aquests estan facultats per l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. Tanmateix l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual correspon a la Comissió Territorial d’urbanisme competent d’acord amb el 
disposa l’article 79 del i 96 de la llei TRLUC DL 1/2010.  
 
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), indica que correspon al Ple l’aprovació 
inicial del planejament general del municipi. D’altra banda, l’article 114.3 requereix el vot 
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favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els 
acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
 

2. Competències municipals per a la proposta de la suspensió de llicències en 
l’àmbit del carrer de sant Pere 23-25. 

 
 L’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en 
endavant TRLUC), estableix com a actes preparatoris, que els òrgans competents per a l’aprovació 
inicial de les figures de planejament urbanístic podran acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la 
formació o la reforma, la suspensió de l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes (comunicacions, declaracions responsables o altres) establertes 
per la legislació sectorial. 
 
 L’acord de suspensió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i ha 
d’explicitar l’abast de les llicències que es suspenen i l’àmbit afectat, incorporant un plànol que 
l’identifiqui gràficament, en el qual es grafiarà a l’escala adequada i amb detall i claredat suficient 
(article 73.3 TRLUC). 
 
 En aquest supòsit, als efectes de la suspensió per àmbits determinats no pot durar més 
d’un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit 
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no 
hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC). 
 

3. Informes d’altres organismes. Informació Pública.  
 
 D’acord amb allò previst al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials, el quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
concretament s’ha procedit a sol·licitar els informes que es detallen: 
 

1. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós 
de la llei d’urbanisme). 

2. Direcció General de Comerç (Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat) (Art 10.4 de la Llei 1/2009 d’Ordenació dels equipaments 
comercials).  

3. Agència Catalana de l’Aigua. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya). (Art 8.5 del DL 3/2003 Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya).  

 Així mateix, segons preveu l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, no cal concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el 
terme municipal de Terrassa ja que l’àmbit de la modificació no els hi afecta. 
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4. Tramitació de la modificació de les figures de planejament urbanístic. 
 
  L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, estableix que: “La modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”.  
 
 En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la Normativa Urbanística del POUM 
que indica: “La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes 
normes aplicables per a la seva formació”.  
 
 Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en l’àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25, de Terrassa. 
 
 SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
premsa local i en els mitjans telemàtics corresponents per tal de que puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes. Simultàniament al tràmit d’informació pública es 
sol·licita informe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Comerç  i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per raó de llurs competències sectorials les quals l’han d’emetre en 
el termini d’un mes. 
 
 TERCER.- Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’acord amb allò 
determinat a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 Pel que fa al termini de suspensió de llicències s’ajustarà al contingut de l’article 74.1 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
 QUART .- Publicar l’acord de suspensió esmentat en l’apartat anterior i el plànol 
identificatiu de l’àmbit afectat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la premsa local, a 
la premsa provincial i en els mitjans telemàtics corresponents.  
 
 CINQUE.- Notificar a les persones propietàries de l’àmbit.» 
 
Epígraf 6) Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en relació al cobriment de la 

Riera de Palau corresponent als sectors productius de Palau Nord i Palau Sud. 
 
 El Sr. Caballero comença explicant que aquesta modificació puntual té per objectiu 
donar compliment a les sentències de 4 de desembre del 2009 i de 24 de maig del 2012, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, respectivament, que plantegen 
deixar sense efecte les previsions del POUM que preveuen la participació econòmica dels dos 
sectors productius de Palau Nord i de Palau Sud en els costos de cobriment de la riera de Palau, pel 
fet que pels criteris de l’ACA aquests dos sectors no podran ser objecte de cobriment. Aquesta 
modificació és obligada no només pel compliment de les sentències, sinó molt necessària per poder 
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fer viable el desenvolupament de Palau Sud, que és un sector de la ciutat aturat des de fa molts 
anys. Moltes persones han intentat que aquest sector es posés en marxa.  
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui anuncia el vot favorable del Grup de JxT. Es dóna 
compliment a dues sentències, que deixen molt clara la no participació en aquesta obra del POUM. 
El Sr. Sàmper considera que aquest dictamen hauria de ser el punt d’inici d’un seguit d’actuacions 
per part de l’Ajuntament per endreçar la part sud de la ciutat, sobretot des de la perspectiva 
econòmica i industrial. El Sr. Sàmper demana al Regidor d’urbanisme i al Regidor de promoció 
econòmica, que aquesta mesura serveixi, d’una vegada per totes, per endreçar una oferta de sòl 
industrial a la ciutat, que es troba en un lloc estratègic del país, per tal que aquelles demandes del 
món empresarial, que existeixen des de fa anys, de sòl industrial, trobin a Terrassa una oferta que 
podria ser de les més avantatjoses des d’un punt de vista geogràfic i estratègic. Després de la 
pandèmia, l’economia, que ha patit una gran sotragada, ha de reeixir. Caldrà per tant disposar 
d’oferta per poder presentar-la al mercat, i situar Terrassa on li correspon des d’un punt de vista 
econòmic. 
 
 El Sr. González anuncia que el Grup de Ciutadans votarà a favor del dictamen, que és 
un exemple de com la col·laboració publicoprivada és un bon mecanisme perquè les coses 
funcionin bé. Les sentències són conseqüència de l’aprovació del POUM de l’any 2003. El Sr. 
González no dubta que aleshores hi hagués voluntat de fer les coses bé, i que els equips tècnics i 
jurídics de l’Ajuntament ho van fer el millor possible. Però les sentències demostren que es podia 
haver fet millor, amb un diàleg més actiu amb el sector privat. Les sentències, en tot cas, s’han 
d’acatar, i això permetrà desembussar un sector molt important per a la ciutat. Allò que preocupa al 
Sr. González, però, és la situació en la qual queden les rieres. El Sr. González recorda que existeix 
una Regidoria de rieres, que haurà d’entomar no només el sector sud sinó tot el seu recorregut, de 
més de set quilòmetres, al llarg de la ciutat. Alguna cosa caldrà fer. El programa del Grup de TxT 
era molt ambiciós en aquest tema, com ho demostra la creació d’una Regidoria específica. El Sr. 
González vol saber què pensa fer el govern en relació amb el resultat i les implicacions de les 
sentències, sobretot de cara al projecte de naturalització o de cobriment de les rieres de la ciutat. Es 
tracta, en definitiva, de l’acatament de les sentències judicials i de desobstruir una part molt 
important de la ciutat. Per aquests motius, el Grup de Ciutadans no pot fer altra cosa que donar-hi 
suport, en benefici de la ciutat i del seu futur. 
 
 El Sr. Armengol anuncia que el grup del PSC votarà a favor del dictamen, perquè dóna 
compliment a unes sentències judicials, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del 
Suprem, que donen la raó als promotors de l’àmbit de Palau sud, i perquè la Modificació puntual 
del POUM permetrà el desenvolupament d’un sector estratègic al sud de la ciutat. El Grup del PSC 
va preguntar, en el marc de la Comissió Informativa, quin era el següent pas en relació amb les 
rieres. Políticament no hi va haver una resposta, sinó una resposta tècnica que va deixar preocupat 
al Grup del PSC. Es va explicar que la Regidoria només disposa de vint mil euros en el Pressupost 
d’enguany, que no havia encarregat res encara, i que probablement no ho podrà fer. Això preocupa 
al Grup del PSC, perquè la Regidoria es va crear amb bombo i plateret. Això no obstant, quan es fa 
balanç del primer any de mandat, el compte de resultats és molt pobre. S’han fet algunes actuacions 
de neteja i manteniment, que ja venien de mandats anteriors, com ara a la riera del Palau o al 
Torrent Mitger, aquesta última una vella demanda que feia tres anys que estava a sobre de la taula 
de l’ACA. No s’ha percebut cap novetat respecte a les intervencions a les rieres. El Sr. Armengol 
tampoc té informació sobre la segona fase del conveni que el Sr. Rull, el seu dia, es va comprometre 
i del qual es va poder aconseguir signar una primera part de 200.000 €. Però hi ha una segona fase, 
de 400.000 €, que no se sap com està. La Taula de rieres no s’ha constituït, tot i ser un òrgan 
participatiu que durant el mandat anterior va donar molt bon resultat, i del qual van sorgir molt 
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bones idees i propostes que després es van traslladar a la realitat. El Grup del PSC ha fet propostes 
relatives a intentar mantenir un debat tècnic, social i ciutadà, en relació amb què es vol que siguin 
les rieres. No hi ha hagut resposta. El vot afirmatiu del Grup del PSC serà un sí crític, atès que el 
primer any d’aquesta Regidoria és molt decebedor. El Sr. Armengol considera que hi ha un 
problema de gestió. La Regidoria penja de l’Àrea de Presidència, mentre que els serveis tècnics 
pengen en part de Medi ambient i en part d’Urbanisme. Es tracta de Regidors diferents i partits 
polítics diferents. Entre els uns i els altres, la feina per fer. 
 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez, qui lamenta la visió que ha plantejat el Sr. Armengol. 
Durant un any s’ha fet una actuació que ja estava iniciada a l’anterior mandat, com és la retirada de 
sediments o la neteja de la riera del Palau. Però també s’han fet altres coses. S’ha negociat amb 
l’ACA el segon conveni, que encara estava pendent. Ben aviat hi haurà notícies. La Taula de rieres 
estava pendent, perquè actualment la situació és d’excepcionalitat per la COVID-19 i tot ha quedat 
paralitzat. Però ja s’ha començat a fer actuacions per convocar la Taula, sigui amb aquest format o 
en un altre. La Sra. Ramírez recorda que aquesta Regidoria no existia en mandats anteriors, i el que 
s’ha fet és crear-la, de bell nou, des de zero i sense recursos. S’ha començat per disposar del 
personal tècnic, treballant per constituir una oficina tècnica que doni resposta a les necessitats. 
També s’ha treballat molt de la mà de la comissió de rieres, convocada per totes les associacions de 
veïns. Conjuntament amb aquesta comissió, s’ha anat a l’ACA per demanar el suport necessari per a 
les rieres de Terrassa. També s’ha aconseguit la neteja de quatre torrents, que estaven força 
abandonats. Des de fa vuit o nou mesos s’anava reclamant a l’ACA la necessitat d’actuar dins la 
trama urbana. És cert que no actuarà en tots els torrents en els quals és necessari, però si més no es 
tenen en compte aquestes necessitats. 
 
 El Sr. Caballero assenyala que la cobertura de la riera respon al criteri de l’ACA, que 
ha canviat de plantejament des de l’any 2003 fins avui. L’alliberament dels sectors no els eximeix 
de participar de les obres d’urbanització necessàries en els trams de riera que passen pels seus 
àmbits. Per tant, hauran de fer obres de consolidació i d’assegurament, i potser de renaturalització si 
l’ACA així ho exigeix. Aquest és un nou criteri de l’ACA, que considera que els cursos no s’han de 
cobrir sinó que s’han de renaturalitzar. La riera del Palau no és un curs natural sinó un 
transvasament. El Sr. Armengol ha dit quelcom que ha sorprès al Sr. Caballero: que s’havia reunit 
amb la Taula de rieres i que s’havien portat propostes a la pràctica. Al Sr. Caballero li agradaria 
saber quines són, atès que la Taula de rieres ha preguntat ara mateix a quines propostes realitzades 
es referia el Sr. Armengol. Tenint en compte que el Sr. Armengol ha gestionat aquest tema durant 
quatre anys, i que coneix perfectament les dificultats de finançament i de gestió, que superen 
àmpliament les capacitats de l’Ajuntament, caldria que mostrés una mica d’humilitat i que expliqui, 
perquè així ho està esperant la Taula de rieres, quines són les seves propostes, que el Sr. Armengol 
diu que ha portat a la realitat.  
 
 El Sr. Sàmper assenyala que tots els equips de govern que ha tingut la ciutat han fet 
feina, o si més no ho han intentat. Probablement han comès l’error de caure en un enfrontament 
amb la Generalitat. I probablement, també, la Generalitat hagi comès l’error de no donar-li la 
rellevància i la prioritat a un tema tan greu com són les rieres de Terrassa, donades les 
conseqüències que en el seu dia van patir milers de terrassencs. Però dir que s’ha començat ara és 
mentida. S’han mantingut moltes reunions per part de diferents equips de govern. S’han assolit 
acords amb la Generalitat, com l’acord amb el Conseller Josep Rull. No és cert ni honest atribuir-se 
la propietat de les accions que s’estan duent a terme a les rieres. Abans n’hi van haver. Allò que ha 
perjudicat la ciutat ha estat la lluita entre dues administracions públiques, que ha fet que tot aquest 
assumpte acabés en mans dels tribunals. Cal, doncs, repartir la responsabilitat entre tots plegats. El 
Sr. Sàmper s’adreça a la Sra. Ramírez assenyalant que quan s’acosten unes eleccions, tothom busca 
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elements que convencin la ciutadania per obtenir el seu vot. Alguns partits ho fan amb més èxit que 
altres. Qui ho ha fet amb més èxit en aquesta ocasió ha estat TxT. El Sr. Alcalde sabia que les rieres 
eren un tema rellevant, i per això estava inclòs en el programa electoral. Una altra cosa és després 
executar-ho. La Sra. Ramírez s’ha escudat en la pandèmia, la qual cosa és certa. Però la realitat és 
que fins avui no s’ha vist cap mena d’actuació rellevant. Tant de bo la Regidoria de rieres, a finals 
del mandat, hagi pogut dur a terme actuacions pel bé de la ciutat. El Sr. Sàmper serà el primer a 
felicitar-la si es fa la feina i es fa bé. Però a hores d’ara això no s’ha produït. L’oposició té 
l’obligació d’empènyer perquè el govern faci la seva feina.  
 
 El Sr. González assenyala que l’àrea de territori de la Generalitat de Catalunya ha estat 
tradicionalment dirigida per un representant del PDeCAT. El Sr. Sàmper ha dit que s’han fet moltes 
reunions. Però el que sobren són reunions, i allò que falta són mitjans, recursos, i donar resposta a 
l’empipament de la ciutadania, com es va demostrar amb el desbordament de la riera de Les Arenes 
fa un parell d’anys. Els veïns estaven molt indignats, i el Departament de Territori va trigar a 
reaccionar, posant pedaços. Per tant, la indolència de l’ACA, i del Conseller de Territori, Damià 
Calvet, del PDeCAT, en relació amb les rieres de Terrassa, és coneguda. La Sra. Ramírez ha dit, 
com si fos un èxit, que s’ha fet alguna actuació de neteja a les rieres, quan això és el mínim que pot 
fer el Departament de Territori. Cal reconèixer, però, que fins i tot aquestes actuacions mínimes 
costa molt obtenir-les del Departament. Fa un any des del començament del present mandat, amb 
una Regidoria específica, i ni tan sols està operativa l’oficina tècnica. Al Sr. González li resulta 
encara més greu no saber res del pla director. L’última notícia que es coneix és que es va iniciar la 
licitació. Però si alguna cosa s’ha de fer a les rieres de Terrassa, en col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya, és mitjançant aquesta eina imprescindible. El Sr. González demana informació sobre 
l’estat de l’elaboració, de la licitació de l’estudi del pla director de rieres de Terrassa, i què està fent 
l’Ajuntament per agilitar aquest procés. 
 
 El Sr. Armengol respon a la Sra. Ramírez que entén perfectament les dificultats que ha 
esmentat. Vincular els processos administratius, que són lents, amb les demandes veïnals, que en 
aquest assumpte porten una càrrega d’emotivitat molt forta, no és fàcil. El Sr. Armengol agraeix les 
explicacions de la Sra. Ramírez. Però en relació amb les rieres, cal que tothom hi cregui. No s’hi val 
només fer promeses electorals, sinó que al llarg del mandat s’han d’establir prioritats polítiques, i 
això vol dir posar-hi recursos. Això no depèn només de la Sra. Ramírez, però com a màxima 
responsable, quan arribi el moment de parlar dels nous Pressupostos, haurà de plantejar que 20.000 
€ per fer estudis i parlar del futur de les rieres és una misèria. El Sr. Caballero s’ha referit a la Taula 
de rieres. El Sr. Armengol li demana que, en privat, li digui amb quines persones de la Taula ha 
parlat, perquè les informacions que té el Regidor del Grup del PSC són contràries. El Sr. Armengol 
explica tot seguit algunes de les coses que es van aconseguir a l’anterior mandat. Per una banda, un 
compromís del Conseller Josep Rull d’aportar 600.000 € a través d’un conveni, del qual, de 
moment, només hi ha signada una part. També es va dur a terme un seguit d’actuacions de 
manteniment. Totes les actuacions que s’han fet enguany es van iniciar en el mandat anterior, la 
qual cosa és normal, ja que el que es programa un any s’executa el següent. S’ha fet reconstrucció 
de murs, neteges a la riera del Palau i s’ha anunciat la neteja del Torrent Mitger, que és una 
demanda de fa tres anys. Potser les demandes polítiques que faci ara l’equip de govern a la 
Generalitat s’executaran dintre de tres anys. El pla director, que va ser un compromís del Conseller 
Calvet, prové del mandat anterior, i va sorgir d’una petició de la Taula de rieres. La Taula, recorda 
el Sr. Armengol, està formada per tots. La Sra. Ramírez ha dit que s’ha reunit amb la Comissió de 
rieres. S’hi pot reunir sempre que vulgui. Però a la Taula hi són tots, els partits polítics, les 
associacions veïnals, etc. La Taula és el marc de debat i de participació. En referència a les paraules 
del Sr. Caballero, el Sr. Armengol recorda que el Grup del PSC va fer una proposta d’unes jornades 
participatives a les quals es convidés diferents experts en matèria de rieres, en àmbits diversos, des 
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de la biologia a l’urbanisme o la mobilitat, per parlar de tots aquests temes i assentar unes bases de 
futur. El Sr. Armengol conclou dient que el Grup del PSC encara està esperant resposta. Encara 
queden tres anys de mandat, i potser a força d’insistir-hi es podran anar canviant certes situacions.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ramírez, qui assenyala, respecte al pla director, que 
s’han esmenat alguns punts que no eren del tot correctes. Si el Sr. González vol més informació, 
més detallada tècnicament, li pot fer arribar. El pla encara està pendent de licitació. El Grup de TxT 
ja va plantejar, i ho manté, que vol fer front a un projecte de futur. És cert que la situació actual és 
d’una certa paralització a causa de la COVID-19. Però la voluntat del govern és i serà sempre 
treballar pel millor de les rieres, anant de la mà de la ciutadania i fent un projecte de ciutat que 
atengui aquesta barrera, fent entre totes i tots una ciutat diferent. El Sr. Armengol ha dit que ha palat 
amb algunes persones. La Sra. Ramírez assenyala que és cert que encara no s’ha convocat la Taula 
de rieres, però li sap greu que el Sr. Armengol plantegi en el Ple qüestions en relació amb les quals 
no hi està d’acord. L’únic que ha esmentat el Sr. Armengol és el que fa referència a les jornades i a 
la Taula de rieres. Si hi ha alguna cosa més, la Sra. Ramírez es mostra disposada a parlar-ne. 
 
 El Sr. Caballero resumeix la intervenció del Sr. Armengol en dues referències, el 
compromís del Sr. Rull i el compromís del Sr. Calvet. El que denota la intervenció del Sr. 
Armengol és la necessitat que té l’Ajuntament d’administracions superiors, la col·laboració de les 
quals és fonamental, de la Conselleria de Territori de la Generalitat, dirigida per un partit a 
l’oposició a Terrassa però que governa Catalunya conjuntament amb ERC. També és fonamental la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, governada pel mateix partit, conjuntament amb el PSC. 
Atesa aquesta dependència de la ciutat respecte a administracions superiors, sobta que el Sr. 
Armengol doni lliçons en el Ple, mentre el seu Diputat provincial denega, just abans del 
confinament, la subvenció sol·licitada per a l’estudi de transformació de la riera de Les Arenes i de 
millora de la connectivitat urbana. El més important, però, afegeix el Sr. Caballero, és que es tirarà 
endavant el sector de Palau Sud, i tot allò que va quedar aturat fa anys, quatre, vuit o dotze anys. El 
Sr. Caballero accepta que la situació econòmica no és la mateixa. El context tampoc. El model 
canvia. S’ha declarat una pandèmia. Però tothom sap perfectament que aquest és un tema que depèn 
de tots plegats. Per això demana a tots els Grups que no s’espolsin les seves responsabilitats. Quan 
l’Ajuntament de Terrassa demani una subvenció per les rieres, que el PSC no la denegui per motius 
partidistes. Quan l’Ajuntament demani la col·laboració de la Conselleria de Territori, que aquesta 
compleixi els compromisos. El PSC i JxT, per tant, governen conjuntament en relació amb les rieres 
de Terrassa. El Sr. Caballero demana a aquests partits, que governen la Diputació i la Conselleria de 
Territori, que no utilitzin aquest tema com a arma llancívola.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) contempla la 
Riera de Palau com una nova artèria urbana destinada a ordenar i avalar els nous creixements 
residencials de la ciutat.  
 
 En tal sentit, el POUM preveu la conversió del transvasament de la referida riera i els 
seus marges en una nova avinguda que recorri i estructuri tot el front oest de la ciutat mitjançant el 
cobriment de la referida infraestructura hidràulica. 
 
 Als efectes de garantir la urbanització del nou Passeig de Ponent, el POUM estableix 
la condició que els costos derivats de l’obra urbanitzadora que ha de suposar la transformació de la 
canalització actual en una nova artèria urbana que estructuri, ordeni i avali els nous creixements 
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residencials previstos en aquest sector de la ciutat, es reparteixi de forma ponderada, d’acord amb 
els criteris establerts al Punt Nou de la Memòria del POUM, entre 
 

- els creixements extensius residencials previstos en el sòl urbanitzable; 
- els creixements dels sectors industrials i d’activitat del sud de la ciutat; 
- els creixements previstos en els sectors i polígons d’actuació delimitats en el sòl urbà 
i directament relacionats o associats a la remodelació d’aquesta via i  
- les aportacions que es realitzin directament per part de les administracions 
implicades en l’execució d’aquesta obra urbanitzadora. 

 
 Així mateix estableix que l’estimació dels costos d’urbanització del cobriment de la 
canalització s’ha de determinar mitjançant la formulació d’un Pla de viabilitat tècnica i programació 
de la infraestructura informat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 En execució de les esmentades determinacions l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, 
mitjançant acord del Ple de data 29 de març de 2007, el Pla de viabilitat tècnica i Programació 
econòmica de la integració i millora de la Riera de Palau (en endavant PVTPE), com una referència 
necessària per aquells sectors i polígons d’actuació que es pretenguessin desenvolupar abans de 
l’aprovació dels corresponents projectes tècnics de l’obra i, en tot cas, amb anterioritat a la 
reparcel·lació econòmica de l’àmbit comú, amb l’objectiu de fer viable la concreció de la seva 
participació en l’execució de la infraestructura. 
 
 Aquest Pla de viabilitat tècnica i Programació econòmica va ser informat 
favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en data 19 de juliol de 2006. 
Això no obstant, el document informat preveia que els trams de riera al seu pas pels sectors 
productius Palau Nord i Palau Sud no serien objecte de cobriment sinó de renaturalització, d’acord 
amb els criteris que havien estat transmesos per la pròpia ACA, a diferència del previst al POUM, 
que contemplava el cobriment total. 
 
 El Pla de viabilitat tècnica i Programació econòmica contemplava també la viabilitat 
econòmica de la referida actuació i indicava que l’Administració finançaria un 27,31% del 
pressupost de les obres i els particulars el 72,69% restant, a raó d’un 19,57% el sòl urbà, un 33,12% 
els nous sectors residencials en sòl urbanitzable delimitat i un 20% els nous sectors d’activitat 
terciària i industrial, percentatges que difereixen lleugerament dels previstos en el POUM com a 
resultat de l’aplicació de la clàusula de salvaguarda econòmica prevista a la seva memòria POUM. 
 
 El Pla de viabilitat contenia, a més, un annex normatiu que regulava la forma de 
garantir la participació dels sectors i polígons en el finançament de la infraestructura, que havia de 
prestar-se en cas d’execució avançada d’un àmbit i el cànon avançat d’urbanització, remetent les 
normes per les que es regiria aquest cànon a un futur Pla especial de la infraestructura. 
 
 Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla de viabilitat tècnica i Programació 
econòmica de la integració i millora de la Riera de Palau es van interposar sengles recursos 
contenciosos administratius, que es van resoldre de forma acumulada en virtut de la Sentència núm. 
1144, de data 4 de desembre de 2009, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
contenciós administratiu, Secció Tercera, dictada en el recurs ordinari número 564/07. 
 
 L’esmentada sentència va declarar la nul·litat del PVTPE per entendre que modificava 
les determinacions del planejament general al no proposar la cobertura de la totalitat de la Riera de 
Palau, en concret, en els trams al seu pas pels sectors productius Palau Nord i Palau Sud, d’acord  
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amb els criteris que havien estat transmesos per la pròpia ACA, a diferència del previst al POUM, 
que contemplava el seu cobriment total. En conseqüència, considerava vulnerat el principi de 
jerarquia normativa, en base a considerar que el Pla de viabilitat, tot i no ajustar-se pròpiament a les 
figures de planejament recollides a la normativa urbanística era un instrument urbanístic subjecte al 
referit principi. 
 
 Contra la referida sentència l’Ajuntament de Terrassa va interposar recurs de cassació, 
que es va resoldre pel Tribunal Suprem en virtut de Sentència de data 24 de maig de 2012 (Recurs 
núm. 765/2010), que va confirmar la resolució impugnada i, per tant,  la nul·litat del PVTPE. 
 
 Amb l’objectiu de donar compliment als pronunciaments judicials assenyalats, resulta 
procedent modificar el vigent POUM per deixar sense efecte les previsions del POUM relatives a 
les regles de participació dels referits sectors en el cobriment de la riera, al deixar de tenir sentit que 
aquests participin en el futur cost d’una infraestructura de la que, arrel de l’informe de l’ACA, no 
estaran en cap cas ni física ni materialment vinculats. 
 
 En aquest sentit, pels tècnics dels Serveis de Planejament i de Gestió Urbanística de 
l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament s’ha procedit a redactar la proposta de 
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al cobriment de la Riera 
de Palau corresponent als sectors productius de Palau nord i Palau sud, que es sotmet a aprovació. 
 
 El fet que no es cobreixi la riera als trams esmentats suposa a més una reducció del 
cost previst pel POUM per metres lineals de cobriment, en concret 2.940 m2, que suposa un 39% 
dels 4.450 metres lineals totals objecte de cobriment, percentatge que és superior al del cost de 
participació que el POUM imputa als dos sectors  (20 %). Per tant, la manca de participació dels 
referits àmbits en el cobriment no suposarà en cap cas un sobrecost per la resta de sectors i polígons 
vinculats a la infraestructura.  
 
 La proposta redactada té, a més com objectiu, possibilitar el desenvolupament del 
sector de sòl urbanitzable d’ús industrial i terciari denominat PP-FAL001, Palau Sud, per tal 
d’incrementar l’oferta de sòl productiu a la ciutat en el marc del Pla de desenvolupament industrial 
de Terrassa, tota vegada aquest sector compta ja amb planejament derivat, reparcel·lació i 
urbanització aprovats i té pendent d’aprovació provisional una modificació del seu Pla Parcial, on, 
entre d’altres, es duu a terme l’estudi i tractament de les actuacions que afecten a la riera al seu pas 
pel sector. 
 
  La lletrada del Servei de  Gestió Urbanística, juntament amb el lletrat cap de 
l’esmentat Servei i el tècnic d’Estudis i Avantprojectes dels Serveis d’Urbanisme, han emès 
informe favorable a l’aprovació inicial del document en el que fan constar que: 
 

1. Competències municipals per l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM. 

 
  Els articles 76.2 i 85.1 del TRLUC, prescriuen que correspon de formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments i que aquests estan facultats per l’aprovació 
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de conformitat amb allò 
previst als articles 96,e) i 79.b) del Decret legislatiu 1/2010, en la seva nova redacció donada per la 
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
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  El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació 
inicial del planejament general del municipi. D’altra banda, l’article 114.3.k) requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els 
acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
 

2. Proposta de no suspensió de llicències en l’àmbit dels sectors de sòl 
urbanitzable d’ús industrial i terciari denominats PP-FAL001, Palau Sud i 
PP-FAL002, Palau Nord. 

 
 Prescriu l’article 73.2. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC) que l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures 
enunciades per l’apartat 1, de suspensió de tramitacions i de llicències, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
 
 Ates que, com ja s’ha deixat expressat, la proposta de Modificació que es sotmet a 
aprovació no altera el règim urbanístic dels dos sectors de sòl urbanitzable afectats, aquesta 
administració no resta obligada a acordar les referides mesures.  
 

3. Informes d’altres organismes. Informació Pública.  
 
 D’acord amb allò previst al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials, el quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
concretament s’ha de procedir a sol·licitar els informes que es detallen: 

 
1. Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya) en relació a la possible afectació d’aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació. 
 

2. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya). 

 
 Així mateix, segons preveu l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, no cal concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el 
terme municipal de Terrassa, ja que l’àmbit de la modificació no els hi afecta. 
 

4. Tramitació de la modificació de les figures de planejament urbanístic. 
 
 L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, estableix que: “La modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”.  
 
 En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la Normativa Urbanística del POUM 
que indica: “La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes 
normes aplicables per a la seva formació”.  
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 Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 
 
 PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal  en relació al cobriment de la Riera de Palau corresponent als sectors 
productius de Palau nord i Palau sud, d’iniciativa municipal. 
 
 SEGON.- SOTMETRE el document aprovat inicialment a informació pública pel 
termini de quaranta-cinc (45) dies hàbils,, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, 
mitjançant edicte, efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, per tal de que puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes. 
 
 TERCER.- SOL·LICITAR simultàniament INFORME, en compliment de l’article 
85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya,  als següents organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, que l’hauran d’emetre en el termini d’un mes: 
 

- Agència Catalana de l’Aigua 
- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic  

 
 QUART.- NOTIFICAR els presents acords als sectors productius de Palau nord i 
Palau sud.» 
 

ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
Epígraf 7) Modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020. 
 
 La Sra. Marín explica que aquesta modificació consisteix en l’adequació de 
determinades categories, com es detalla a la part  dispositiva del dictamen,  transcrita a continuació.  
 
 El Sr. González anuncia que el Grup de Ciutadans votarà abstenció,  atès que el 
contingut del dictamen és exclusivament tècnic. 
 

Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 

 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « VIST que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3/12/2019 es 
publicà l’edicte mitjançant el qual es feia avinent que havien esdevinguts definitius els acords 
adoptats per l’Excm. Ajuntament en Ple en data 30 d’Octubre de 2019, entre d’altres, d’aprovació 
del Pressupost General de l’any i la plantilla de personal per a l’exercici 2020. 
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 VIST que el Director de serveis d’Organització i Recursos Humans emet informe on 
proposa modificar la plantilla atès que des de la data d’aprovació definitiva de la plantilla per a 
l’exercici 2020 fins al moment s’han succeït determinats fets que obliguen a que aquesta sigui 
modificada, es proposa la modificació d’aquesta segons el que es detalla i justifica en l’esmentat 
informe. 
 
 VIST allò disposat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 
22.2), el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya (art. 52.2.j i 283), pel que fa a les atribucions del Ple relatives a 
l’aprovació de la plantilla, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (art. 25 a 28), Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública (art. 28) i altra normativa concordant en relació al contingut 
de la mateixa,  
 
 Atenent els antecedents indicats, i atès que l’expedient es complementa amb els 
informes preceptius, la Comissió Informativa proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents  

 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Modificar la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020, en 
el sentit següent: 
 
- On deia:  
 
2.1.2.- Classe Tècnica Diplomada  (ocupades) (vacants) 

272 TÈCNIC/A DE GRAU MIG A2 71 201 
 
2.1.1.-Classe Tècnica Superior  (ocupades) (vacants) 

6 
TÈCNIC/A SUPERIOR CIENCIES DE LA 
INFORMACIÓ A1 2 4 

 
2.2.2.- Classe Comeses Especials  (ocupades) (vacants) 

161 AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ C2 21 140 
 
- Ha de dir: 
 
2.1.2.-Classe Tècnica Diplomada  (ocupades) (vacants) 

271 TÈCNIC/A DE GRAU MIG A2 71 200 
 
2.1.1.-Classe Tècnica Superior  (ocupades) (vacants) 

7 
TÈCNIC/A SUPERIOR CIENCIES DE LA 
INFORMACIÓ A1 2 5 

 
2.2.2.- Classe Comeses Especials  (ocupades) (vacants) 
162 AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ C2 21 141 

 
 

 SEGON.- Donar la publicitat adient al present acord.» 
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COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 

 
Epígraf 8) Aprovació inicial de les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern 

de l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 Pren la paraula el Sr. Garcia per tal de presentar els dos expedients que proposa la 
Comissió de Transparència, que presideix. Pel que fa al present dictamen, el Sr. Garcia explica que 
la Bústia és un instrument per al govern i la integritat pública, creada perquè la ciutadania pugui 
disposar d’un canal segur de participació, que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o 
omissió contràries als principis ètics que es requereixen a l’administració. Qualsevol persona podrà 
comunicar conductes, dutes a terme per l’administració municipal, que puguin ser contràries als 
principis i les regles ètiques de bon govern i administració que s’estableixen en el Codi Ètic. Aquest 
canal garanteix la confidencialitat i l’anonimat de les persones comunicants, constituint així una 
eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. La Bústia permet enviar missatges, fotografies, 
vídeos i altres documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur 
entre el comunicador anònim i l’òrgan gestor, que en aquest cas serà la Sindicatura Municipal de 
Greuges. La Bústia formarà part del sistema d’integritat institucional de l’Ajuntament, al costat del 
Codi Ètic i altres eines de les quals disposa l’administració municipal. Aquest expedient ha estat 
treballat de forma prèvia per la Comissió de Transparència, i és fruit del consens de tots els Grups 
polítics municipals. El Sr. Garcia destaca, en conseqüència, que l’aprovació d’aquest dictamen sigui 
unànime. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « És voluntat de l’Ajuntament establir un marc d’integritat institucional que ajudi a 
garantir una gestió pública d’acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern evitant les 
conductes contràries a dret, a l’ètica i als valors com l’honestedat, el respecte, el predomini dels 
interessos generals, i la bona administració dels recursos públics, i que ha de facilitar que la 
ciutadania de Terrassa tingui en tot moment la màxima confiança en la institució pública municipal. 
 
 Amb aquesta voluntat la Comissió Informativa de Transparència, per unanimitat de 
tots els seus membres, va acordar proposar al Ple municipal l’aprovació d’un codi ètic i de 
conducta, el qual fou aprovat definitivament en sessió plenària celebrada el dia 28 de març de 2019.  
 
 El Codi estableix un òrgan de control i avaluació del Codi ètic que te, entre les seves 
funcions, rebre queixes o comunicacions en relació amb els aspectes regulats en aquest Codi i 
donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment. 
 
 Com una manera de reforçar la gestió pública i per facilitar aquestes comunicacions 
cal posar en funcionament un canal segur de participació electrònica que permeti tenir coneixement 
de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern. És el que es coneix com a bústia 
ètica. 
 
 L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut per a la Cultura 
Democràtica a l’era digital (Xnet) ha impulsat un projecte consistent en la creació d’una Bústia 
Ètica. Aquesta bústia te la finalitat de facilitar que qualsevol persona pugui comunicar conductes 
dutes a terme per l’administració que puguin ser contràries als principis i regles ètiques i de bon 
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govern i administració. Aquesta Bústia ha esdevingut la primera eina d’aquestes característiques 
implementada en les administracions de Catalunya i de tot l’estat espanyol. 
 
 Amb l’objectiu de difondre i enfortir la Bústia ètica com una eina que faciliti el control 
de l’ètica pública, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut per a la Cultura democràtica a l’Era Digital 
(Xnet) en data 26 de març de 2019 van signar un protocol marc de col·laboració per tal d’establir 
una via de comunicació i col·laboració per difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la 
confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el 
frau i la corrupció. 
 
 La Clàusula segona d’aquest protocol estableix la possibilitat que d’altres 
administracions públiques puguin implementar la solució desenvolupada per Xnet i l’Ajuntament de 
Barcelona mitjançant la signatura d’un protocol específic de reconeixement o adhesió en el que es 
reconegui la seva autoria. 
 
 Mitjançant Resolució número 1757 de 24 de febrer de 2020, la Regidora delegada de 
Transparència va acordar la implementació a l’Ajuntament de Terrassa de l’estructura de la Bústia 
Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb les condicions que fixa el 
protocol abans esmentat. 
 
 Vistos aquests antecedents i l’informe tècnic emès pel Servei de Planificació 
Estratègica i Transparència, la Comissió Informativa de Transparència, proposa l’adopció dels 
següents 
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment les Normes reguladores del funcionament de la Bústia 
Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa, el text de les quals s’acompanya com annex als 
presents acords. 
 
 SEGON.- Sotmetre els presents acords i el text de la norma aprovada a informació 
pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’anuncis i edictes electrònic, així com a un diari privat de major difusió en el 
municipi, durant un termini de 30 dies hàbils als efectes que es puguin formular les reclamacions, 
al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns. El termini d’informació pública començarà 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP. 
 
 TERCER.- Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació en el termini 
d’informació pública esmentat, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap altre tràmit, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
 QUART.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a la Regidora delegada en 
matèria de Transparència per a l’adopció de qualsevol resolució precisa per a l’efectivitat i el 
desenvolupament dels acords adoptats.» 
 
Epígraf 9) Aprovació la modificació de la composició, funcions i règim de funcionament de la 

Comissió Ciutadana de Transparència. 
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 El Sr. Garcia comença assenyalant que aquest expedient també ha estat treballat en el 
marc de la Comissió de Transparència. La Comissió Ciutadana és un òrgan que es va constituir el 
juliol del 2018. Un cop transcorregut el temps, des d’aleshores, s’ha constatat que l’òrgan no ha 
tingut l’èxit que calia esperar, com van reconèixer els membres de la Comissió. Avui es presenta 
una sèrie de modificacions que pretenen millorar el seu funcionament, per fer-la més àgil i perquè 
pugui ser un òrgan que exerceixi la tasca avaluadora i propositiva dels aspectes que tenen a veure 
amb la transparència en l’àmbit de l’Ajuntament de Terrassa. Entre altres qüestions, es modifiquen 
els criteris per la designació dels membres de la Comissió, suprimint el criteri d’expertesa, que va 
ser prioritari en la fase inicial i que s’ha demostrat que és difícil de complir per tal de garantir una 
representació ciutadana més plural i àmplia possible. També es proposa suprimir l’obligació que 
l’avaluació de transparència s’hagi de fer establint indicadors objectius. Es manté la funció 
principal d’avaluar la transparència, però la metodologia es deixa a criteri de la Comissió. Un altre 
canvi és que a partir d’ara la persona que ostenti la presidència de l’òrgan podrà assistir, amb veu 
però sense vot, a les reunions de la Comissió informativa de Transparència, sense necessitat de 
requeriment previ per part de la presidència d’aquesta, ni tampoc sense necessitat d’aplicar el 
procediment previst a l’article 10 del Reglament de Participació Ciutadana. S’estableix, també, una 
secretaria tècnica, a càrrec de l’Ajuntament, per donar suport administratiu als membres de la 
Comissió en el desenvolupament de les seves funcions. Finalment, es creen dos nous òrgans, el 
plenari, integrat per les persones que formen part de la Comissió en representació de la ciutadania, i 
la vicepresidència, per tal de garantir el seu normal funcionament en cas d’absència de la persona 
que ostenti la presidència, i se’n defineixen les funcions. El Sr. Garcia finalitza assenyalant que 
aquest expedient també ha estat treballat i consensuat en la Comissió de Transparència, i per tant 
compta amb el suport unànime de tots els Grups municipals.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 

 
 « L’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Ple 
municipal en sessió celebrada el 23 de febrer de 2017, i que va entrar en vigor el 7 d’abril de 2017, 
preveu la creació d’una Comissió Ciutadana de Transparència com a òrgan encarregat de realitzar 
l’avaluació externa i independent de la transparència municipal.  
 
 Mitjançant acord plenari adoptat el mes de gener de 2018 es va acordar la creació de la 
Comissió Ciutadana de Transparència, i es van establir les seves funcions, règim i composició, així 
com els requisits per a formar-ne part.  
 
 Un cop designats els seus membres, la Comissió es va constituir formalment el dia 10 
de juliol de 2018 i en una segona sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2018 va aprovar el seu 
reglament de funcionament així com les línies bàsiques d’actuació.  
 
 Des d’aquell moment la comissió ha estat sense activitat. Havent-se constatat aquest 
fet, en la sessió de la Comissió Informativa de Transparència celebrada el dia 18 de febrer de 2020, 
els membres de la Comissió Ciutadana van comparèixer per explicar la situació de la Comissió i 
formular una proposta de canvis en la seva composició, funcions i règim de funcionament, amb 
l’objectiu de facilitar el seu funcionament i l’assoliment dels objectius marcats en el moment de la 
seva constitució inicial.  
 
 La proposta buscar garantir el caràcter ciutadà de la comissió, per això la seva 
composició serà principalment de caràcter ciutadà, deixant a les persones tècniques un paper de 
suport i assessorament a la representació ciutadana. S’estableix la possibilitat que en siguin 
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membres representants d0’altres col·lectius i també ciutadania a títol individual. En ambdós casos 
caldrà, però, la inscripció prèvia al registre Municipal de Participació Ciutadana.  
 
 Es modifiquen també els criteris per a la designació dels membres suprimint el criteri 
d’expertesa que va ser prevalent en la fase inicial, i que s’ha demostrat difícil de complir, amb 
l’objectiu de garantir una representació ciutadana el més plural i àmplia possible.  
 
 Pel que fa a les funcions, es proposa suprimir la obligació que l’avaluació de la 
transparència s’hagi de fer establint indicadors objectius que han de servir com a referència per a 
dur a terme la tasca avaluadora. Per tant, es manté la funció principal d’avaluar la transparència, 
però la metodologia avaluadora es deixa al criteri dels membres de la Comissió, per a la qual cosa 
comptaran amb l’assessorament de les persones que formaran part de la Comissió en qualitat 
d’expertes.  
 
 Un segon canvi que es proposa consisteix en establir que la persona que ostenti la 
presidència de la Comissió podrà assistir a les Comissions Informatives de Transparència, amb veu 
i sense vot, sense que sigui necessari el requeriment previ de la seva presidència ni tampoc calgui 
aplicar el procediment previst a l’article 10 del Reglament de Participació Ciutadana.  
 
 Finalment s’introdueixen canvis en el règim de funcionament, establint-se una 
secretaria tècnica a càrrec de l’Ajuntament per tal de donar suport administratiu als membres de la 
Comissió en el desenvolupament de les seves funcions. Es creen dos òrgans nous: el plenari, 
integrat per les persones que formen part de la comissió en representació de la ciutadania, i la 
vicepresidència, per tal de garantir el seu normal funcionament en cas d’absència de la persona que 
ostenti la presidència i se’n defineixen les funcions.  
 
 Atenent els antecedents esmentats i vist l’informe emès pel Servei de Planificació 
Estratègica i Transparència, aquesta Comissió Informativa especial en matèria de Transparència 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents:  
 
 ACORDS:  
 
 PRIMER.- Deixar sense efectes els acords adoptats pel Ple municipal 25 de gener de 
2018 en els que es va aprovar la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió 
Ciutadana de Transparència.  
 
 SEGON.- Establir la nova composició, funcions i règim de funcionament de la 
Comissió Ciutadana de Transparència d’acord amb les disposicions següents:  
 

1. Funcions  
 
 Correspondran a la Comissió Ciutadana de Transparència les funcions següents:  
 

a) Avaluar els diferents aspectes de la transparència de l’Ajuntament de Terrassa i el 
seu sector públic. 

 
b) Recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb 

la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes 
formular propostes de millora.  
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c) Participar en les sessions de la Comissió Informativa de Transparència, amb veu i 
sense vot.  

 
d) Totes aquelles altres que li pugui encarregar expressament la Comissió Informativa 

de Transparència.  
 

2. Composició  
 
 La Comissió Ciutadana de Transparència estarà integrada per un màxim 16 membres:  
 

a) 8 persones en representació d’entitats i associacions ciutadanes inscrites al 
RMEAC.  

 
b) 2 persones en representació d’altres col·lectius o a títol individual, inscrites al 

Registre Municipal de Participació Ciutadana.  
 

c) La persona designada com a Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa.  
 

d) 5 persones designades per cadascun dels col·legis professionals, associacions i 
institucions següents: 

 
- Col·legi d’advocats de Terrassa  

- Associació d’arxivers – gestors documentals  

- Col·legi de politòlegs i sociòlegs  

- Associació Catalana de Gestió Pública  

- Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
Facultat de Periodisme de la UAB.  

 
3. Requisits per a la designació dels membres  

 
 Podran proposar persones per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència, 
les entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes (RMEAC) i també qualsevol altre col·lectiu, sempre que figuri inscrit al 
Registre Municipal de Participació Ciutadana.  
 
 També es podran presentar candidatures a títol individual, sempre que la persona 
sol·licitant estigui inscrita al Registre Municipal de Participació Ciutadana.  
 
 Les persones proposades per les entitats, associacions o col·lectius hauran de ser 
majors d’edat i estar empadronades a Terrassa.  
 
 En el moment de presentar cada candidatura, les entitats, associacions i altres 
col·lectius hauran de comprometre’s, en cas que la persona proposada sigui finalment designada, a 
obrir un espai de transparència al seu web i a publicar la informació institucional, econòmica, la 
justificació de les subvencions rebudes i una memòria anual d’activitats.  
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 Per a la presentació de candidatures s’obrirà un procés amb una durada mínima d’un 
mes. Del resultat del procés i de les propostes presentades se’n donarà compte a la Comissió 
Informativa de transparència.  
 
 En cas de presentar-se un nombre de candidatures superior al nombre de places a 
cobrir, la Comissió Informativa de Transparència decidirà quines seran les designades per formar 
part de la Comissió. Es procurarà que entre les persones designades hi hagi el mateix nombre 
d’homes i de dones i que estiguin representants tots els sectors i/o àmbits sectorial del teixit 
associatiu local.  
 
 En cas de quedar places no cobertes entre les de representació de col·lectius i/o 
persones a títol individual inscrites al Registre Municipal de Participació Ciutadana, aquestes es 
sumaran a les places de representació d’entitats i associacions inscrites al RMEAC.  
 
 El nomenament es farà per Resolució de la Regidoria delegada en matèria de 
Transparència. 
  

4. Òrgans  
 
 Presidència i Vicepresidència: La Comissió designarà, d’entre els seus membres 
representants de les entitats i associacions ciutadanes, les persones que exerciran la Presidència i 
Vicepresidència de la Comissió.  
 
 Plenari: Conformen el plenari de la Comissió les persones designades en representació 
de les entitats i associacions ciutadanes, les representants d’altres col·lectius o que en formin part a 
títol individual així com la persona que ostenti el càrrec de Síndic/a municipal de Greuges.  
 
 Les persones designades en representació dels col·legis professionals, associacions i 
institucions següents, amb funcions d’assessorament, podran ser convocades a les reunions del 
Plenari, a proposta de la Presidència, per tal que puguin aportar-hi els seus coneixements o 
assessorament en funció dels assumptes que s’hi hagin de tractar.  
 
 Secretaria: Exercirà les funcions pròpies de la Secretaria de la Comissió un membre 
del personal del Servei Municipal de Planificació Estratègica i Transparència.  
 

5. Atribucions de la Presidència  
 
 Corresponen a la Presidència les atribucions següents:  
 

• Elaborar l’ordre del dia de les sessions recollint les sol·licituds de la resta de 
membres de la Comissió i efectuar la convocatòria de les sessions.  

• Dirigir les sessions de la Comissió.  

• Retre comptes de les activitats, sessions del plenari i acords que s’adoptin, així 
com els resultats del treball d’avaluació realitzat a la Comissió Informativa de 
Transparència.  

• Participar en les sessions de la Comissió Informativa de Transparència, amb veu i 
sense vot.  
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6. Atribucions de la Vicepresidència  
 
 Corresponen a la Vicepresidència les atribucions següents:  
 

• Col·laborar amb la Presidència del Comissió en l’exercici de les seves funcions.  

• Substituir la Presidència.  

7. Atribucions de la Secretaria  
 
 Correspon a la secretaria de la Comissió:  
 

• Elaborar la convocatòria de cada sessió a partir de la proposta dels punts de 
l’ordre del dia que formuli la Presidència.  

• Notificar a tots els membres la convocatòria de les sessions, juntament amb 
l’ordre del dia i la documentació necessària dels assumptes a tractar.  

• Redactar les actes de les sessions recollint les principals intervencions i detallant 
els acord presos.  

• Publicar les actes, un cop aprovades, al Portal de Participació Ciutadana.  

• Trametre les actes a la Presidència de la Comissió Informativa de Transparència i 
al càrrec electe que tingui atribuïdes les competències en matèria de transparència.  

8. Nomenament i renovació  
 
 El mandat de la Comissió Ciutadana de Transparència coincidirà amb el de la 
Corporació municipal i, per tant, se’n renovarà o modificarà la composició quan s’iniciï el mandat 
corporatiu.  
 

9. Gratuïtat de l’exercici del càrrec  
 
 Les persones que conformin la Comissió no percebran cap tipus de retribució, 
indemnització o dieta per a l’exercici de les seves funcions.  
 

10. Règim de funcionament  
 
 El plenari de la Comissió establirà el seu propi règim i calendari de sessions.  
 
 El règim de funcionament establert, així com les actuacions de la Comissió 
(convocatòries, actes, informes, etc..) es publicaran a l’espai habilitat a aquest efecte en el Portal de 
Participació Ciutadana.  
 

11. Informe anual  
 
 La Comissió elaborarà un informe anual que presentarà a la Comissió Informativa de 
Transparència que contindrà la informació següent:  
 

• El recull de les activitats desenvolupades per la comissió.  

• El resultat de l’avaluació de la transparència  
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• Les principals propostes i recomanacions en matèria de transparència.  

 
 SEGON.- Es faculta a la Regidoria delegada de Transparència l’impuls de les 
actuacions derivades d’aquests acords que siguin necessàries per a la seva formalització i renovació 
efectiva de la Comissió Ciutadana de Transparència.  
 
 TERCER.- Que es procedeixi a fer públics els presents acords mitjançant la seva 
publicació al Portal de Transparència.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 10) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt la Sra. Ciurana, qui pronuncia les següents paraules 
com a condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
 
 « Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i 
condemnem enèrgicament aquests feminicidis produïts aquest any 2020 a l’Estat espanyol, dinou 
dels quals són considerats violències de gènere.  
 
 » La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, 
l’assassinat, ens recorda com és d’important que des de les administracions locals mantinguem ferm 
el compromís d’avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l’atenció i l’empoderament de 
les dones.  
 
 » Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant 
les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d’atenció a les dones 
que la pateixen, i d’acompanyament, a través de serveis i protocols d’actuació, que compten amb la 
participació de persones professionals d’àmbits diversos. 
 
 » Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica. Però cal 
anar més lluny i denunciar el patriarcat que l’origina, per poder erradicar-la. Per això hem de buscar 
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt 
arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d’influència, fem que 
les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. 
 
 » En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es 
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que 
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, 
per petits i quotidians que aquests  siguin.  
 
 » És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, 
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i 
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les 
dones. 
 
 » Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de 
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui 
una ciutat lliure de masclisme i de violència.» 
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 Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci. 
 
Epígraf 11) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 

1. Per l’aprovació d’un permís retribuït per a cura de menors i persones 
dependents. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « A causa del coronavirus han tancat serveis essencials com les escoles d’educació 
especial, centres de dia,...i les escoles només reobriran parcialment durant el mes de juny. Unes 
cures que s’han hagut d’atendre des de les famílies amb els problemes de conciliació familiar i 
laboral que això comporta, especialment ara, quan la majoria de treballadors estan tornant als seus 
llocs de treball. 
 
 » En molts casos, un membre de l’unitat familiar ha hagut de sol·licitar un permís no 
remunerat, una excedència o una reducció de la seva jornada laboral per atendre al seu familiar. Una 
situació que és especialment greu en el cas de famílies monoparentals i que les aboca a una major 
precarietat laboral i vulnerabilitat. 
 
 » L’Ajuntament de Terrassa ha considerat des del primer moment les circumstàncies 
excepcionals de la pandèmia com un condicionant de pes per reconèixer des del primer moment el 
dret de les persones treballadores amb fills i filles petits o persones dependents a càrrec per accedir 
a un permís retribuït per conciliació o deure inexcusable. Un dret que hauria de ser reconegut i 
protegit pel govern espanyol perquè tota persona treballadora de l’àmbit públic o privat hi pugui 
accedir. 
  
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  

 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Demanar al Govern espanyol l’aprovació urgent d’un permís retribuït per a 
famílies amb nens i persones dependents a càrrec. 
 
 SEGON.- Traslladar el contingut d’aquest acord al Govern espanyol, als Grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.» 
 

2. Reclamant al govern espanyol el retorn de totes les competències a la Generalitat 
de Catalunya. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot 
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES i JxT, i el vot en contra 
dels Grups municipals del PSC i de Ciutadans, és el que es transcriu a continuació: 
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 « El Congrés de Diputats ha aprovat una nova pròrroga de l’Estat d’Alarma vigent fins 
al dia 7 de juny, la cinquena.  
 
 » El Govern espanyol ha parlat molt de diàleg, de negociació, de col·laboració i 
lleialtat entre administracions però la realitat és que ha gestionat aquest crisi sanitària des de la 
recentralització de competències, la unilateralitat i la limitació de drets fonamentals com fa palesa la 
imposició d’1.000.000 de multes, a discreció, en aplicació de la Llei Mordassa. 
 
 » A Madrid s’han pres les decisions que s’han hagut d’implementar des de la 
Generalitat de Catalunya i les administracions locals. El comandament únic en matèria de Sanitat i 
Interior s’ha demostrat clarament ineficaç per lluitar contra el coronavirus, algunes mesures s’han 
pres tard i malament, i les  rectificacions i improvisacions han estat a l’ordre del dia.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  

 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Demanar al Govern espanyol el retorn de totes les competències a la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 SEGON.- Traslladar el contingut d’aquest acord al Govern espanyol, als Grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.» 
  

3. Contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments por part del Govern 
d’Espanya. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot 
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES, Ciutadans i JxT, i el vot 
en contra del Grup municipal del PSC, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no 
nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que ésta Pandemia 
mundial nos va a llevar a una crisis socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así 
será.  
 
 » La AIReF1 contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura económica a 
mediados de mayo - que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes 
cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la 
población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya que añadir más 
tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario 
2). 
 
 » En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% 
y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima 
una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los 
casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro 
                                                 
1 La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
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contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no 
espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, 
un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos 
inferior. 
 
 » El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del 
Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de manera 
robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la 
recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, estos datos 
actualmente no son válidos.  
  
 » Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor 
número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en 
el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo coste 
podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en 
junio de 2019 publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho 
que serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un 
mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. La realidad según muchos expertos 
es que el paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay 
que sumarle que en los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 
trabajadores que están en situación de ERTES. 
 
 » Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas 
que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las 
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios 
humanos, materiales y económicos a rescatar a la población. 
 
 » El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de 
respetar el Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la autonomía de los 
municipios.” 
 
 » El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la 
Constitución obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el 
cual en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que 
la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este 
poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte 
del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es 
precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la 
Constitución.” 
 
 » La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a 
participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 
170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una participación 
inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los 
Ayuntamientos."  Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos 
dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. 
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 » El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del 
superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El 
temor de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no 
dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de 
España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. 
Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y 
Gijón.  
 
 Por todos estos motivos,  la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los 
siguientes  
 
 ACUERDOS 
 
 Primero.- Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del 
superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la 
ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas.  
 
 Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles. 
 
 Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de 
información pública municipal a los vecinos de Terrassa. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados y al Senado.» 
 

4. Sobre la planificació de les llistes d’espera i espais als centres hospitalaris de 
Terrassa. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « Amb motiu de les mesures acordades i portades a terme per a prevenir la pandèmia, 
moltes programacions de proves diagnòstiques, especialistes, i intervencions quirúrgiques s’han vist 
alterades, i compromisos en calendaris de consultes i intervencions ajornats. És una evidència 
coneguda la llarga llista d’espera i l’elevada demora en el calendari de cites per a consultes 
d’especialistes i cirurgies que hi ha a Terrassa, una de les zones amb més demora en llistes d’espera. 
En aquest context, resulta imprescindible fixar quina planificació es durà a terme en quant a les 
llistes d’espera dels nostres centres hospitalaris, així com a preveure com serà la tornada dels 
especialistes sanitaris i les intervencions quirúrgiques, així com proves diagnòstiques, que s’han 
endarrerit per la COVID-19 i que eren molt necessàries i imprescindibles per als nostres ciutadans. 
Resulta essencial prendre mesures urgents per a reduir la demora en cirurgies programades amb 
antelació a la crisi de la COVID-19, però també en el retard i demanda de noves que s’han vist 
augmentades encara més per la COVID-19. 
 
 » Una altra realitat que no podem deixar de banda és que després dels devastadors 
efectes de la COVID-19, certs espais s’han de reestructurar, per tal de poder garantir les distàncies 
d’higiene i seguretat que exigeix la pandèmia actual. En els centres hospitalaris, aquesta adaptació 
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dels espais és doblement necessària, en ser un dels espais on més possibles pacients positius de la 
COVID-19 s’hi troben. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a sol·licitar a CATSALUT, 
mitjançant la Regidoria de Salut, que planifiqui i prengui mesures urgents amb els centres 
hospitalaris de Terrassa per a donar resposta a l’elevada llista d’espera de pacients pendents de 
consultes amb especialistes, proves diagnòstiques, i intervencions quirúrgiques endarrerides per la 
COVID-19. 
 
 SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a sol·licitar a CATSALUT la 
planificació de la reestructuració dels espais dels centres hospitalaris de Terrassa de cara al post-
COVID-19, assegurant així les mesures d’higiene i distanciament necessàries per evitar més 
contagis.» 
 

5. En suport dels centres d’educació especial. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El dimarts 28 d’abril de 2020 el Ministeri d’Educació i Formació Professional 
(MEFP) va emetre un comunicat en què desmentia que tingués la intenció de tancar els centres 
d’educació especial. Els susdit comunicat es va emetre en el context dels treballs del Projecte de 
Llei d’Educació, actualment en fase de presentació d´esmenes. El comunicat deia el següent:  
 

“el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un 
plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y 
en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los 
centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las 
mejores condiciones al alumnado con discapacidad” 

 
 » Aquesta nota volia sortir al pas de la inquietud suscitada entre famílies amb menors 
amb discapacitats davant la possibilitat del tancament (a mig o llarg termini) dels centres d’educació 
especial i l’ulterior desviament dels menors cap a centres ordinaris. Una possibilitat, per cert, ben 
allunyada tant de les necessitats dels menors com de l’opinió de les famílies, les quals sovint han 
tingut experiències negatives quan els seus fills han passat per centres ordinaris com de la norma 
vigent a Catalunya, el Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
 » Terrassa compta amb diversos centres d’educació especial, públics i concertats. Es 
important posar de relleu que aquests centres no només ajuden els menors des d’un punt de vista 
formatiu i de capacitació, sinó també a les famílies, les quals troben en aquests centres un suport 
personal i emocional que de cap manera trobarien en centres ordinaris. La feina d’aquests centres és 
doncs insubstituïble. 
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 » L’educació inclusiva forma part dels objectius de desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030 i cap a aquesta fita cal anar, sí, però sense forçar situacions, accelerar processos ni 
crear un conflicte entre l’experiència de les famílies i la normativa aplicable.  
 
 »Les famílies han de tenir l’última paraula a l’hora d’escollir el tipus d’escola que 
necessiten els seus fills (sense l’aquiescència de les famílies no hi haurà cap model que funcioni); i 
els centres d’educació especial han de poder traspassar recursos als centres ordinaris per tal que el 
seu personal docent desenvolupi activitats en aquests centres (de la manera més eficaç i sense forçar 
situacions) 
 
 » A Terrassa comptem amb experiències que ja s’estan portant a terme i que han estat 
molt positives. També hi ha entitats del tercer sector que estan treballant en aquesta mateixa línia 
des de fa temps. En tot cas, el camí ja està marcat i el que caldrà seran recursos per tal que el 
professorat dels centres ordinaris, sobretot en el cicle d’infantil, detecti i pugui ser tutor de tota la 
diversitat de la seva comunitat, fent que l’alumnat participi activament tot minimitzant les seves 
barreres d’aprenentatge. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 

1. Refermar el suport de l’ajuntament a la feina dels centres d’educació especial de 
Terrassa i els seus equips docents. 

 
2. Refermar el suport de l’ajuntament a l’escola inclusiva en tant que model d’escola 

capaç d’ensenyar en la diversitat.  
 

3. Instar al govern de la Generalitat a dotar de mitjans el professorat dels centres 
ordinaris en tots els cicles per a garantir una escolarització inclusiva.» 

 
6. Habilitar una finestreta única d’informació i tramitació per la ciutadania davant 

el pla de desescalada per fases degut al COVID-19. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « Estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes y es 
imprescindible que las administraciones actúen con rapidez, eliminando la burocracia, 
simplificando las tramitaciones y optimizando al máximo todos sus procesos administrativos, 
porque ante esta grave situación la ciudadanía no puede permitirse demoras a la hora de conseguir 
toda la información referente a la pandemia o a la hora de realizar cualquier trámite o solicitar y 
recibir las ayudas de la administración. Hoy más que nunca no es momento de perderse en el 
papeleo. 
 
 » Son diversas las normativas que se están poniendo en marcha a todos los niveles 
administrativos, central, autonómico, municipal o supramunicipal como son los Consejos 
Comarcales y las Diputaciones. Ahora con el anuncio por parte del Gobierno Estatal del proceso de 
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desescalada por fases que tienen el objetivo de poder ir volviendo a la normalidad permitiendo 
salidas, abriendo comercios y servicios, es primordial que toda la información ponga a disposición 
y llegue a ser realmente útil para aquellos que necesitan tomar las medidas de protección y 
seguridad necesarias para poder volver a la actividad ordinaria del cualquier sector y de la 
ciudadanía en general.  
 
 » En estos momentos la información tiene que llegar a la ciudadanía de manera fácil y 
rápida, sin que las ciudadanías se pierdan ante una excesiva burocracia sufriendo plazos que se 
eternizan, o que la información sea difícil de encontrar o conocer.  
 
 » Por eso creemos que la administración local debe abrir canales que recojan toda la 
información existente y a todos los niveles administrativos, canales que permitan simplificar los 
trámites y que agilicen la respuesta de las distintas administraciones, procesando toda la 
información y transformándola en documentos sencillos y se permitan la accesibilidad del conjunto 
normativo que se debe aplicar a partir de ahora.  Estos canales deben estar siempre actualizados y 
servir como referencia y fuente de información, cierta y fácil, para todos los colectivos. Familias, 
trabajadores autónomos, Pymes y los distintos niveles administrativos necesitan tener una respuesta 
fiable e inmediata ante esta situación de pandemia. Es imprescindible evitar los desplazamientos y 
las demoras habilitando canales únicos y de fácil acceso que contengan toda la información y 
permitan realizar todos los trámites administrativos. 
 
 Per todos estos motivos, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los 
siguientes  
 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO. Revisar los canales de información creados por el Ayuntamiento en 
relación a la crisis sanitaria para asegurar el acceso rápido y centralizado a todos los trámites 
posibles a las familias, los trabajadores, los autónomos, las Pymes y las administraciones en 
referencia a la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19.   
 
 SEGUNDO.- Asegurar la atención de todas las consultas referentes al COVID-19 que 
permita recoger y disponer de toda la información del plan de desescalada por fases, así como todas 
las ayudas y medidas de los distintos niveles administrativos, permitiendo y facilitando la 
realización de todos los trámites necesarios por vía telefónica o electrónica.  
 
 TERCERO.- Poner en marcha esta vía de información poniendo especial énfasis en 
autónomos, comerciantes, empresarios, y colectivos que se vean afectados en las diferentes fases 
del plan de desescalada, a través de los canales de comunicación de los que dispone el 
Ayuntamiento de Terrassa, para hacerla llegar al conjunto de la ciudadanía.» 
 

7. Per assegurar material sanitari de protecció a les residències de gent gran. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « La necessitat de material de protecció ha estat una necessitat social i professional des 
del primer minut d’aquesta crisi sanitària del coronavirus i la Covid-19. Un dels espais on s’ha fet 
més evident aquesta necessitat sobrevinguda ha estat les residències de gent gran, on la 
concentració de població vulnerable esdevenia i esdevé una prioritat. Moltes d’aquestes residències 
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han hagut d’assumir importants despeses econòmiques per fer front a la pandèmia, possibles 
contagis i consegüent propagació davant la dificultat d’aconseguir material de protecció, tests de 
coronavirus o desenvolupar tasques de desinfecció. En el cas de Terrassa ens consta, fins i tot, que 
una residència va voler cobrar a les famílies una quantitat extra a la quota per afrontar aquestes 
despeses extraordinàries, tot i que la Generalitat no va donar l’autorització per fer-ho. 
 
 » Des de l’Ajuntament de Terrassa hem dut a terme les gestions, compres i provisions 
de material que hem pogut per a la ciutadania i els i les professionals de serveis com els de 
residències de gent gran, així com serveis educatius, comerços i altres serveis municipals. Des dels 
serveis municipals, especialment, d’Ocupació, Serveis Socials, Gent Gran i Salut hem anat 
detectant les necessitats i elevant-les a un altre servei, el de Protecció Civil, que s’ha encarregat de 
concretar la possibilitat o no d’accedir a més material. Aquesta dotació de material, en molts casos, 
ha estat gràcies a les compres dutes a terme pels ajuntaments per donar resposta a la urgència i al fet 
que les EPIs i altres materials han arribat tard o en menor quantitat de l’esperada. 
 
 » En les darreres setmanes hem detectat que la principal demanda a les residències de 
gent gran de la ciutat ha estat la de guants, un element indispensable per dur a terme accions 
higièniques i del dia a dia amb els i les persones ateses. 
 
 » Pensem també en quines seran les necessitats un cop la situació es vagi normalitzant, 
tot i que tenim clar que mai tornarem al concepte de normalitat que teníem abans d’aquesta crisi. 
Això vol dir que les mesures profilàctiques i de protecció hauran de ser més extremes. Parlem, és 
clar, de les mateixes residències de gent gran, però caldrà també mantenir mesures als altres tipus 
de serveis municipals, educatius, socials o comercials abans esmentats. Mesures, doncs, a serveis 
públics i privats. 
 
 » Per a la que s’ha anomenat futura nova normalitat considerem que seguirà fent falta 
molt material, donar suport a la ciutadania i evitar que l’administració local carregui amb tan pes 
com fins ara. 
 
 » Més enllà de la mancança de material, també constatem casos de preus de venda 
d’aquest material per sobre del que seria assumible. Parlem també d’un problema amb rerefons ètic, 
ja que es tracta de material de molt primera necessitat. Tinguem en compte que moltes famílies, 
petits comerços, professionals autònoms i autònomes i els diferents serveis esmentats han hagut 
d’assumir costos econòmics massa elevats. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments 
sí que va fixar un topall en el preu de les mascaretes quirúrgiques per evitar abusos, però no s’ha 
establert un import per a material com guants o mascaretes higièniques. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents acords: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Demanar a les administracions supramunicipals (Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Govern d’Espanya) que assegurin el subministrament de material de 
protecció a les residències de gent gran i a d’altres serveis essencials. 
 
 SEGON. Detallar quin és el tipus de material bàsic que es consideri imprescindible 
perquè els ajuntaments en disposin en estoc suficient per anar proveint serveis i ciutadania. 
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 TERCER. Demanar a la Generalitat l’inici d’una revisió del model de gestió i control 
de les residències geriàtriques de Catalunya per assegurar l’adequada assistència a la gent gran i la 
capacitat de reacció i manteniment de les condicions sanitàries en cas de pandèmia. 
 
 QUART. Sol·licitar a la Generalitat i de Catalunya i al Govern d’Espanya que 
estipulin de forma clara un preu fix o màxim d’aquest tipus de material de primera necessitat per 
evitar l’especulació.» 
 

8. Per la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot 
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES i JxT, i el vot en 
contra del Grup municipal de Ciutadans, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El 27 de juliol del 2017 el Parlament de Catalunya aprovava la Llei Catalana del 
Canvi Climàtic. La primera llei d’aquest tipus en un país del sud d’Europa i homologable a les 
legislacions europees més avançades com la de Suècia. Aquest va ser el primer projecte de llei 
aprovat pel Govern del president Puigdemont i que va portar al Parlament el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull. Es va aprovar amb els vots favorables de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, 
Catalunya Si Que Es Pot, CUP i un diputat no adscrit, i amb les úniques abstencions del PPC. 
 
 » La Llei Catalana del Canvi Climàtic perseguia bàsicament dos objectius molt 
ambiciosos: reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap una 
economia verda. La llei va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional i suspesa fins el març 
del 2018. 
 
 » Durant el 2019 hi ha dues dates que cal assenyalar en la lluita contra el canvi 
climàtic. La primera, el maig del 2019, quan el Govern de la Generalitat de Catalunya declarava 
l’emergència climàtica i ambiental. També ho va fer la Unió Europea, Espanya, Canadà, França o 
Argentina, entre d’altres països, o institucions acadèmiques com l’UPC, o ciutats com Barcelona, 
Berlín o Milà, per posar només alguns exemples. La segona data important, la del 26 de novembre, 
quan el Parlament aprovava el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica 
i l’impuls d’energies renovables. 
 
 » Ara, a l’emergència climàtica si suma l’emergència sanitària, econòmica i social 
provocada pel coronavirus. Una pandèmia que ens ha ensenyat que és més urgent que mai construir 
una societat més justa i basada, entre d’altres principis, en la sostenibilitat i la resiliència. El repte és 
majúscul i el temps del Planeta s’esgota. 
 
 » En aquest context, el Parlament de Catalunya està tramitant la Proposició de llei de 
creació de l’Agència de la Natura de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa impulsada pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Socialistes-Units per Avançar i En 
Comú Podem, que es ve treballant des de fa tres anys amb els grups parlamentaris, el territori, els 
sectors primaris, els ambientalistes i l’acadèmic, entre d’altres. Una norma que s’alinea amb els 
objectius 15 i 16 dels ODS: protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres 
i marins, per així poder lluitar contra la desertització i l’empobriment de les terres, la degradació 
dels mars i oceans, i en general, frenar la pèrdua de la biodiversitat. 
 
 » L’Agència ha d’esdevenir l’eina per conservar i promoure un ús sostenible del medi 
natural, compatible amb l’activitat humana, especialment l’agrícola, ramadera, forestal i pesquera, i 
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així frenar la pèrdua de biodiversitat. També haurà d’exercir d’autoritat ambiental i de gestionar el 
Fons del Patrimoni Natural provinent de l’impost al CO2 dels vehicles, seguint l’Estratègia del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat ja aprovada pel Govern de la Generalitat. 
 
 » La proposició de llei que es vol portar al Parlament de Catalunya per a la seva 
aprovació no modifica ni les competències dels municipis ni les d’altres departaments de la 
Generalitat. El seu objectiu és un canvi de tipus jurídic que permeti que l’actual Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Ambient passi a ser una agència, l’Agència de la Natura de 
Catalunya, per així disposar de més recursos humans i econòmics, guanyar en operativitat i agilitat i 
fer que les polítiques del medi natural i la biodiversitat sumin en la construcció d’un millor país. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al manifest reclamant 
l’aprovació urgent de l’Agència de la Natura de Catalunya. 
 
 SEGON.- Traslladar el contingut d’aquest acord als Grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.» 
 

9. Per demanar més conscienciació sobre el medi ambient després del confinament 
per la crisi sanitària de la COVID-19. 

 
  El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient, un dia instituït per Nacions 
Unides per alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i 
millorar el medi ambient. Des de Terrassa volem fer nostra aquesta crida per demanar a tota la 
ciutadania que entre totes i tots podem ajudar a fer realitat aquests canvis. El Dia Mundial és un bon 
moment per a la reflexió col·lectiva. 
 
 » El temps de confinament per la Covid-19 l’ha provocat una crisi sanitària greu, que 
també té repercussions econòmiques i socials, però també compta amb una cara més positiva com 
està sent la possibilitat de veure com millora la salut del nostre medi ambient. Encara que hagi estat 
per una situació forçada, hem hagut de canviar hàbits, hem deixat els cotxes a casa, hem fet més 
teletreball que mai i hem vist com el nostre entorn canviava.  
 
 » Terrassa està immersa en la que s’ha anomenat la Revolució Verda, un ambiciós 
canvi de model per avançar cap a una ciutat on moure’s sigui més fàcil, amb menys trànsit, menys 
sorolls i menys gasos contaminants. En definitiva, una ciutat més saludable, amb més espais 
públics, més confortable i més segura per als i les vianants. Abans del confinament ja es va iniciar 
una sèrie de mesures amb la reordenació del trànsit en algunes zones, amb una transformació que 
vol abastar tots els barris de la ciutat. 
 
 » Com a ciutat volem també destacar que duem a terme la Setmana del Medi Ambient, 
que aquest any arribarà a la 29ª edició amb una versió més virtual i a través de les xarxes socials. 
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Aquesta Setmana és el veritable moment de balanç anual per continuar apostant per criteris de 
sostenibilitat en la millora del medi ambient. Enguany, amb la visió que la Covid-19 no ens ha 
d’aturar, sinó que hem de seguir innovant, reflexionant i superant barreres. 
 
 » Aquestes setmanes hem canviat d’hàbits. Quan tornem a la “normalitat”, potser serà 
el moment d’intentar mantenir alguns d’aquests hàbits, sempre que sigui possible, per promoure una 
transició energètica i una descarbonització de l’economia a nivell local i amb impacte global. Un 
nou model energètic també permetria garantir el dret social a l’accés a l’energia, a democratitzar-la i 
a fomentar la participació ciutadana, i a produir més energies renovables. 
 
 » En aquest context, l’Eix 97 del Programa de Govern 2019-2023 de l’Ajuntament de 
Terrassa du com a nom «La crisi climàtica: per una Terrassa energèticament eficient i 100% 
renovable». Estableix accions entre les que en destaca la creació d’un operador elèctric municipal 
d’energia verda, l’impuls de la transició energètica a Terrassa a un model més democràtic i 
sostenible, l’ampliació de la xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques per la producció d’energia verda i 
descentralitzada, la definició d’un Pla de mobilitat elèctrica, o l’adopció dels nous compromisos del 
Pacte d’Alcaldes 2030. 
 
  » Aquestes setmanes de confinament també ens estan servint com a termòmetre per 
avaluar els efectes dels nostres canvis d’hàbits en el nostre entorn pròxim. Per posar alguns 
exemples: 
 
  Trànsit 
 

-  Des de l’activació de l’estat d’alarma la circulació a les principals avingudes ha anat 
registrant davallades força destacables. Les primeres setmanes el trànsit rodat a les 
principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics dels 80%. A la segona 
setmana de maig ja s’observa un certa augment progressiu de la mobilitat, tot i que la 
reducció encara s’ha situat en un 52%. 

 
  Qualitat de l’aire 
 

-  Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-
se la qualitat de l’aire a uns nivells excel·lents. Amb la represa progressiva de 
l’activitat, durant la setmana del 4 al 10 de maig, s’ha detectat un augment en els 
valors, semblants als registrats la primera setmana de confinament, del 14 al 22 de 
març. La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió ha disminuït 
un 46 % i un 40,6 %, entre el 4 i el 10 de maig, respecte la setmana de l’1 al 13 de 
març. La setmana anterior a l’1 de maig era de 67,2% i 49,9% respectivament, si 
comparem amb el mateix període inicial abans de l’inici de l’estat d’alarma. 

 
  Qualitat del so 
 

-  El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha 
incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental. A 14 de maig les dades 
indiquen: 

 
• El valor global representatiu de la caiguda del soroll, en el conjunt de la ciutat, 

durant les vuit primeres setmanes de confinament és de 4,9 dB(A) (3,5 de 
dilluns a dijous i 6,8 de divendres a diumenge), la qual cosa  representa només 
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un petit augment de soroll respecte a les dades corresponents a les cinc 
primeres setmanes, quan es van enregistrar una caiguda mitjana de 5,2 dB(A) 
(3,9 de dilluns a dijous i 7 de divendres a diumenge). 

• La caiguda més important es registra en horari de vespre. 
• La caiguda major es produeix a la Plaça Vella, perquè és el cor de la ciutat, el 

lloc on es fa més vida social al carrer i terrasses de bars. 
• La menor caiguda es produeix a plaça del Rector Homs, perquè és una zona 

tranquil·la, de baix nivell sonor, amb zona de vianants i poca activitat social al 
carrer. 

 
  » Els nivells més baixos del soroll es van enregistrar durant la quarta setmana de 
confinament, per Setmana Santa, quan l’aturada de l’activitat no essencial va ser total. 
 
  » A part de tots aquests indicadors tan significatius, Terrassa també s’alinea amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU, vinculats a l’Agenda 2030 amb els 
objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i posar fre al canvi climàtic, entre 
d’altres fites que s’engloben en fins a 17 ODS. Es tracta d’un full de ruta amb accions locals per 
assolir objectius globals vinculats al desenvolupament sostenible. 
 
  Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents acords: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Conscienciar i sensibilitzar la ciutadania de Terrassa, les entitats, les 
organitzacions i les institucions públiques i privades de la necessitat de protegir, cuidar i millorar el 
medi ambient.  
 
 SEGON. Fomentar que el teixit empresarial i la ciutadania assumeixin un paper cada 
vegada més actiu, passant de ser consumidors a ser productors i proveïdors de serveis energètics a 
la xarxa. 
 
 TERCER. Potenciar que l’Ajuntament de Terrassa lideri la transició energètica a la 
ciutat reforçant el seu paper de productor d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el 
mercat i participar en la comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers, 
modificar el seu marc normatiu i regulador per facilitar la transició a empreses i particulars, i 
acompanyar-los en aquest procés. 
 
 QUART. Fomentar tallers de reciclatge i de cura del medi ambient a través de les 
xarxes socials, a l’escoles, als centres d’oci, als centres de gent gran, als serveis vinculats amb les 
capacitats diverses i en qualsevol altre àmbit de la ciutat que es consideri.» 
 

10. Per la millora del finançament universitari. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
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 « L’educació, a tots els nivells, és un dels pilars bàsics pel desenvolupament d’una 
societat democràtica. Per tal que aquesta compleixi la seva funció, l’accés ha de garantir la igualtat 
d’oportunitats i les institucions han de disposar de pressupostos adequats. 
  
 » Malgrat això, durant els darrers anys ens hem trobat amb successius governs de la 
Generalitat de Catalunya que han maltractat l’educació, especialment la universitària. El conseller 
Mas-Colell, l’any 2011, va endegar un canvi de model al sistema universitari català: el menor 
finançament públic i els preus públics més elevats de l’estat. Davant d’això, el Parlament de 
Catalunya ha aprovat, en diverses ocasions, mocions a favor de la reducció d’un 30% dels preus 
públics. No ha estat fins a aquest any 2020 que, per poder aprovar els pressupostos, el Govern s’ha 
vist obligat a fer efectiva aquesta reducció. Malgrat això, encara serem la Comunitat Autònoma amb 
els preus públics més cars de tot l’estat. 
  
 » En la situació actual, en que la pandèmia de la COVID-19 ha encès una 
desacceleració econòmica, considerem fonamental redoblar els esforços per garantir que cap 
persona es veu impedida d’assolir la seva formació per raons econòmiques. És per això que el 
Govern de Pedro Sánchez ha engegat la reforma dels preus públics i la remodelació del sistema de 
beques afegint 386 milions al conjunt total. Considerem que és necessari un fort posicionament 
polític de Terrassa, com a ciutat universitària que som, per reclamar al Govern de la Generalitat una 
política ambiciosa per igualar el cost econòmic dels estudis universitaris de Catalunya amb el de la 
resta de l’Estat i la tendència majoritària a Europa. 
  
 » En paral·lel, la reducció dels preus públics ha d’anar aparellada a un pla 
pressupostari ferm pel sistema universitari català. La rebaixa inicial del 30% inquieta profundament 
les universitats catalanes en veure compromesa la seva estabilitat pressupostària. Malgrat que el 
vicepresident Aragonès ha compromès una partida inferior als 100 M€ a repartir entre totes les 
universitats publicitant-la com un augment del pressupost universitari, la realitat és que amb prou 
feines serveix per compensar la pèrdua d’ingressos. Degut a les retallades sofertes durant l’última 
dècada, les universitats catalanes no poden equilibrar els seus pressupostos aquest 2020. No és una 
situació inesperada: els rectors ja han reclamat en diverses ocasions un increment pressupostari per 
poder fer front a l’increment vegetatiu dels salaris, les despeses de manteniment dels campus o la 
creació de nous estudis de futur. Addicionalment, totes les previsions apunten a una caiguda de 
matrícula al proper curs. L’estabilitat pressupostària, que ja estava en risc abans de la COVID-19, és 
ara un repte gairebé impossible d’assolir. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya una rebaixa més ambiciosa dels preus 
públics universitaris que faci front a les situacions sobrevingudes per la crisi de la COVID-19 i ens 
acosti a la resta d’Espanya i d’Europa. 
 
 Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un augment del pressupost al conjunt 
del sistema universitari català, que en garanteixi l’estabilitat pressupostària i acabi amb l’ofec al 
qual s’ha vist sotmès des de 2011. 
 



 

 52 

 

 Tercer.- Traslladar aquests acords al Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, als rectorats de les universitats catalanes, i al Consell de 
l’Estudiant de les Universitats Catalanes (CEUCAT).» 
 

11. De suport al personal laboral dels menjadors escolars de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El passat 13 de Març, degut a la situació sanitària, el govern de la Generalitat va 
procedir al tancament dels centres educatius. Això va suposar la suspensió del servei de menjador 
escolar gestionat per concessió municipal per l ́empresa Serhs Food i la corresponent inactivitat pels 
més de 400 treballadors i treballadores que treballaven com a monitors/es i cuiners/eres. 
 
 » La jornada de la majoria d’aquest personal laboral és parcial, per la qual cosa, el seu 
sou és reduït i molt lligat a implementar pagaments de necessitats personals i familiars essencials: 
hipoteques, matrícules per a estudis, ajut a l ́economia familiar,etc. 
 
 » L’empresa va presentar un ERTO per tot el seu personal que en l’actualitat està 
cobrant el 70% del seu sou. L ́altre 30% hauria d ́haver estat abonat també per l ́empresa, per poder 
cobrar posteriorment de la Generalitat en el moment del reinici del servei, d ́acord amb la normativa 
establerta per aquesta Administració pels menjadors i serveis escolars 
 
 » La realitat actual és que Serhs no ha fet efectiva aquesta diferencia del 30% al seu 
personal, trobant-se amb una disminució important d ́un sou, que ja en la normalitat era baix i que 
ara està portant a molts/es treballadors/es a una situació personal i econòmica molt compromesa i 
difícil. Tampoc s’ha fet pogut fer efectiva, per raons legals, la promesa de l ́Alcalde del pagament 
d’aquesta part proporcional als/les treballadors/es. 
 
 Per aquests motius, Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopta els 
següents 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Demanar al Govern municipal i al seu alcalde, com a màxim responsable de 
la ciutat, establir els contactes necessaris amb els responsables executius de l ́empresa i la 
Generalitat i el Consell Comarcal com a institucions competents, per trobar una sortida a la situació 
actual del personal laboral de Sehrs a Terrassa.  
 
 Segon.- Donat que degut a les circumstàncies actuals, aquesta empresa serà la 
prestadora del servei als menjadors de Terrassa el proper curs per una concessió municipal, exigir a 
l’empresa els mecanismes necessaris per a la recuperació de les quantitats econòmiques que no han 
cobrat els/les treballadors/es al llarg d ́aquest període de tancament del servei.» 
 

12. En suport a les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 



 

 53 

 

 « El Servei d’Atenció Domiciliaria  (SAD) és un servei de proximitat als ciutadans que 
dona assistència a domicili a persones i famílies que es troben per motius  físics o socials  en 
situacions de manca d’autonomia personal temporal o permanent. 
 
 » Les professionals dels serveis d’atenció domiciliaria duen a terme intervencions 
assistencials de cura personal i de la llar, de suport i atenció a persones que es troben en una situació 
de dependència per diferents motius, la gran majoria persones grans. 
 
 » L’afectació mes greu del COVID-19 es produeix en persones mes grans de 65 anys i 
particularment en aquelles que pateixen patologies prèvies. En tractar-se d’una malaltia 
transmissible s’ha de extremar les mesures de prevenció i protegir-se dels contagis. 
 
 » En aquestes setmanes de crisi sanitària, es posa mes en valor les cures a les persones  
i el servei d’Atenció Domiciliaria es converteix en un dels pilar d’atenció a les persones, essent un 
servei essencial. 
 
 » Malauradament durant aquestes setmanes les treballadores no han disposat de tot el 
material preventiu necessari, ni un protocol clar de com actuar en cada cas, qüestions molt 
importants tenint en compte que les treballadores en la seva jornada poden  anar a diversos 
domicilis, amb el conseqüent perill de contagi a elles mateixes, les seves famílies i els diversos 
usuaris del servei. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Mostrar el  reconeixement del l’Ajuntament de Terrassa a les treballadores 
del Servei d’Atenció Domiciliaria, que han estat i continuen treballant amb molta dedicació i esforç, 
corrent riscos per la seva salut i la de les seves famílies, en un treball essencial per persones 
vulnerables de la nostra ciutat. 
 
 SEGON.- Que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa assegurin que 
les professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria disposen dels EPIs necessaris per realitzar les 
tasques d’atenció a les persones, garantint la seva seguretat. 
 
 TERCER.- Que l’Ajuntament de Terrassa exerceixi el control sobre les empreses 
concessionàries del Servei  assegurant que les treballadores disposen en tot moment de la 
informació i directrius clares d’actuació davant la COVID-19. 
 
 QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les empreses 
adjudicatàries del SAD de Terrassa i a les seccions sindicals de cadascuna de les empreses 
adjudicatàries.» 
 

13. Adhesió al Manifest contra el coronavirus. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « L’actual pandèmia del coronavirus i la Covid-19 està demostrant que tots i totes som 
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vulnerables. A Terrassa estem patint aquesta crisi, però també som molt conscients que parlem 
d’una crisi d’impacte mundial i amb uns efectes que traspassen fronteres. Nacions Unides ja ha 
alertat que es preveuen greus conseqüències en aquells països on els sistemes de salut pública i 
protecció social són insuficients, o en campaments de persones refugiades, on les condicions de 
salubritat són deficients per evitar l’expansió del virus. Com a Ajuntament, doncs, considerem que 
també és moment de practicar la solidaritat que hem vist aquests dies entre veïns i veïnes, familiars 
i amistats, i mirar més enllà de les nostres fronteres. Cal una resposta global. 
 
 » Terrassa forma del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), una 
organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, 
consells comarcals i mancomunitats), que destinen part del seu pressupost a finançar accions de 
cooperació al desenvolupament amb els països més desfavorits. Els ajuntaments associats al fons 
representen el 85% de la població de Catalunya. 
 
 » El FCCD ha engegat una campanya d’emergència per tal que els projectes i 
programes desplegats els darrers anys tinguin continuïtat tot i les complicacions derivades de la 
Covid-19. 
 

- Com a administració local hem de ser sensibles a qualsevol situació que afecti 
altres llocs del planeta. 

 
- Com a Ajuntament volem reforçar el nostre compromís amb la cooperació i la 

solidaritat internacional. Volem recordar que comptem amb una Regidoria de 
Solidaritat i Cooperació Internacional des de 1994. Aquell any vam començar a 
destinar el 0,7% dels ingressos públics a solidaritat i cooperació, percentatge que va 
augmentar fins l’1% el 2003. 

 
- Com a Ajuntament apostem per mantenir el compromís humanitari i reforçar les 

polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar 
la Covid-19 i per garantir la continuïtat d’alguns dels projectes que s’estan 
desenvolupant actualment. 

 
- Com a Ajuntament considerem que cal reforçar i mantenir projectes que ajudin a 

prevenir i combatre la pandèmia, amb un èmfasi especial en projectes que facilitin 
l’accés a la salut, a l’aigua, al sanejament i la higiene, així com garantir l’accés a la 
informació o al refugi digne. També apostem per donar resposta a aspectes 
col·laterals generats per la Covid-19 com són la seguretat alimentària i la pèrdua de 
recursos econòmics. 

 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa proposa 
l’adopció del següent acord: 
 
 PRIMER. Adherir-nos com a Ajuntament al manifest “Cooperació contra el 
Coronavirus”, i que transcrivim íntegre a continuació: 
 
 “Cooperació contra el Coronavirus 
 
 L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el món 
en poc temps provocant milers de morts. 
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 La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de 
Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes públics de salut i protecció 
social forts que puguin fer front a l’extensió de la COVID-19 entre la població. Una situació que 
també afecta la població desplaçada interna o demandant d’asil a tercers països que sobreviu 
amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d’higiene i salubritat per evitar 
el contagi de la malaltia. Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una 
recessió econòmica global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el 
desproveïment, i la manca d’aliments i productes de primera necessitat en els països menys 
desenvolupats. 
 
 En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una 
opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els nostres territoris, haurem de 
concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar altres pobles i països menys preparats 
per resistir els efectes del coronavirus. 
 
 Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves 
pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les malalties 
contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el planeta. I si alguna cosa vam 
aprendre durant la passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades és el terrible efecte que 
van tenir les polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més 
desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les conseqüències d’aquestes 
retallades és un bon moment per replantejar l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les 
polítiques públiques de cooperació i solidaritat. 
 
 Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en 
la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques públiques 
que garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la 
gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I 
reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis 
d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals. 
 
 En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents 
Fons que la integren, com actors estratègics a l’hora de desenvolupar acció política global i 
compartir les capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i 
solidaritat per pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els municipis 
dels països amb els quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de 
capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit associatiu col·laborador 
ampli, generem resiliència en les comunitats amb què treballem, reforçant la capacitat de resposta 
dels governs locals socis. 
 
 Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat podem 
contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la propera pandèmia global, 
però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que es basa 
especialment en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per 
afrontar qualsevol crisi global amb impacte local. 
 
 Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i electes locals, 
signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme 
solidari per incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com 
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a mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països 
menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures. 
 
 En conseqüència, els sotasignats fem una crida a que les administracions locals 
mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquesta i altres pandèmies que afecten el 
planeta. Fins que tots estiguem fora de perill ningú estarà fora de perill. 
 
 Només ens en sortirem junts actuant globalment.”» 
 

14. De suport a la tasca de les escoles bressol privades a Terrassa . 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 

 « Terrassa compta actualment amb 29 escoles bressol privades homologades pel 
Servei educatiu de Catalunya i autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat per 
impartir el primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys.  
 
 » Aquests centres, conjuntament amb les 11 escoles bressol municipal i les 3 de la 
Generalitat, venen a cobrir la demanda de les famílies per tenir cura de la infància en el període 
dels 0 als 3 anys on, malgrat l’escolarització no sigui obligatòria, s’ofereix un espai de 
socialització i primer aprenentatge als nens i nenes en un entorn homologat i segur que va molt 
més enllà d’un simple servei de guarda.  
 
 » L’actual crisi sanitària ha obligat a les escoles bressol a romandre tancades des del 
passat 13 de març, produint en aquests centres des de la vessant empresarial una situació 
econòmica molt difícil de sostenir davant la durada del confinament i les necessàries obligacions 
sanitàries de la desescalada que poden acabar provocant que els ERTOs temporals que han aplicat 
acabin esdevenint ERTOs econòmics o, fins i tot, condueixin al tancament. Unes circumstàncies 
que, tenint en consideració les característiques del servei que ofereixen aquests centres, requereix 
d’una valoració per part de totes les administracions respecte un tractament i mesures 
específiques que vagin més enllà de l’estricta visió de l’activitat econòmica. 
 
 » Malgrat el descens en la natalitat, és un fet evident que Terrassa, com altres grans 
ciutats, no disposa actualment de places públiques suficients per cobrir la demanda 
d’escolarització de 0 a 3 anys i valora positivament l’existència de centres homologats amb 
voluntat de servei públic. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 Primer. - L’Ajuntament de Terrassa reconeix la tasca desenvolupada per les escoles 
bressol privades a la ciutat com una activitat econòmica de valor social i educatiu que, davant la 
crisi de la Covid-19, requereix d’un tractament específic per part de l’administració per facilitar la 
seva continuïtat.  
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 Segon. - Instem el govern de l’Estat espanyol i al govern de la Generalitat de 
Catalunya a desenvolupar mesures específiques i línies d’ajuda per les escoles bressol privades, 
com també ajudin i facilitin l’adquisició de material de prevenció per poder desenvolupar la seva 
activitat. 
 
 Tercer. - Obrir converses amb les escoles bressol privada per dur a terme aquests 
acords. 
 
 Quart.- Traslladar la seva situació al pacte de ciutat per si poden ser beneficiàries de 
bonificacions o exempcions impositives a nivell local a l’haver estat afectades pel tancament 
obligatori pel Decret d’alarma.  
 
 Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’educació de l’estat espanyol perquè prenguin en consideració aquesta 
problemàtica.» 

 
15. Sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva 

activitat industrial a Catalunya. 
 

 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 

 « Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de 
cessament de l’activitat industrial  dels centres de treball de Montcada i Reixac, la Zona Franca 
(Barcelona), Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat 
els grups polítics integrants del Ple de l’Ajuntament de Terrassa volem manifestar: 
 

1. Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 
de maig del 2020, estan en vaga indefinida i porten anys lluitant en defensa dels 
llocs de treball. 

 
2. Expressem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura 

comportarà en primer terme per als treballadors i treballadores de la Nissan a 
Catalunya i també per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen 
per a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya. 

 
3. El sector de l’automoció ha estat estratègic i de lideratge a Catalunya i considerem 

que en l’estratègia industrial, d’innovació i futur és un tractor important de 
l’economia, amb teixit industrial consolidat, amb oportunitats de futur que genera 
riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a 
Catalunya. 

 
4. Instem a totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern 

central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de 
Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos. 

 
5. Emplacem al govern de l’Estat espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya 

a acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos 
com a referent mundial en mobilitat sostenible convençuts que tenim capacitats en 
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I+D+i, professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria 
estratègica que preservi milers de llocs de treball i aposti per a la innovació en 
mobilitat sostenible amb el cotxe elèctric. 

 
6. Traslladar la declaració institucional d’urgència al comitè d’empresa de Nissan, a 

la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan.» 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 12) Presentada pel Grup municipal del PSC, a favor de la mobilitat sostenible en temps de 

coronavirus a Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La crisi sanitària del coronavirus obliga a realitzar canvis dràstics en la mobilitat 
urbana i metropolitana, amb reduccions en el nombre de desplaçaments que superen el 90%, i  amb 
nous criteris de distanciament social per garantir la salut, que impliquen un nou paradigma a 
considerar en la gestió de la mobilitat dels propers mesos i anys. Davant d’aquesta situació, cal 
treballar des de ja per a garantir la mobilitat de la ciutadania de forma segura, tant en el transport 
públic com en el transport individual, impulsant sobretot la mobilitat segura i activa per transformar 
el sedentarisme del confinament en nous hàbits més saludables . La recuperació de la crisi sanitària 
estarà acompanyada durant molts anys per una important crisi econòmica i social, per tant 
novament el transport públic i, molt especialment, la mobilitat activa tindran un paper 
indispensable, ja que es tracta dels modes de transport més econòmics i accessibles per a tothom. A 
dia d’avui desconeixem quant de temps durarà la pandèmia ja que probablement, fins que es disposi 
d’una vacuna, caldrà mantenir cert grau de distanciament físic. Davant d’aquest escenari, afavorir la 
mobilitat en mitjans individuals, com la bicicleta, permetrà un retorn a l’activitat de la forma més 
ordenada i aïllada possible. No oblidem tampoc que la COVID-19, pandèmia que afecta 
especialment el sistema respiratori, està incidint amb una major gravetat en els territoris amb un aire 
més contaminat, fet que corroboren ja diversos estudis científics i universitats de tot el món. Per 
tant, caldrà evitar a tota costa recuperar l’ús previ del vehicle privat motoritzat que teníem a les 
nostres ciutats. Les ciutats i territoris hem estat treballant activament durant les últimes setmanes 
per garantir les necessitats sanitàries, socials i de proveïment bàsic de la nostra ciutadania. Però ara 
que alguns sectors s’estan reactivant, toca facilitar també la mobilitat de la ciutadania i alhora 
aconseguir que aquesta sigui el més segura possible. Segons les dades de l’últim Baròmetre de la 
Bicicleta de 2019, el 72% de les llars espanyoles disposa d’almenys una bicicleta, i el 51% de la 
població espanyola entre 12 i 79 anys utilitza la bici amb alguna freqüència. Per tant, l’ús de la 
bicicleta té un gran potencial de partida. El període de confinament i de disminució del trànsit han 
permès una millora ambiental significativa a les nostres ciutats (respirar un aire net, escoltar el cant 
dels ocells o percebre el so de vent són exemples d’això), com mai abans s’havia viscut des de la 
proliferació del cotxe a les nostres ciutats a partir dels anys 60. Per tot l’exposat, i seguint les 
recomanacions de les autoritats sanitàries, des de la Red de Ciudades por la Bicicleta de la qual 
Terrassa en forma part, es promou facilitar l’ús de la bicicleta a les ciutats i territoris mitjançant 
diferents actuacions. 
 
 » PER QUÈ IMPULSAR L’ÚS DE LA BICICLETA DURANT I DES PRÉS DE 
LA PANDÈMIA? 
 
 » Durant la crisi del coronavirus molts territoris estan impulsant l’ús de la bici perquè: 
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• És una manera de transport individual que facilita el distanciament físic. 
• És una manera que no contamina, per tant no contribueix a agreujar l’estat de les 

persones malaltes de coronavirus. 
• És una manera que no fa soroll, per tant facilita apreciar la millora en la 

contaminació acústica en els dies de confinament sense trànsit, el que provoca un 
major benestar emocional. 

• És una manera que no genera gasos d’efecte hivernacle, per tant no contribueix a 
agrejar la situació d’emergència climàtica, 

• És una manera que no provoca accidents greus de trànsit, per tant evita l’ús dels 
serveis sanitaris durant aquests dies. 

• És una manera flexible i que no ocupa espai, i que es pot desplaçar per la majoria 
de calçades i espais per als vianants de les ciutats. 

• És un manera de mobilitat activa que genera salut física i emocional a la persona 
que l’utilitza, molt important en aquests temps de confinament i sedentarisme. 

• És la manera de transport més ràpid per a les distàncies de fins a 8 km, les més 
habituals en els entorns metropolitans. 

• És una manera de transport molt econòmic tant per part de la persona usuària com 
per part de l’administració pública. 

• Si les persones que ho poden fer servir el fan possible una menor ocupació en el 
transport públic. 

• Per al transport de mercaderies i comerç electrònic, la ciclologística s’està 
demostrant aquests dies com la més eficient i eficaç, especialment per al comerç 
de proximitat. 

 
 » PLA DE XOC PER IMPULSAR L’ÚS DE LA BICICLETA I ALT RES 
MITJANS DE TRANSPORT ACTIU. 
 
 » Des de la Red de Ciudades por la Bicicleta s’ha seguit durant aquestes últimes 
setmanes amb molta atenció les iniciatives dutes a terme per diferents ciutats i territoris del món. En 
base a les experiències analitzades i a la nostra situació en particular, a continuació es detallen 
mesures per facilitar l’ús de la bicicleta i altres sistemes de transport actiu: 
 

1. Impulsar l’ampliació tàctica de manera urgent i de baix cost de les xarxes 
ciclistes urbanes i de connexió amb els municipis veïns, amb l’objectiu de crear 
espais segurs de circulació i facilitar el distanciament físic, sense afectar l’espai 
de vianants, amb ajudes específiques per part de les administracions 
supramunicipals. 

 
2. Reobrir els serveis de bicicleta pública, ajustant l’oferta a la demanda prevista, 

reforçant les mesures de neteja i desinfecció de les bicicletes i instal·lacions i 
promovent l’ús obligatori de guants i una adequada higiene de mans entre les 
persones usuàries. 

 
3. Establir mesures de coordinació semafòrica per evitar l’acumulació de bicicletes 

i vianants esperant a les cruïlles. 
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4. Aconseguir ciutats 30 i reduir els límits de velocitat de circulació de la xarxa 
interurbana per evitar les conductes temeràries del trànsit motoritzat i afavorir la 
mobilitat activa. 

 
5. Facilitar espais d’aparcament segur per a bicicletes en locals municipals i altres 

espais de fàcil accés (aparcaments municipals, equipaments ...), així com generar 
aparcaments de bicicleta amb estructures de fàcil instal·lació en els centres 
sanitaris, estacions de ferrocarril i altres espais de concentració de mobilitat, 
sense afectar l’espai de vianants. 

 
6. Impulsar els serveis de ciclologística per les comandes a domicili, la compra de 

proximitat i els serveis municipals. 
 
7. Sol·licitar a govern estatal i a les comunitats autònomes la posada en marxa d’un 

pla urgent d’ajuda per a la compra de bicicletes elèctriques i mecàniques (per 
exemple, 100 € d’ajuda per a adquirir una bici mecànica, 250 € per a una bici 
elèctrica o electrificar una bici mecànica i 500 € per a una bicicleta de càrrega). 

 
8. Instar a la Direcció General de Trànsit al fet que agiliti l’actualització de la 

normativa referent a la bicicleta i s’adapti amb rapidesa als nous temps i canvis 
socials previstos, per facilitar una mobilitat amb bicicleta segura i poder 
impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà prioritari, tal com està proposant el 
Govern.  

 
9. Sol·licitar que en els projectes d’impuls de l’economia que es promoguin en els 

propers mesos es contemplin específicament els projectes que afavoreixin a la 
indústria, a la comercialització i a l’ús de la bicicleta. 

 
10. Sol·licitar que les comunitats autònomes i altres ens supramunicipals elaborin 

plans de forma urgent per a l’impuls de l’ús de la bicicleta i contemplin mesures 
específiques de promoció i finançament. 

 
11. Tenint en compte que es preveu un major ús de la bicicleta en un futur immediat, 

instem als governs autonòmics i locals a què impulsin d’una manera decidida 
l’educació i formació viària en l’ús de la bicicleta a escoles, instituts i per la 
població en general. 

 
12. Per dur a terme totes aquestes accions demanem a Govern estatal el nomenament 

d’una figura responsable de coordinar a nivell interadministratiu totes les 
polítiques que cal dur a terme de forma activa durant els propers mesos, i a tots 
els agents implicats. 

 
 Per tot això proposem els següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.– Instar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa a estudiar la 
proposta de la Red de Ciudades por la Bicicleta i a redactar un pla de xoc adaptat a la nostra ciutat 
per impulsar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport actiu. 
 



 

 61 

 

 Segon.- Traslladar aquests acords a la Red de Ciudades por la Bicicleta, a l’entitat 
Biter que promou l’ús de la bicicleta a Terrassa i a tots els agents i col·lectius de la ciutat implicats 
en la millora de la mobilitat.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui assenyala en primer lloc que el Grup del PSC ha 
recollit una proposta de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una entitat en la qual l’Ajuntament hi 
participa des de fa molts anys. Es tracta de definir un pla de xoc específic per la bicicleta i altres 
modes de transport, com el patinet o anar a peu, en relació amb l’experiència obtinguda dels darrers 
mesos de pandèmia. La Sra. Melgares va manifestar al Sr. Armengol que el servei ja hi estava 
treballant. Per tant, i atès que sembla que hi ha consens de tots els Grups respecte a aquesta 
proposta, el Sr. Armengol dóna lectura als acords que s’hi proposen, en la línia de la millora de la 
mobilitat sostenible, de la salut i del medi ambient.  
 
 La Sra. Melgares agraeix al Sr. Armengol la presentació d’aquesta proposta, i a tots els 
Grups que han anunciat que li donaran suport. No només hi està treballant el servei de mobilitat, 
sinó que es disposa d’un document des del mes d’abril en relació amb les recomanacions de la Red 
de Ciudades por la Bicicleta. La Sra. Melgares agraeix també les recomanacions que ha fet arribar 
l’entitat Biter. La Sra. Melgares afegeix que s’han fet totes aquelles mesures que ha estat possible 
realitzar pressupostàriament. Altres estan pendents de disponibilitat econòmica. S’han ampliat els 
espais per a vianants, com per exemple a l’avinguda  Jacquard. També s’han fet tancaments durant 
els caps de setmana a molts carrers de la ciutat. Aquesta acció ha estat molt ben rebuda pels 
ciutadans. També s’ha fet una reducció dels cicles semafòrics, per reduir les aglomeracions de 
vehicles en espera. Finalment, avui s’ha aprovat l’Ordenança que preveu la reducció de la velocitat 
genèrica a la ciutat a 30 km./hora,  la qual cosa permetrà que la bicicleta  i el patinet s’integrin en 
més del 80% dels carrers  de la ciutat. La Sra. Melgares es felicita per totes aquestes mesures, que 
permeten que Terrassa sigui pionera no només en prendre decisions en moments tan difícils com els 
de  la pandèmia, sinó que des de fa mesos ja s’estigui actuant en el camí correcte. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 13) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en suport i agraïment als treballadors 

públics i personal sanitari que han treballat exposats a la COVID-19 i d’estudi d’un 
sistema de gratificació per als mateixos. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La pandèmia mundial per la COVID-19 ha despertat una onada de solidaritat i 
admiració cap als professionals que en ple Estat d’Alarma treballen incansablement per a salvar 
vides i perquè el país no es paralitzi. Les diferents mostres de solidaritat s’han repetit en el 
confinament cap a professionals sanitaris, policies, personal de supermercat, personal de neteja, 
repartidors, neteja viària, serveis socials, transportistes... en definitiva el personal essencial que 
segueix acudint a la seva feina, en molts casos sense disposar de suficient material de protecció, i 
que amb el seu esforç mantenen en peu el país. L’exemplaritat d’aquests treballadors ha sigut 
fonamental per a combatre els efectes de la pandèmia, treballant en moltes ocasions en condicions 
d’exposició i desprotecció, i demostrant un Compromís amb la societat que transcendeix la 
professió. 
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 » Molts treballadors municipals han hagut de seguir realitzant la seva activitat, inclús 
davant l’augment exponencial de contagis de la COVID 19. Per exemple, l’estat d’alarma ha 
introduït severes restriccions a la llibertat ambulatòria de què gaudeix la ciutadania en virtut de 
l’article 19 de la Constitució Espanyola, que recull el dret "a circular lliurement pel territori 
nacional". Ha recaigut en els i les agents d’aquesta Policia Local la tasca de vetllar pel compliment 
de les restriccions de mobilitat contemplades en l’articulat del Reial decret, en virtut del que disposa 
l’article 11.1.a) de la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, segons el qual: "Article 
11 1. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat tenen com a missió protegir el lliure exercici dels 
drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana mitjançant l’exercici de les funcions següents: a) 
Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les 
autoritats, en l’àmbit de les seves respectives competències. Per complir la tasca encomanada, els i 
les agents han hagut d’augmentar exponencialment el nombre d’interaccions amb la ciutadania per 
tal de verificar si la seva presència a la via pública s’adequa a la normativa, el que els ha posat 
sistemàticament en risc de contraure la malaltia, extrem que ha pogut ser majoritàriament evitat 
degut a l’ús exhaustiu i responsable d’elements individuals de protecció. 
 
 » Altres col·lectius, com ara el personal de neteja, de Funerària, serveis socials o altre 
personal municipal que ha estat en contacte directe amb possibles contagis, han vist incrementada la 
perillositat dels seus llocs de treball, per tal de poder mantenir els serveis essencials durant l’estat 
d’alarma. 
 
 » El Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local contempla, en el seu article quart, el següent: 
“Article 4. Complement específic 1. El complement específic està destinat a retribuir les condicions 
particulars d’alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, 
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat, o penositat. En cap cas es podrà assignar més d’un 
complement específic a cada lloc de treball, malgrat que en fixar-lo podran ser considerats 
conjuntament dues o més de les condicions particulars esmentades que puguin concórrer en un lloc 
de treball. 
 
 » D’acord amb la disposició legal citada al punt anterior, si bé per exemple els i les 
agents de la Policia Local ja disposen d’un complement específic que té en compte els riscos 
inherents a la seva activitat professional, el seu import no té en compte la situació d’emergència 
sanitària actual, amb el consegüent increment de risc en l’escomesa de les seves funcions. En un cas 
similar es poden trobar altres treballadors municipals que han estat desenvolupant la seva activitat 
professional en l’actual context de pandèmia i que no tenen reconegut aquest complement específic, 
tot i la perillositat en la qual han desenvolupat les seves tasques professionals. 
 
 » Especial reconeixement hem de prestar al personal sanitari dels centres hospitalaris 
concertats de Terrassa, CST i Mútua Terrassa que ha estat en primera línia, així com dels centres 
d’atenció primària, tractant de primera mà amb nombrosos casos de contagis positius, i considerem 
mereixedor que s’estudiï el citat abonament d’un complement específic en el seu conveni laboral de 
la sanitat concertada del SISCAT. 
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER. L’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport i agraïment als 
professionals que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra la COVID-19 i que han 
garantitzat amb el seu treball els serveis bàsics. 
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 SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa garantirà que els treballadors públics comptin 
amb protocols i materials de protecció adequats, i velarà perquè des del sector privat també es 
portin a terme aquestes mesures. 
 
 TERCER.- L’Ajuntament de Terrassa impulsarà un sistema de gratificació per als 
treballadors públics d’aquells sectors que han tingut una participació activa contra la pandèmia, i 
que més exposats han estat a contagis, per exemple mitjançant l’estudi de la proposta d’abonament 
d’un complement específic, considerant conjuntament dues o més de les condicions particulars 
taxades que puguin concórrer en un lloc de treball als i les agents dels treballadors públics que 
hagin estat desenvolupant la seva activitat professional durant l’estat d’alarma en alt risc de 
contraure la malaltia per contacte directe amb possibles contagis, com a mostra del reconeixement a 
la tasca cabdal duta a terme en el marc de l’emergència sanitària actual. 
 
 QUART.- Instar al Servei Català de la Salut a dotar dels imports necessaris per a que 
els centres sanitaris puguin fer front a un sistema de gratificació per al personal sanitari, per 
exemple mitjançant l’estudi de la proposta d’abonament d’un complement específic al conveni 
laboral de la sanitat concertada del SISCAT pel personal sanitari que hagi estat desenvolupant la 
seva activitat professional durant l’estat d’alarma en alt risc de contraure la malaltia per contacte 
directe amb possibles contagis, com a mostra del reconeixement a la tasca cabdal duta a terme en el 
marc de l’emergència sanitària actual.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez per tal de presentar aquesta Proposta de 
Resolució. En aquest sentit, la Sra. Martínez resumeix els diferents arguments recollits a l’exposició 
de motius, transcrita anteriorment. La Sra. Martínez aprofita per manifestar un record, en aquests 
moments de dol, a totes aquelles persones que ens han deixat a causa de la COVID-19, així com als 
seus familiars i amics. A continuació, la Sra. Martínez llegeix el contingut dels acords que 
conformen la part dispositiva de la Proposta de Resolució. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, qui felicita el Grup de Ciutadans per presentar 
aquesta iniciativa, mostrant empatia i agraïment a les persones que ho han passat tan malament, 
exposades a riscos molt elevats de contagi. Intentar buscar fórmules de gratificació és gairebé 
obligat. El Sr. Sàmper agraeix també al Grup de Ciutadans la seva predisposició a modificar el 
redactat de l’acord quart. El Grup de JxT considerava que era un punt intervencionista intentar 
decidir quines havien de ser les remuneracions de les empreses privades. En tot cas, aquesta 
intervenció podria venir d’administracions superiors, com la Generalitat, però en cap cas 
l’Ajuntament podia intentar incidir en els sectors privats, uns sectors que han mostrat la seva 
col·laboració amb motiu de la situació de pandèmia. Aquesta és una Proposta de Resolució 
complexa, perquè es plantegen molts dubtes, com ara qui es considera personal exposat: els metges, 
les infermeres?; com es distingeix els metges que han estat en primera línia (per exemple un 
intensivista) dels que no ho han estat (com un radiòleg que interpreta imatges des de casa seva), etc. 
En la redacció inicial de l’acord quart, s’esmentava com a personal de primera línia els serveis de 
neteja, de manteniment, de tecnologia, administratius, tècnics, etc., que no són personal sanitari 
però que també han estat exposats. S’està parlant de cinc mil persones, com a mínim. Cal esmentar 
també els transportistes, el personal de bugaderia, de menjadors, etc. La voluntat de la proposta és 
molt bona, però la complexitat del seu compliment és elevada. En qualsevol cas, és una proposta 
que ha de rebre el suport que mereix, en la mesura que tots aquests col·lectius han de rebre 
l’agraïment per part de totes les persones, i sobretot de les administracions, pel seu treball i per 
l’exposició al virus.  
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 El Sr. Vega comença assenyalant que la proposta té dues parts diferenciades pel que fa 
als seus acords. La primera fa referència al suport i a l’agraïment als professionals durant l’estat 
d’alarma. El Grup del PSC ho comparteix completament, atès que és de justícia fer-ho. També ho és 
demanar que comptin amb els protocols i els materials de protecció adequats. Els acords tercer i 
quart, en canvi, plantegen més dubtes. Són dos acords molt genèrics. Amb les dades que s’aporten 
és difícil pronunciar-se. El Sr. Vega considera que fóra més adient proposar que s’impulsi un estudi 
per veure si es pot fer una gratificació als funcionaris públics que han estat més exposats. Falten, 
però, dades. El Sr. Vega comparteix el sentit general, però sense dades específiques i un nivell de 
concreció sobre els col·lectius afectats, així com sobre els costos, és molt difícil donar compliment 
a aquest acord. El Grup del PSC s’abstindrà en la votació de l’acord tercer. El quart acord, que ha 
estat modificat, en el sentit d’instar el Servei Català de la Salut el pagament d’una gratificació al 
personal, implica una gran complexitat, perquè cal definir quins són els col·lectius afectats. També 
han intervingut col·lectius que no han tingut fins ara la mateixa connotació, com poden ser els 
professionals de la neteja, que també han estat exposats i que hi han col·laborat de manera 
imprescindible. El que no es veu clar és que hagi de ser el CatSalut qui ho hagi d’assumir. A 
Catalunya hi ha una aportació per part del CatSalut a tots els centres, de manera especial als centres 
concertats, que s’ha quantificat en més de 40.000 €, per aquelles persones ateses a la UCI a 
conseqüència de la pandèmia. En aquesta aportació podria estar inclosa la gratificació. El Sr. Vega 
reitera que manquen moltes dades, i no vol pecar d’irresponsabilitat, exigint algunes qüestions que 
no estan prou clares. El Grup del PSC votarà en contra de l’acord quart. 
 
 Pren la paraula la Sra. Marín, qui assenyala que el govern municipal ha manifestat 
diverses vegades en els darrers mesos el seu agraïment i reconeixement vers tots els professionals 
que han treballat durant la crisi sanitària, per contenir el coronavirus i prestar tots els serveis 
essencials. La Sra. Marín reitera avui aquest agraïment. En primer lloc al personal sanitari, però 
també a altres col·lectius molt necessaris i implicats en la gestió de la crisi, com per exemple Eco-
Equip, Policia Municipal, serveis socials, 010, mitjans de comunicació, i tants d’altres col·lectius 
que han estat en primera línia, dedicant-hi moltes hores i esforços per col·laborar en la sortida de la 
crisi. Aquesta crisi ha fet valdre, més que mai, el concepte de servei públic. Les administracions 
públiques, i especialment l’Ajuntament de Terrassa, han estat i estan a l’altura de les 
circumstàncies. S’ha demostrat que es necessiten bons serveis públics, i l’Ajuntament els té, i estan 
donant resposta. Cal valorar-ho, i la ciutadania ho ha fet. La societat necessita pel seu funcionament 
cobrir qüestions essencials, com el benestar i la qualitat de vida. Cal donar resposta a les necessitats 
i a tota mena de reptes. En aquest sentit, l’Ajuntament ha estat a l’altura. Els últims dies s’ha sentit 
dir que la Generalitat i l’Estat estan estudiant diverses fórmules de gratificació extraordinària als 
diferents serveis. L’equip de govern ho està seguint amb molta atenció, de la mateixa manera que 
s’està seguint amb molta precaució l’evolució de les finances municipals. Aquesta és una qüestió 
que caldrà tenir en compte i posar a sobre de la taula, perquè planteja un escenari diferent del que hi 
havia. Els ingressos baixen i les necessitats extraordinàries estan pujant. És un moment que 
requereix màxima prudència pel que fa al Pressupost municipal, que s’està redefinint i reorientant 
cap a mesures que permetin deixar enrere la crisi sanitària i reduir el seu impacte sobre molts 
sectors i col·lectius. Per prudència i per responsabilitat, no es pot avançar més en aquesta qüestió. 
La Sra. Marín reitera el seu agraïment a tots els treballadors i treballadores municipals, que han 
respost amb tanta responsabilitat, energia i generositat davant els reptes de la crisi sanitària. La Sra. 
Marín anuncia que el Grup de TxT votarà a favor dels acords primer i segon, i s’abstindrà en la 
votació dels acords tercer i quart. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Isabel Martínez, qui comença agraint les 
intervencions de tots els Grups municipals. L’essència dels acords tercer i quart, que són els que 
han generat més dubtes als Grups, és reconèixer la perillositat i el risc de contraure la malaltia, per 
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contacte directe i possibles contagis. És en aquest sentit que es platejava la possibilitat de vehicular-
lo a través del complement específic. Però, efectivament, impulsar un estudi de la possibilitat 
d’establir aquest complement, permetrà disposar d’un seguit de dades que ara no hi són, com ha 
posat de manifest el Sr. Vega. Aquesta informació, però, es pot concretar en el marc del Pacte de 
Ciutat, en el qual es farà una anàlisi molt exhaustiva de tot allò que ha esdevingut a la ciutat. Dins 
del marc del Pacte de Ciutat es podrien delimitar aquests aspectes, i ajudar a la implementació del 
complement que planteja la proposta.  
 
 El Sr. Sàmper comença dient que podria donar part de raó als arguments exposats pel 
Sr. Vega. Però les mesures s’han de prendre en aquest moment. És veritat que falta concreció sobre 
les dades, per poder prendre una decisió. Les decisions s’haurien de prendre ara, encara que després 
es pugui concretar la seva execució. És ara quan s’està entrant en una fase de desescalada, i per tant 
amb menys contagis, i és ara quan hauria d’arribar l’agraïment de naturalesa política. Després hi 
haurà temps d’executar-lo i de concretar-lo. El Sr. Sàmper entén que darrere de l’acord quart hi ha 
dues concepcions polítiques. El Grup de JxT entén que no hi ha d’haver intervenció d’una 
administració pública en organitzacions de caràcter concertat. Altres Grups consideren el contrari. 
Aquest és el motiu pel qual alguns Grups no el votaran a favor, i altres Grups van considerar que 
s’havia de modificar el redactat inicial. Aquí hi és l’essència. Avui s’ha parlat de la col·laboració 
publicoprivada en altres debats. Aquest és un element que situa els partits polítics en la centralitat. 
Però a l’hora d’executar aquesta col·laboració, alguns Grups tornen a les seves ideologies més 
profundes, i no voten a favor que sigui el CatSalut qui pagui. El Sr. Sàmper puntualitza, però, que 
això no és ben bé així. El que es proposa és que aporti i ajudi. El que no tocava era posar-ho tot a 
l’esquena de les entitats concertades, que han col·laborat en la lluita contra la pandèmia. El Sr. 
Sàmper considera que el sentit del vot de diferents Grups respondrà a qüestions ideològiques. En 
qualsevol cas, l’Ajuntament no té cap mena de legitimació activa per fer aquest tipus d’actuació, 
perquè una administració pública local exhorti una entitat concertada a què faci un determinat tipus 
de prestació. El Sr. Sàmper conclou dient que cal agrair a totes les persones que han treballat per 
contenir la pandèmia, i demana al Grup de TxT que expliqui què en pensa de la Proposta de 
Resolució, més enllà de dir el sentit del seu vot en els diferents acords. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Albert, qui assenyala que l’Ajuntament és una 
administració pública que ha tingut un paper molt actiu i molt protagonista, com no podia ser d’una 
altra manera, durant els darrers mesos. També altres professionals públics han aportat tota la seva 
capacitat per donar servei i resposta a totes les necessitats existents. Com a missatge polític, és 
important dir que el govern no només es deu als treballadors públics, sinó també a tota la 
ciutadania. Durant aquests mesos, cal valorar la feina del personal sanitari, de la Policia Municipal, 
de molts professionals públics, d’Eco-Equip, que han passat tres mesos complicats, amb la pèrdua, 
a més, d’una persona estimada. Pertoca al Ple de l’Ajuntament agrair l’esforç que han fet tots 
aquests col·lectius. Però també l’esforç que ha fet el sector de l’alimentació i el del comerç, que han 
obert, i que després de dies molt difícils han donat resposta a les necessitats de la ciutat. El missatge 
polític que es dóna des del Ple té més valor si s’amplia a tota la ciutat. Tothom ha tingut el seu 
paper. El sector sanitari ha tingut una actuació molt directa que cal agrair. Però el missatge polític 
ha de ser més ampli i més transversal. El Sr. Albert anuncia que el Grup d’ERC-MES votarà a favor 
dels acords primer i segon, i s’abstindrà en els acords tercer i quart. La Proposta de Resolució està 
feta des de la bona voluntat. No per carregar les finances d’altres administracions sinó per 
reconèixer una feina ben feta. El Sr. Albert s’hi suma, però comparteix la visió exposada pel Sr. 
Vega. Cal disposar de dades i veure com es pot fer aquesta gratificació. Cal poder explicar-ho als 
treballadors, però també al conjunt de la ciutadania. El Sr. Albert conclou assenyalant que cal una 
mica més d’estudi. 
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 Intervé seguidament el Sr. Vega, qui agraeix les explicacions donades. A poc a poc 
s’ha anat perfilant una visió global. Respecte a l’acord quart, el Sr. Vega respon al Sr. Sàmper que 
sent tot l’agraïment i suport al personal sanitari, treballi en la sanitat pública o en la concertada. La 
seva intervenció anterior no tenia cap biaix ideològic. Hi ha hagut una indemnització per part del 
CatSalut. Si més no, així s’ha publicat. El Sr. Vega ha recolzat la petició de pagar a aquest personal 
els endarreriments i una gratificació. Per això no veu clar insistir ara en el fet que ha de fer-ho, 
novament, el sector públic, que ja ha fet una indemnització, i que a Catalunya ha estat generosa si es 
compara amb altres comunitats autònomes. El Sr. Vega no comparteix la interpretació del Sr. 
Sàmper, en el sentit que el PSC està en contra d’aquest reconeixement. De cap manera. Si el Sr. 
Sàmper pensa que el Grup del PSC vol bloquejar l’acord quart, s’equivoca. El seu vot serà 
d’abstenció. El Sr. Vega pensa, però, que el plantejament està poc treballat, poc formulat, i 
segurament reflecteix una bona intenció, compartida per tots, però amb un punt de demagògia. Es 
fan demandes, però els polítics han de tenir responsabilitat. Això no té res a veure amb el 
reconeixement i la valoració del treball de tots els sanitaris, públics i privats. No tot és ideologia. 
Els procediments, la pràctica i la concreció formen part també de la responsabilitat política. 
 
 La Sra. Marín assenyala que el Grup de TxT, que forma part del govern, és conscient 
de les conseqüències de les decisions que es prenen políticament. En aquesta línia, la Sra. Marín 
reitera el seu reconeixement i valoració de la tasca de tots els professionals, del sector públic i del 
privat, i també del gran nombre de voluntaris que han lluitat de costat amb els treballadors en 
benefici de la ciutat. Però l’acord tercer genera molts dubtes, perquè cal parlar de la situació 
econòmica de l’Ajuntament, i cal elaborar el Pacte de Ciutat. Posar ara, de forma populista, en 
l’imaginari dels treballadors i treballadores que és viable una gratificació, no és el més adient. Cal 
esperar a poder parlar en les taules tècniques i veure com queda la situació del Pressupost. Pel que 
fa a la qüestió sanitària de Mútua i del CST, cal la màxima cautela, perquè cal veure quina viabilitat 
donen els seus òrgans de govern. S’han dit coses públicament, i cal ser molt prudents. La Sra. Marín 
reitera que el Grup de TxT s’abstindrà en la votació dels acords tercer i quart. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Isabel Martínez, qui coincideix amb la Sra. Marín que 
moltes concrecions que es demanen es poden fixar en les taules que es constitueixin en el marc del 
Pacte de Ciutat. Per altra banda, la Sra. Martínez agraeix que el Grup del PSC s’abstingui, la qual 
cosa permetrà aprovar també l’acord quart i fer l’estudi de la proposta d’abonament d’un 
complement específic. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació separada dels quatre acords que conformen la part 
dispositiva d’aquesta Proposta de Resolució, amb el següent resultat: 
 
 Els acords Primer  i Segon són aprovats per unanimitat. 
 
 Els acords  Tercer i Quart són  aprovats amb el següent resultat: 
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la reactivació del petit comerç i el 

recolzament als autònoms. 
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 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada. en la mesura que ha estat transaccionada una nova proposta 
conjunta que recull en part el seu contingut. Aquesta nova Proposta de Resolució és la següent: 
 

14. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, sobre l’aplicació de mesures 
transitives per a la reactivació econòmica. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel conjunt de Grups 
municipal, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El divendres 22 de maig es feia pública l’Acord polític de bases per a un futur 
pacte de ciutat per a l’impuls econòmic i social de Terrassa.  
 
 » El document estableix un espai de treball compartit i la metodologia per 
aconseguir, amb la participació de la ciutadania i actors més importants de la ciutat, un Pacte de 
ciutat on, segons el mateix document, es pugui " identificar les actuacions necessàries i urgents per 
contenir i contrarestar l’impacte socioeconòmic derivat de la situació de crisi sanitària, i definir, 
estructurar i coordinar la resposta de la ciutat a partir de la posada en marxa del desconfinament 
progressiu i/o finalitzi l’estat d’alarma". 
 
 » Tot i que l’acord polític marca com una les línies estratègiques de treball l’impuls a 
la reactivació econòmica terrassenca, la creació d’ocupació i d’oportunitats de progrés, l’impacte 
immediat i profund de la pandèmia a l’activitat econòmica de la ciutat ha obligat i obliga a una 
resposta ràpida de l’Ajuntament per tal de facilitar l’activitat econòmica i minimitzar que les 
conseqüències negatives de la mateixa es cronifiquin en el teixit productiu i mercat de treball a la 
ciutat, especialment en aquells sectors econòmics més vulnerables o condicionats per les 
necessàries mesures de confinament. Sempre, sense perdre de vista que a dia d’avui la previsió del 
ingressos municipals previstos enguany es preveu que experimentin una baixada de més de 12 
milions d’euros, que té una afectació clara en la estabilitat pressupostaria de l’Ajuntament. 
 
 » En aquest sentit, des de l’inici de la crisi el govern municipal ha anat prenent 
decisions en aquesta línia i els grups municipals de l’oposició han mostrat la predisposició a 
participar i han explicat  i aportat les seves propostes i solucions per a la reactivació econòmica a la 
ciutat.  
 
 » La presentació en el present ple ordinari del mes de maig per part de cada un dels 
diferents grups municipals de l’oposició de diferents propostes plantejant possibles mesures a 
aprovar en aquest àmbit demostra, malgrat les diferents visions dins el propi plenari, el sentir 
compartit de tots els grups municipals de debatre i definir les millors polítiques per tornar a 
impulsar socialment i econòmicament la ciutat amb la màxima urgència.  
 
 » Més enllà que l’espai acordat per concretar i establir aquestes mesures sigui la taula 
de treball del pacte de ciutat, és positiu unificar el sentir general de totes les propostes presentades, 
per expressar en el plenari municipal les diferents visions i propostes que es plantegen i avançar en 
la consecució de solucions compartides.  
 
 És per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents:  
 
 ACORDS 
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 Primer.- Activar immediatament el calendari d’accions previst en l’Acord polític de 
bases del Pacte de ciutat per a la concreció de mesures urgents de caràcter fiscal, per facilitat 
l’activitat econòmica.  
 
 Segon.- En aquest sentit organitzar la primera setmana de juny una reunió amb els 
responsables econòmics de l’Ajuntament per compartir la informació necessària per poder prendre 
conjuntament les decisions polítiques més oportunes. 
 
 Tercer.-  Aplicarem, previ estudi i valoració conjunta de les limitacions que deriven 
del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, bonificacions i/o exempcions a 
les taxes de les activitats econòmiques minoristes no essencials (contemplades a la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques) suspeses segons Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
modificat per Reial Decret 465/2020, de 17 de març. 
 
 Quart.- Traslladar aquests acords a les entitats empresarials, sindicats, al Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental i al Pacte Nacional per la Industria.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper per tal de presentar aquesta Proposta de Resolució 
conjunta, amb l’objectiu d’una ràpida i desitjada recuperació de l’economia de la ciutat després de 
la pandèmia. Amb alguns matisos i petites diferències, com és lògic, les propostes dels diferents 
Grups gravitaven entorn d’exempcions o bonificacions fiscals, en especial per les activitats 
econòmiques detallistes no essencials, suspeses pel Reial Decret 465/2020. La més agressiva de les 
propostes plantejava exempcions del 100% en l’IBI i l’impost de vehicles, així com en taxes com la 
de residus, guals o la que grava el servei de l’aigua. L’equip de govern ha volgut transaccionar les 
diferents propostes en una. Això és positiu, perquè té a veure amb els treballs per a l’elaboració del 
Pacte de Ciutat, fruit d’un pacte polític. Totes les propostes tenien la voluntat de col·laborar en la 
immediata recuperació de l’activitat econòmica. Tot seguit, el Sr. Sàmper dóna lectura dels acords 
que planteja la Proposta de Resolució, que respon a una voluntat conjunta. L’equip de govern i tota 
l’oposició tenen la clara voluntat que els efectes econòmics de la pandèmia, que seran greus, ho 
siguin el menys possible. El Pacte de Ciutat, que es començarà a treballar dilluns vinent, té com a 
objectiu minimitzar aquest impacte sobre l’economia, que es preveu molt important. S’ha viscut una 
primera fase, marcada pels ERTO. Hi haurà una segona fase, amb ERO. A finals de la setmana 
passada, les previsions, a tot l’Estat, apuntaven a la presentació de 50.000 concursos d’empreses, 
que acostumen a ser sinònim de tancaments. Una setmana després, la previsió de tancaments s’ha 
multiplicat per sis, fins a 300.000. Les administracions locals tenen una incidència molt important 
en intentar reduir l’impacte en el tancament d’empreses i en els concursos. Aquesta incidència 
estava recollida en les tres propostes presentades inicialment, per part dels tres Grups de l’oposició. 
També es recull en el contingut de la proposta transaccionada. Es tracta d’ajudar, d’acompanyar 
aquestes empreses detallistes a què puguin arribar a finals d’any amb la possibilitat d’obrir les seves 
activitats, i a més tenint present que les autoritats mèdiques estan advertint d’un més que possible 
rebrot del coronavirus. Cal tenir-ho present a l’hora de fer el Pacte de Ciutat, mostrant molta 
empatia vers la problemàtica que es deriva de la pandèmia. Aquesta és una Proposta de Resolució 
conjunta, que s’aprovarà per unanimitat, i que pretén que cada Grup pugui intervenir explicant els 
seus respectius punts de vista polítics.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui agraeix la bona presentació que ha fet 
el Sr. Sàmper. El Sr. González vol posar l’accent en el context del Pacte de Ciutat, un instrument 
important, que dóna sentit a la transacció que s’ha assolit avui. El Pacte de Ciutat deriva d’un previ 
pacte polític de tots els Grups municipals. Tots els agents socials i econòmics tindran l’oportunitat 
de compartir les múltiples iniciatives dels Grups municipals, i els documents en els quals es farà 
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una radiografia de la ciutat i de la situació de l’Ajuntament, per dur endavant els Pressupostos 
d’enguany i de l’any vinent, amb una visió més a curt termini, i per incorporar una visió a llarg 
termini compartida per tota la ciutat i que té a veure amb la recuperació i també amb l’impuls més 
enllà del present mandat. Aquesta és una il· lusió de tots els Grups, que volen compartir amb el 
conjunt de la ciutat. En el Pacte de Ciutat no hi haurà miracles. Però la posada en comú serà una 
reflexió col·lectiva sobre les possibilitats de l’Ajuntament, que no són poques, i sobre les 
possibilitats de la ciutat, que en són moltes. El context del Pacte de Ciutat és el que ha fet possible 
la transacció que avui es presenta. Es partia de la visió fragmentada dels tres Grups de l’oposició, en 
relació amb unes propostes concretes de caràcter fiscal. S’ha incorporat després la voluntat de 
l’equip de govern de confluir en les tres propostes. Ha estat un interès de tots. La voluntat del Grup 
de Ciutadans ha estat que la Proposta de Resolució no fos paper mullat, ni bones paraules. La 
voluntat, compartida és que la proposta tingui un caràcter també executiu. Per això s’ha incorporat 
un compromís ferm de l’Ajuntament, recollit en el tercer acord, de fer un esforç fiscal. Encara no hi 
ha tota la informació a sobre de la taula, però aquesta voluntat executiva, que es traslladarà al Pacte 
de Ciutat, és molt interessant. Així ho han considerat els Grups de l’oposició. Hi ha un 
reconeixement compartit a totes les persones que han treballat a la ciutat per fer possible que la 
població pogués romandre a casa. Però aquest reconeixement, des del punt de vista de 
l’administració local, dins de les seves possibilitats, ha de materialitzar-se en ajudes. És en l’àmbit 
fiscal on fonamentalment es poden donar, especialment vers uns sectors molt concrets de la ciutat, 
el del petit comerç, els petits autònoms o la petita empresa. És en aquests àmbits on l’Ajuntament 
pot incidir de forma més clara, en la mesura de les possibilitats que concreti el Pacte de Ciutat. Era 
important, però, mostrar aquest senyal, que la ciutadania en general i els sectors no essencials que 
s’han vist més perjudicats, perquè han hagut de seguir pagant els subministraments i els lloguers, 
rebessin el missatge que l’administració més propera estarà al seu costat, fent tot el possible per 
ajudar-los. El Sr. González afegeix que no ha estat fàcil arribar a un acord entre tots els Grups, i 
deixar-ne constància en aquesta proposta. El Sr. González destaca el paper de la política, que des 
del respecte a l’adversari pot tirar propostes endavant. Aquesta és la virtut de la política. Cadascú ha 
fet alguna renúncia, amb el convenciment que el resultat final serà beneficiós per a la ciutadania de 
Terrassa. El Sr. González considera que cal valorar l’acord que representa aquesta Proposta de 
Resolució, que té un caràcter executiu que es plasmarà en el Pacte de Ciutat, on realment es donarà 
forma a la proposta, i a moltes altres que s’acordaran, per posar un gra de sorra per millorar la 
situació futura, a curt i a llarg termini. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Albert, qui resumeix la qüestió dient que bé està el 
que bé acaba. El Sr. González ha explicat prou bé com s’ha gestat aquesta Proposta de Resolució. El 
Sr. Albert reivindica la feina feta per l’equip de govern. Dos dies després d’haver aprovat un pacte 
polític per arribar a un Pacte de Ciutat, el govern es va trobar amb tres propostes de resolució 
presentades per l’oposició, amb mesures molt detallades i concretes. Totes elles eren legítimes, però 
complicaven molt el pacte. El Sr. Albert agraeix que a partir de tres propostes diferents, amb 
mesures diferents, s’hagi aconseguit una proposta unificada, a partir d’un treball conjunt, i que serà 
aprovada per unanimitat. A vegades l’oposició acusa el govern d’aplicar la seva majoria. Però 
davant de les propostes de resolució presentades per tots els Grups de l’oposició, saltant-se el pacte 
polític i el futur Pacte de Ciutat, la responsabilitat hauria portat al govern a votar-hi en contra, 
trencant el pacte assolit fa pocs dies. No té sentit arribar a un pacte polític per tractar aquests temes, 
si en el primer Ple es presenten propostes que condicionen el debat. El Sr. Albert agraeix el paper de 
tots els Grups municipals per acordar una proposta transaccionada, retirant les seves, i també per 
avenir-se a signar un pacte polític per dur a terme el Pacte de Ciutat. La proposta porta als llocs en 
els quals es decidiran les mesures i les propostes que es treballaran conjuntament i que s’oferiran a 
la ciutadania. El Grup d’ERC-MES dóna molta importància al pacte polític. Les relacions polítiques 
no passen pel seu millor moment a l’Ajuntament, com es veurà en una Proposta de Resolució 
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posterior. Per això, haver trobat un pacte polític, que generi espais de confiança per treballar 
conjuntament i poder oferir a la ciutadania un pacte de treball conjunt, no és una qüestió menor. 
Amb la presentació de la proposta conjunta de tots els Grups, se salva aquest espai de confiança, per 
poder seguir treballant. El pacte polític s’ha de convertir en un Pacte de Ciutat, i aquest Pacte ha de 
fonamentar-se en una proposta de ciutat, amb unes mesures, un relat i un pla de xoc. Per tant, ha de 
ser executiu. Això no ha estat mai en crisi. Les reunions no seran només per parlar, sinó per prendre 
decisions i per oferir a la ciutadania les propostes que siguin possibles. Es compartirà tota la 
informació, per poder prendre les millors decisions, conjuntament. És veritat que l’equip de govern 
fins ara ha anat prenent decisions, perquè li pertoca fer-ho. El dia a dia obliga a prendre decisions. 
Però la voluntat de compartir les decisions, fer-les conjuntes i efectives, està garantida per part del 
govern. Les propostes han de ser executives, han de ser de caràcter econòmic i fiscal. Tothom té les 
seves visions, però la part positiva és que es puguin parlar i consensuar mesures conjuntes. El Sr. 
Albert agraeix tothom que avui es pugui dur a terme un debat ordenat, que faci valdre l’acord de 
ciutat, per primera vegada en el Ple i gràcies a la unificació de les diferents propostes de resolució. 
Tots els partits, legítimament, tenen la seva visió econòmica i fiscal de com hauria d’anar la ciutat i 
l’Ajuntament. L’equip de govern també té la seva. A partir de la setmana vinent serà possible seure 
i trobar acords que puguin donar resposta als ciutadans de Terrassa.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Aguado, qui valora la unitat d’acció, present i 
futura, dels diferents partits en aquests temps difícils. Això és el que vol sentir la ciutadania, i és el 
que pertoca fer als Grups municipals. Al Grup del PSC li agrada que hagi predominat el concepte 
que aportava en la seva Proposta de Resolució: la paraula transitiva, que fa referència a la urgència, 
prèvia i durant el Pacte de Ciutat, perquè quan aquest acabi hi hagi una sèrie de mesures urgents que 
ajudin als sectors més afectats. També es necessita una certa claredat d’horitzó, no nomé començar 
a concretar i a executar. Es coneixen les limitacions i les restriccions legals dels municipis, i les 
seves competències. Cal, però, esprémer-les al màxim i treballar conjuntament amb altres 
administracions superiors per totes aquelles actuacions que condueixin a la total reconstrucció. El 
Sr. Aguado pensa que és també una bona oportunitat d’anar més enllà d’un efecte reparador de la 
crisi, i aconseguir situacions millors, fins i tot, que la prèvia a la pandèmia. No ha de ser només un 
pacte o unes mesures reparadores. Han de ser transitives. El repte ha de ser assolir una situació 
encara millor que abans de la crisi. En relació amb altres crisis, aquesta té l’avantatge que estan 
focalitzades les afectacions i els sectors que més han patit. Per això, la qüestió impositiva i l’esforç 
fiscal són més necessaris que mai. Cal fer estudis i valoracions, però aquest és l’aspecte que 
l’Ajuntament té més a l’abast, podent aplicar ajudes en les diferents taxes que incideixen més 
directament sobre els afectats (guals, residus, terrasses, neteja, aigua, etc.). No solucionen del tot els 
problemes però hi contribueixen. Cal anar en aquesta línia dins la nova política fiscal. També cal 
tenir en compte les ajudes indirectes, com les subvencions extraordinàries, tenint en compte no 
només els actors econòmics estrictament, sinó els actors socials, culturals o esportius que també 
generen indirectament activitat econòmica i que requereixen una empenta i un ajut complementari. 
Tot això, acompanyat de campanyes d’orgull de ciutat, des del comerç fins a tot allò que generi 
desenvolupament econòmic. El Sr. Aguado afegeix, però, que això Terrassa no ho pot fer sola. De 
ben segur que en totes les mesures de caràcter fiscal i impositives locals, Terrassa coincidirà amb 
altres ajuntaments. Però hi ha un moment en el qual Terrassa s’ha de començar a diferenciar. 
Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya, i en el Pacte de Ciutat ha de començar a definir 
l’estratègia de la reconstrucció industrial, comercial i econòmica de la tercera ciutat de Catalunya. I 
ho ha de fer connectada. Per això en la proposta es fa incidència en el Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental i en el Pacte Nacional per la Indústria. I també s’ha de fer 
connectat amb el pacte estatal de la reconstrucció, amb la Federació de Municipis i l’Associació 
Catalana de Municipis. Terrassa ha de tenir estratègia i personalitat, que es defineixen a través dels 
aspectes que la ciutat ha treballat durant molts anys. Els pactes esmentats situen Terrassa allà on 
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més es pot desenvolupar. La ciutat disposa d’elements que ho marquen clarament, i que s’han de 
reforçar. I si cal canviar de carril, la ciutat no ho podrà fer sola, sinó que caldrà remodelar pactes i 
estratègies. La ciutat no s’ha de reiterar, però sí que cal en aquesta primera fase transitiva i urgent, 
ajudar des de la proximitat els sectors més afectats. El Sr. Aguado afegeix que el Grup del PSC, 
igual que el govern, pren les seves decisions, i també serà decisori a l’hora de presentar propostes 
en aquest sentit. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Marín, qui agraeix l’esforç per transaccionar les diferents 
propostes de resolució en una única, amb la qual tots els Grups municipals hi estan d’acord. 
Aquesta és una situació que cal valorar. Acaba d’assolir-se un pacte polític, que ha de tenir una 
rèplica en el Pacte de Ciutat que es vol elaborar. En les diferents taules tècniques es durà a terme un 
bany de realitat, posant en relació allò que es vol amb allò que es pot fer. A partir d’aquí es podrà 
ser més realista per poder donar una resposta clara i acotada a totes les necessitats de la ciutat. Ara 
cal valorar les persones, posant el seu benestar en el centre de l’acció. Sovint és fàcil parlar 
d’actuacions que es poden fer, com ara determinades reduccions impositives. Però els polítics han 
de ser molt curosos en relació amb les expectatives de la ciutadania, sobretot dels més vulnerables, 
de les persones que més estan patint, per exemple el petit comerç. La realitat serà molt dura. Cal, 
doncs, actuar amb alerta en relació amb allò que demana la ciutadania i allò que pot fer 
l’Ajuntament. El que es pugui fer es decidirà entre tots. Hi haurà taules de treball en les quals 
tothom podrà dir la seva, i tothom serà escoltat. Caldrà prendre decisions, que seran compartides. 
Allò que no es pugui fer haurà de ser decidit col·lectivament. Caldrà valorar allò que es va de deixar 
de fer per poder fer allò que es considerava prioritari. És molt important que Terrassa es reactivi 
econòmicament. La pandèmia ha portat a una greu crisi econòmica i també social, doncs les 
persones estan patint molt. La present Proposta de Resolució, que apunta al Pacte de Ciutat, ajuda a 
fer que tots els Grups polítics s’alineïn, i amb lleialtat mútua puguin tirar endavant la ciutat, que és 
la responsabilitat de totes i tots, i especialment dels polítics que prenen decisions. La Sra. Marín 
afegeix que d’aquesta crisi ningú en sortirà sol. Caldrà sortir junts, i per això caldrà ser molt 
generós en relació amb allò que es vol, a allò en el que es creu, i a allò que empeny a fer demandes 
que amb les dades que s’aportin a les taules permetran prendre mesures en benefici de tothom. La 
crisi ha desmuntat la vida de la ciutat, i també el Pressupost municipal. A les taules hi haurà una 
oportunitat que no s’haurà de desaprofitar, per tirar la ciutat endavant. La Sra. Marín manifesta que 
és hora de sumar, amb molt rigor, amb molta voluntat i amb molta transparència, de manera que 
entre tots i totes, els polítics, les entitats, els diferents sectors, puguin anar plegats per trobar la 
millor manera de tirar endavant la ciutat. La Sra. Marín afegeix que el Pacte de Ciutat no parteix de 
zero. Al llarg de la durada de la crisi s’ha fet una bona gestió. Cal, doncs, continuar i seguir 
treballant conjuntament, començant per felicitar-se per haver transaccionat una Proposta de 
Resolució entre tots els Grups polítics municipals. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui comença celebrant les paraules de la 
Sra. Marín, ja que hi creu completament en el seu contingut. La Sra. Marín ha exhortat a la lleialtat 
de tots els Grups, i a què sobre la base d’aquesta lleialtat es dugui endavant el Pacte de Ciutat. El 
motiu pel qual el Grup de JxT presenta propostes de resolució és l’exercici legítim, i fins i tot la 
seva obligació, de fer oposició i de fer política. El Grup de JxT ja en va presentar una en l’anterior 
Ple, que va retirar per tal d’emmarcar-la dins del pacte polític i del Pacte de Ciutat. Però en el Pacte 
de Ciutat, probablement, les forces polítiques intentaran posicionar-se, i això generarà tensions 
entre unes idees i unes altres. Per exemple, a la Proposta de Resolució transaccionada, l’equip de 
govern exposa que hi haurà molts menys ingressos. Aquest plantejament pressuposa una posició 
d’inici. Aquest plantejament d’inici és necessari i imprescindible. Se situa en l’exposició de motius 
una davallada d’ingressos d’uns 12 milions d’euros. L’equip de govern està legitimitat per dir-ho, i 
fins i tot en té l’obligació de fer-ho, però generarà debat polític. La Sra. Marín ha dit que s’ha 
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destarotat gairebé tot. El Sr. Sàmper manifesta que també s’ha destarotat el Pla de Mandat de 
l’equip de govern. En aquest Pla es contemplava la contractació de càrrecs eventuals, molts dels 
quals eren per a l’Àrea de comunicació. Caldrà doncs debatre si davant aquesta davallada 
d’ingressos, aquests càrrecs eventuals ja no tenen sentit perquè el govern no podrà desenvolupar el 
seu Pla de Mandat, encara que en pugui elaborar un altre, fins i tot més ajustat a la realitat. Ara és el 
moment que totes aquestes qüestions surtin. El Sr. Albert ha criticat que els Grups de l’oposició 
hagin presentat les diferents propostes de resolució. La raó és òbvia. S’han presentat per marcar 
posicions. El Grup de JxT ha volgut marcar un punt de sortida. L’acord tercer de la proposta 
transaccionada, que estableix la seva executivitat, marca aquest punt de sortida que volia l’oposició. 
Si l’oposició no marca el punt de sortida, aleshores ho farà el govern. En la present Proposta de 
Resolució, el punt de sortida el marquen el govern i l’oposició, de manera que tothom se senti 
còmode. Aquest és el punt de lleialtat que demanava la Sra. Marín. El Sr. Sàmper conclou oferint la 
lleialtat i la col·laboració del Grup de JxT per dur endavant el Pacte de Ciutat, amb la participació 
de tots els Grups municipals i de tots els agents i entitats de la ciutat. 
 
 El Sr. Albert comença posant de manifest que quan una Proposta de Resolució és 
presentada per diversos Grups municipals, obrir o tancar els torns d’intervenció es complica molt. 
El Sr. Albert demana parlar-ne en la pròxima reunió de la Junta de Portaveus, per evitar una situació 
difícil de gestionar, per part de la Presidència i també dels Grups. El Sr. Albet continua manifestant 
que entén i pren la paraula manifestada pel Sr. Sàmper. Els Grups d’ERC-MES i de JxT 
comparteixen el fet que han estat al govern i a l’oposició, amb la qual cosa els hi és més fàcil 
entendre els dos papers. El Sr. Albert respecta el paper de l’oposició de presentar propostes i 
d’intentar marcar la seva estratègia i el seu calendari, com també ho fa el govern. La ciutadania està 
esperant dels Grups polítics propostes i mesures que li solucionin els problemes que ara tenen. 
Aquest és l’objectiu. Si la política té la capacitat d’oferir pactes, d’arribar a acords i de treballar 
conjuntament, la ciutadania ho valora. Això es va fer la setmana passada, i el Sr. Albert va 
considerar que les propostes de resolució que es presentaven al Ple, totes elles legítimes, anaven en 
contra de l’acord assolit divendres passat. La present Proposta de Resolució permet obrir el camí, i 
també parlar públicament del pacte, així com començar a apuntar allò que cada Grup preveu. La 
Sra. Marín ho ha explicat. L’oposició ha demanat avui gratificacions, més subvencions, campanyes 
i mesures, i alhora ha demanat també que la fiscalitat s’ha de baixar i s’ha d’ajustar. Aquest és un 
debat que es pot mantenir en el Ple. Però atès que tots els Grups s’havien dotat d’un instrument àgil, 
pràctic i consensuat, com és el Pacte de Ciutat, era més pertinent adreçar-se a aquest espai. L’equip 
de govern sempre ha pensat que el Pacte de Ciutat ha de ser executiu, i que les mesures que en 
surtin ho siguin. El Sr. Albert valora que a l’oposició li agradi el contingut de l’acord tercer, 
proposat pel govern a demanda de l’oposició, però el govern ja dóna per fet que quan els Grups 
seuen en una taula per pactar unes mesures i oferir-les a la ciutadania, aquestes són finalistes, 
treballades, concretes i pactades. L’acord polític és un espai de confiança, encara que sigui encara 
molt tendre i molt nou. Però cal valorar-lo per part de tothom, per poder treballar conjuntament. 
L’oposició, a primeres de canvi, es va plantejar que malgrat aquest espai de confiança, i donat que 
no se’n refia gaire, calia començar a marcar perfil. El Sr. Albert afegeix que finalment aquesta 
situació s’ha aconseguit reconduir mitjançant la proposta conjunta, adreçada al Pacte de Ciutat, per 
treballar mesures per a la ciutadania. El Grup d’ERC-MES ho celebra. 
 
 El Sr. Aguado considera que ara no pertoca fer retrets pel que fa als procediments. 
Allò que la ciutadania espera dels Grups polítics, quan sent parlar d’un Pacte de Ciutat, no és qui 
intervé abans o després en el debat plenari, qui l’obre i qui el tanca, sinó escoltar continguts. Si cada 
Grup hagués presentat la seva proposta per separat, hauria obert i tancat el debat de cada punt. 
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 El Sr. Alcalde posa de manifest que qui estableix els torns d’intervenció és la 
Presidència. En canvi, els Grups municipals han pactat uns altres. El que ha fet el Sr. Alcalde és 
donar la paraula en funció del que havien pactat tots els Grups, que després no s’ha respectat.  
 
 El Sr. Aguado no dubta que el Sr. Alcalde hagi seguit el que li van comunicar els 
Portaveus. Però ara no és el moment de parlar-ne en el Ple. Hi ha qüestions molt més importants. El 
Sr. Aguado recorda que el PSC ha governat, i per tant no farà cap disbarat a l’hora de demanar 
rebaixes fiscals o ajustaments pressupostaris. L’experiència del PSC evitarà que faci propostes 
populistes, en el marc d’un Pacte que es vol que sigui efectiu. El Grup del PSC va ser el primer, 
durant la crisi sanitària, en plantejar que la ciutat necessitava un pacte. Hi ha l’experiència del Pacte 
anticrisi de l’any 2008, amb el PSC en el govern. Aquella experiència va mostrar que es podien fer 
les coses d’una altra manera, millorant-les. El temps porta a repetir el que és bo, per tal que la ciutat 
avanci. Però no ha de quedar tot en titulars, o que el govern faci públiques propostes que emanen o 
no del pacte, o criticant que l’oposició presenti propostes de resolució en el Ple. Ara, més que mai,  
pertoca ser el màxim d’efectius. Aquesta efectivitat, conjunta, unitària i solidària amb la gent, pels 
moments que s’estan vivint, ha de sortir del pacte. Si no s’aconsegueix això, serà un fracàs. Els fets 
es concreten en l’execució, però abans ha d’haver-hi la concreció, i cal treballar per aconseguir-la. 
No es pot portar a la confusió general de la ciutadania, parlant d’una sèrie d’exempcions de taxes, 
quan el govern de la ciutat, tot i que de forma molt encertada, eximeix la taxa de les terrasses. Això 
vol dir que altres taxes també necessitaran el mateix tractament. Després es parlarà i s’arribarà a 
acords sobre els percentatges. El Sr. Aguado no considera correcte, però, que el govern surti a 
anunciar una exempció particular deixant les altres taxes en l’aire. Per això el Sr. Aguado parlava 
abans de la claredat d’horitzó, perquè com més aviat millor els sectors més afectats el coneguin. Hi 
ha exempcions ja decidides pel govern, i cal avançar en altres. Aquestes són les mesures transitives, 
les concrecions que el Grup del PSC considera que cal resoldre. Aquesta és una crisi en la qual, a 
diferència d’altres, hi ha detectat molt clarament quins són els sectors més afectats. És en aquest 
àmbit que serà possible avançar, tot i els matisos de cadascú. El Sr. Aguado conclou manifestant 
que un Pacte de Ciutat no ha de permetre pactes d’indecisió o mancats d’unanimitat, si es vol que 
sigui efectiu. Les sigles han de desaparèixer, s’ha de pensar en la ciutat i s’ha de plantejar un 
missatge conjunt. Si es comencen a fer retrets sobre la presentació de propostes de resolució per 
part de l’oposició al Ple, aquest és un mal començament. La ciutadania no vol escoltar això. Totes 
les propostes són positives i totes s’han de respectar. 
 
 La Sra. Marín manifesta que allò que la ciutadania vol és que el Ple concreti, fugint 
del món de les idees. La crisi ja l’estan patint, i l’horitzó és molt difícil. En aquesta línia, la cosa 
bona que té l’Ajuntament, el dia d’avui, és que s’ha assolit un pacte polític. La setmana vinent es 
començarà a treballar en el Pacte de Ciutat, amb dates de calendari i una previsió d’actuacions. 
Això no vol dir que el govern no faci res. El govern està obligat a donar respostes a situacions 
variades, complexes i incertes, com ha fet fins ara a mesura que s’anaven presentant. La crisi actual 
no és la mateixa que l’anterior. És cert que la crisi anterior dóna moltes pautes, i que hi ha molta 
documentació que s’ha hagut de revisar i de tenir en compte per prendre decisions. Però la present 
crisi ha obligat, des del primer moment, a gastar diners i a prendre decisions que mai s’haurien 
pensat. L’escenari és molt diferent, i pel que diuen els experts la crisi serà molt greu i afectarà molt 
la vida de les persones. Per això tots els polítics s’han alineat per treballar i donar respostes a la 
ciutadania. Terrassa està patint i patirà encara més. Si és possible, cal avançar-se i pal·liar les 
situacions per tal que les persones pateixin el menys possible. Cal poder ajudar-les i fer-ho de la 
millor manera possible. Però per fer-ho, i per posar en el centre moltes persones que mai haurien 
imaginat que es trobarien en crisi, caldrà fer moltes renúncies. És aquí on cal que els Grups polítics 
es posin d’acord, perquè és el que vol la ciutadania, vol saber com fer front a la crisi i amb 
concrecions. A partir de la setmana vinent es veurà molt clarament com avança el Pacte de Ciutat. 
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La Sra. Marín es mostra satisfeta de què tots els polítics de la ciutat estiguin molt alineats, perquè 
tots comparteixen la mateixa preocupació, tot i les visions polítiques diferents. 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui considera que la Proposta de Resolució ha de ser 
motiu de celebració, i no de retrets. Però el Sr. Albert ha responsabilitzat l’oposició d’haver-se saltat 
el pacte polític, i això no és just. L’endemà del pacte, el govern va anar a la premsa anunciant que 
no cobraria la taxa de terrasses. El Sr. González ho entén, perquè al govern li pertoca governar. Però 
abans d’això es van acordar quatre o cinc mesures que tenien moltes implicacions fiscals, de cara al 
futur del Pacte de Ciutat, i es van prendre sense tenir una visió integral del que representa l’ajuda 
als sectors afectats, i sense comptar amb l’oposició. El Sr. Albert pot considerar que això és el que 
pertoca al govern. El Sr. González entén que allò que pertoca a l’oposició és presentar propostes de 
resolució al Ple. El Sr. González considera que ningú ha volgut obviar el pacte, però cadascú duu a 
terme la seva acció política o de govern com considera més adient. Avui es dóna una oportunitat de 
redreçar això, amb una proposta que no és paper mullat. S’ha afegit un tercer acord, que no és un 
afegitó del govern, ja que el text correspon a un paràgraf d’una proposta de resolució prèvia 
presentada pel Grup de Ciutadans. La seva inclusió ha estat possible, doncs, gràcies a la insistència 
de l’oposició. El Sr. González agraeix la voluntat de l’equip de govern per arribar a un acord. La 
Proposta de Resolució té un caire executiu que agrada al Grup de Ciutadans, i que el govern també 
ha compartit. El Sr. González afegeix que sovint s’ha fet un record als serveis sanitaris i als serveis 
essencials, que han tingut de ser-hi presents perquè la majoria de la població pogués romandre a 
casa fent front a la pandèmia. Però la Proposta de Resolució, atès que posa l’accent en els serveis no 
essencials, permet recordar quins són. Es tracta sovint de persones que no s’esmenten perquè han 
tingut la persiana tancada, per exemple els tallers d’automòbils i concessionaris, les botigues de 
roba, les ferreteries, les botigues d’electrodomèstics, les de mobles, les llibreries, els centres 
esportius, les botigues d’articles esportius, les sabateries, les rellotgeries, les joieries, les botigues de 
segona mà, els mercats, els bars i els restaurants, els cinemes, els teatres, els arxius, les biblioteques, 
els locals de jocs i apostes, les instal·lacions esportives i els clubs esportius, els gimnasos o les 
escoles bressol. Totes aquestes activitats van haver de tancar. El Sr. González manifesta com s’ha 
trobat a faltar que tota aquesta gent no tingués les persianes aixecades; com s’ha hagut d’aprendre i 
arribar a la conclusió que el petit comerç, els autònoms, els petits tallers, fan barri i fan ciutat. El Sr. 
González afegeix que tot plegat alterarà la consciència de ciutat que té molta gent i també els partits 
polítics, en el sentit que el fet que el comerç de proximitat i les petites activitats obrin les portes en 
els barris és molt important, i és el que fonamenta la convivència i enriqueix el teixit social i humà 
de les ciutats. Es demana que els Grups polítics diguin quelcom al respecte. En el Pacte de Ciutat 
s’enfrontaran idees i propostes, que ben segur donaran un resultat positiu. El Sr. González afegeix 
que el Grup de Ciutadans ha intentat, en el Ple d’avui, cobrir tot allò que considerava raonable fer. 
Per això ha fonamentat la seva aportació, en el Ple d’avui, en un primer element, que tenia a veure 
amb el reconeixement a tots els col·lectius que han estat exposats en primera persona. El segon 
element és la present Proposta de Resolució, que s’ha pogut transaccionar entre tots els Grups, en la 
qual l’Ajuntament ha de posar de la seva part per fer un reconeixement, no tant amb ajudes i 
subvencions, ja que el petit empresari, l’autònom o el comerciant no volen ajudes, sinó en el fet que 
se’ls deixi treballar. Aquesta és, doncs, una proposta positiva, que va pel bon camí.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 15) Presentada pel Grup municipal de JxT, per facilitar l’activitat econòmica. 
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 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat transaccionada la proposta anterior, 
que recull en part el seu contingut.  
 
Epígraf 16) Presentada pel Grup municipal del PSC, de protecció i garantia del dret a l’educació. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El Decret d’Alarma va obligar al tancament de tots els centres educatius i el 
confinament està tenint resultats molts diferents en funció del nivell socio-econòmic i formatiu de 
les famílies. L’experiència que estem vivim és molt difícil, però les grans crisis són també moments 
oportuns de transformació i ens ha de servir per corregir aquestes desigualtats i millorar l’eficiència 
del sistema. 
 
 » Garantir la suficiència alimentària va ser una prioritat que caldria integrar en una 
única fórmula. D’altra banda cal també preveure l’ampliació de necessitats com a conseqüència de 
la crisis econòmica i dels recursos per afrontar-les. 
 
 » El confinament ha posat de manifest altres desigualtats del nostre sistema educatiu. 
Les dificultats de famílies, alumnes i professorat a l’hora de fer un seguiment de l’activitat 
educativa, especialment en els col·lectius més vulnerables que no disposen de les eines telemàtiques 
adients (maquinari, connexió, formació mínima...). La bretxa digital ha aflorat com un element més 
de les desigualtats i iniquitat del nostre sistema educatiu, especialment en el confinament. Per 
pal·liar aquesta situació el Departament d’Educació ha previst un repartiment de material entre les 
famílies més vulnerables dels alumnes que acaben etapa (6è, 4rt d’ESO, 2on Batxillerat i FP) per 
aquest tercer trimestre i que ha evidenciat la necessitat de garantir el dret a l’accés a la web i amb 
resultats molt incerts per les dificultats que tenen algunes famílies en acompanyar a aquests alumnes 
en els seus processos d’aprenentatge en un escenari de confinament. 
 
 » La presentació del pla de desconfinament per part del departament d’Educació ens 
obliga a repensar les dotacions de professorat i personal educatiu i la funcionalitat dels centres tant 
a nivell d’espais com d’organització, si no per aquest curs si pel següent. El compliment de les 
mesures sanitàries de prevenció de propagació del virus, tal com estan ja fent alguns països que han 
iniciat els desconfinament, afectarà de manera profunda el model organitzatiu actual i requerirà 
canvis importants que esperem es puguin fer abans del començament del proper cuirs. D’altra 
banda, cal tenir present les afectacions en la salut dels infants que aquest període de confinament 
pot provocar, cal preveure mesures d’organització en l’espai públic que més enllà de les generals 
que el Ministeri de Sanitat o el Departament pugin donar, s’adaptin a cada població i a les seves 
singularitats urbanístiques. 
 
 » La planificació del curs 2020-21 haurà de contemplar mesures perquè els alumnes 
puguin adquirir aquelles competències imprescindibles per la continuació del seu projecte educatiu. 
Establir programes de reforç més enllà de l’horari escolar i la potenciació dels plans d’entorn 
orientats al desenvolupament global dels infants i joves pot ser una bona mesura, a més d’un 
element d’ igualtat d’oportunitats i d’equitat. 
 
 » Per últim, les activitats de vacances organitzades per les administracions locals, 
entitats de lleure, juvenils o esportives representen una oportunitat per compensar algunes de les 
desigualtats que el confinament ha incrementat, també per A millorar l’accés a itineraris educatius 
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personalitzats que generin més i millors oportunitats educatives . Caldrà models organitzatius 
diferents als que es feien servir fins ara i complir amb les normes de prevenció, que poden posar en 
risc la seva sostenibilitat econòmica. Com sempre, Cal una previsió d’ajuts perquè siguin 
accessibles prioritàriament a les famílies amb menys recursos econòmics i facin possible la 
sostenibilitat econòmica de promotors i organitzadors d’aquestes activitats. 
 
 Per tot això, proposem als portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament de Terrassa, 
els següents 
 
 ACORDS: 
 
 1. Instar al Departament d’Educació mantenir el diàleg mantingut fins ara amb els 
Ajuntaments i tots els sectors de la comunitat educativa per definir i portar a terme les mesures a 
aplicar, en tots els centres educatius de Terrassa, en les vessants sanitàries, organitzatives, 
curriculars, de recursos humans i d’altres, des d’ara i fins a l’obtenció i administració universal 
d’una vacuna contra el COVID-19. 
 
 2. Demanar al Departament d’Educació, com a organisme competent i a la Diputació 
de Barcelona i al Govern de l’Estat un pla de xoc que compensi els ajuntaments per les pèrdues 
econòmiques ocasionades pel confinament en les escoles de la seva titularitat (EE.BB, E.Especial, 
Música i arts, Escoles d’adults...) i que permeti l’adequació als nous requeriments. 
 
 3. Demanar a l’Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb els centres docents i el 
CEM, un estudi dels possibles espais disponibles per a l’organització de l’inici del proper curs, 
donat que els protocols de salut impedeixen les agrupacions d’alumnes amb les ràtios actuals. 
 
 4. Instar al Departament d’Educació a acompanyar de recursos econòmics i educatius 
a tots aquells alumnes que ocupen i ocuparan en la matriculació del proper curs les places de 
reserva per alumnat NESE SCD. 
 
 5. Instar els grups parlamentaris a donar suport al Nou decret d’admissió d’alumnes 
per a desenvolupar correctament el Pacte Contra la Segregació. 
 
 6. Demanar al Departament d’Educació que estudiï conjuntament amb els ajuntaments 
una ampliació de la dotació de materials digitals i didàctics que tinguin en compte els alumnes 
vulnerables de tots els cursos i nivells. 
 
 7. Demanar a l’Ajuntament de Terrassa la creació de la xarxa educativa audiovisual de 
la ciutat que pugui incloure la incorporació de continguts educatius en la Televisió Local i les seves 
webs i xarxes socials. 
 
 8. Adoptar, d’acord amb la comunitat educativa, les mesures necessàries per a millorar 
l’oferta educativa fora de l’horari escolar fruit del treball de recerca que s’està elaborant en aquests 
moments que inclou també la planificació junt amb els centres escolars de programes de reforç fora 
de l’horari escolar. 
 
 9. Donar suport al nou model de casals d’estiu de la ciutat fruit del treball conjunt 
entre Ajuntament i entitats del tercer sector de la ciutat, per a l’organització de casals d’estiu i la 
definició d’unes orientacions que d’acord amb els criteris que estableixin les autoritats sanitàries per 
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aquestes activitats , puguin servir de base per la planificació de la seva activitat, i per donar-les a 
conèixer a les famílies en el moment de la seva inscripció. 
 
 10. Donar suport al programa d’ajuts que compensin despeses extraordinàries a les 
administracions i entitats organitzadores i promotores dels casals d’estiu i ampliar el programa de 
beques pels alumnes de les famílies més vulnerables que els permetin accedir-hi. 
 
 11.Instar a l’Ajuntament de Terrassa a que negociï amb el Departament d’Educació 
una única formula de pagament dels ajuts per la suficiència alimentària i a prorrogar aquest estiu les 
targes moneder per la suficiència alimentària dels alumnes.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Lázaro, per tal de fer una presentació d’aquesta Proposta de 
Resolució. El moment actual és molt pertinent per parlar d’educació. La pressió ha passat en pocs 
dies dels serveis sanitaris als serveis educatius. Ja no es parla tant, afortunadament, de l’UCI als 
hospitals, sinó dels espais disponibles a les escoles; no tant del nombre de malalts, també 
afortunadament, sinó del nombre d’alumnes que durant el tercer trimestre han quedat desconnectats 
dels aprenentatges oferts per la majoria d’escoles. Les propostes del Grup del PSC estan alineades 
en dues direccions, el desconfinament escolar i la segregació educativa. Pel que fa al 
desconfinament, i si no es produeix una tragèdia sanitària al setembre, els alumnes podran assistir a 
les escoles quan comenci el curs. Però cal planificar la seva entrada i l’obertura dels centres. 
Aquesta responsabilitat no pot quedar només en mans dels equips docents i dels equips directius, 
especialment perquè els protocols de sanitat estaran per sobre dels protocols pedagògics o de la 
planificació educativa de cada centre. Caldrà una planificació consensuada, amb diàleg entre les 
administracions, que tingui en compte la dotació de recursos educatius, humans i digitals, i treballar 
en relació amb els espais disponibles i la seva gestió. Caldrà tenir una mirada especial als centres 
d’educació especial, i una mirada molt particular a les escoles bressol, per les seves particularitats i 
les característiques del seu alumnat. Dins del contingut de la proposta, es planteja demanar al 
Departament d’Educació, com a administració competent, i a la Diputació de Barcelona i al Govern 
de l’Estat un pla de xoc que compensi els ajuntaments per les pèrdues econòmiques ocasionades pel 
confinament en les escoles de la seva titularitat: escoles bressol, d’educació especial, Escola de 
música i d’arts, o Escola d’adults. Això és molt important per a la supervivència del servei. Un altre 
tema fonamental és la segregació escolar. La crisi ha deixat al descobert que hi ha molts nens i 
nenes que no han pogut gaudir del dret universal a l’educació. Es parla de bretxa digital, que no 
només es limita a un ordinador. S’està parlant de bretxa cultural, en la igualtat d’oportunitats, 
d’ajuts i reforços en l’educació formal i en la no formal. És molt important l’aposta que fa el futur 
Decret de matriculació en relació amb les places reservades en els centres públics i concertats per 
alumnes amb dictamen dels serveis socials o dels equips d’assessorament psicopedagògic. A la 
Proposta de Resolució es demana una garantia per tal que el Departament d’Educació acompanyi 
amb recursos econòmics i educatius tots aquests alumnes. Una distribució equilibrada de l’alumnat 
ha d’anar acompanyada d’un pla d’indicadors educatius i d’equitat, que aportin informació en tot 
moment sobre la situació de l’alumne i les seves necessitats. Per tant, cal planificar els recursos. 
L’aposta que s’està fent és interessant i capdavantera, però ha de tenir suport al darrere. Si no és 
així, s’estaria fent una perversió del sistema, creant expectatives en moltes famílies, que dins la seva 
pobresa confien en aquestes expectatives. L’administració ha d’acompanyar amb recursos per tal 
que l’infant arribi allà on les seves capacitats li permetin. La Proposta de Resolució també es 
refereix als casals d’estiu, una bona oportunitat per treballar l’equitat, i oberta a tota la ciutat. Cal 
agrair i confiar en les entitats de lleure de la ciutat per la seva valentia, ja que seran les primeres a 
obrir un servei que atendrà força hores els nens i nenes després de la situació de pandèmia. Es 
demana finançament i ajut, així com orientació en els aspectes sanitaris, que són nous per a les 
entitats. Les entitats han d’estar acompanyades. S’ha de fer un estudi sobre el desenvolupament dels 
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casals, i oferir a la ciutat, durant els mesos de juliol i agost, una proposta educativa. Donat que 
Terrassa és un referent en el món audiovisual, es planteja que la xarxa educativa o audiovisual de la 
ciutat pugui acompanyar també els alumnes, en els seus aprenentatges i en el seu lleure. El Sr. 
Lázaro manifesta que es tracta de propostes que no són de crítica cap a l’administració, sinó que són 
propostes proactives per establir espais de diàleg i de compromisos entre la Generalitat i 
l’Ajuntament, en funció de les respectives competències. Són propostes raonables i sostenibles, en 
el marc actual de dificultats econòmiques. Es tracta de fer una inversió en el present, perquè bona 
part del futur de la ciutat passarà per les accions que es duguin a terme en el dia a dia de les escoles, 
dels instituts i de tota la tipologia de centres.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Lluís, qui posa de manifest la perplexitat del Grup de 
JxT, que va presentar tot un seguit d’aportacions amb l’única voluntat d’enriquir el text de la 
Proposta de Resolució, i de no deixar ningú fora, especialment en la situació actual. Cap de les 
aportacions han estat acceptades. En cap cas, aquestes aportacions pretenien canviar el sentit de la 
proposta, que el Grup de JxT comparteix. Però pretenien arrodonir el text, que el Grup ponent havia 
acordat amb l’equip de govern. La Sra. Lluís afegeix que una de les aportacions feia referència al 
segon acord. El Grup de JxT plantejava que no s’havia de diferenciar entre els centres de la ciutat, 
de titularitat pública o concertats. També cal tenir presents els centres educatius de 0-3 anys. Avui 
mateix s’ha aprovat una Declaració de la Junta de Portaveus de suport i reconeixement a la tasca 
d’aquests centres educatius. La proposta era que el pla de xoc tingués en compte els centres amb 
independència de la seva titularitat, incloent els centres de 0-3. Una altra aportació, a l’acord tercer, 
era que en relació amb els nous protocols de salut, l’estudi de possibles espais disponibles es fes en 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb el món econòmic i amb el món associatiu. El 
teixit associatiu ha ofert espais a disposició de la ciutat, per tirar endavant diversos projectes. 
Respecte a l’acord quart, el Grup de JxT entén que calia fer constar que s’havia de garantir que 
qualsevol alumne, amb independència de la titularitat de l’escola, disposés de recursos econòmics i 
educatius. Pel que fa al cinquè acord, que fa referència l’equitat en l’accés a l’educació, el Grup de 
JxT considera que aquesta equitat no només consisteix a tenir un dispositiu material, digital, o un 
paquet de dades, i les competències bàsiques adquirides per l’alumne i la seva família, sinó també 
en garantir l’acompanyament en un procés d’ensenyament i aprenentatge de qualitat, és a dir un 
compromís d’acompanyament i seguiment de l’alumnat per tal d’aconseguir una educació de 
qualitat. Pel que fa al setè acord, la Sra. Lluís recorda que actualment ja hi ha una bona oferta i 
bones pràctiques, que s’han difós per mitjà dels equips docents, dels centres o del Departament 
d’Educació. Aquesta xarxa educativa es demanava que es fes en col·laboració amb les 
administracions que ja ofereixen aquests serveis, per tal de sumar i obtenir un millor resultat. La 
Sra. Lluís afegeix que el Grup de JxT no pretenia alterar el sentit de la proposta, sinó aportar-hi més 
valor al valor que ja té la proposta. D’aquí la perplexitat que ha posat de manifest la Sra. Lluís al 
principi de la seva intervenció. 
 
 Intervé seguidament el Sr. Aguinaga, qui destaca el caràcter prolix de la Proposta de 
Resolució, en relació amb la qual el Grup de Ciutadans demana votació separada dels diferents 
acords. El Sr. Aguinaga es refereix en primer lloc al pla de contingència, sobre el qual la 
Conselleria ha donat instruccions als centres perquè el despleguin o articulin en el període d’un 
mes, el mes de juny, amb la voluntat d’encabir tots els alumnes, però amb un seguit de restriccions 
que són difícilment assolibles. Encara que ho fossin des d’un punt de vista material, el Sr. Aguinaga 
pregunta quina docència es pot fer en espais desdoblats, en espais que potser es trobaran fora del 
centre escolar. El ventall de mesures sanitàries que s’han desplegat van més enllà del que es pot 
demanar a les escoles. Aquí rau l’arrel del problema. S’està fent recaure sobre els centres escolars el 
control de la pandèmia, quan s’està veient que hi ha una desescalada accelerada en els carrers. Totes 
les mesures que en l’àmbit educatiu semblen imprescindibles, un cop els nens estan al carrer 
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perdran tota la seva eficàcia. A banda d’això, el Sr. Aguinaga posa l’èmfasi en el reforç escolar a 
partir del pròxim curs. El tercer trimestre del curs actual pràcticament no ha existit. Els nens van 
deixar d’anar a l’escola a partir de mitjans del mes de març, i no tornaran fins al mes de setembre. 
Hauran passat sis mesos durant els quals els nens i nenes no hauran anat a escola. Això suposa, en 
certs nivells, sobretot a finals de primària i tota l’ESO, un dèficit de coneixement i de matèries que 
s’ha de compensar d’alguna manera. Donar resposta a aquesta situació és una responsabilitat 
sobretot de la Generalitat, però també amb la participació del món educatiu de l’Ajuntament. Pel 
que fa als casals d’estiu, cal ser conscients que no n’hi haurà fins a la fase 3. Actualment la ciutat es 
troba en la fase 1. Per tant, a hores d’ara, ningú té clar si el mes de juliol hi haurà esplais i casals, i 
en quines condicions es duran a terme. Si es vol fer recaure sobre l’escola tota la responsabilitat del 
control de la pandèmia, s’estarà cometent una equivocació. És evident que s’han de prendre 
mesures de control de temperatura. Però establir uns criteris tan rígids dificultarà 
extraordinàriament l’activitat docent. El Sr. Aguinaga es refereix a la segregació escolar, un tema de 
gran importància. El Decret d’admissions i el Decret de concerts educatius, són mesures 
benintencionades, però que no responen a les necessitats. Terrassa ha rebut, des d’inici del curs fins 
ara, 700 alumnes nous de matrícula viva. Un terç ha anat a l’ESO i la resta a infantil i primària. El 
repartiment d’aquests alumnes és de set alumnes que han anat a centres concertats, de mitjana, 
mentre que els centres públics n’acollien deu. Per tant, el focus no està en l’escola concertada, sinó 
en com es reparteixen els alumnes dins aquests centres concertats. Hi ha centres concertats que 
assumeixen molts alumnes i altres menys, i també a l’escola pública, perquè hi ha centres que 
n’acullen molts i d’altres no tants. Tot això, afegeix el Sr. Aguinaga, obliga a ser molt curós, per no 
posar més pressió a l’escola concertada, que està patint molt per la caiguda de quotes. Les escoles 
concertades estan notant una davallada en el seu nivell de matriculació. Per aquests motius, el Grup 
de Ciutadans no pot donar suport a l’acord cinquè de la Proposta de Resolució.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ciurana, qui destaca en primer lloc que no és fàcil 
poder treballar en una situació d’incertesa tan gran com la que es manté des de fa més de dos mesos 
en relació amb l’educació. Mai abans s’havia viscut una situació com aquesta. Malgrat aquestes 
incerteses, però, s’ha treballat molt i s’ha fet molt bona feina. El confinament ha fet aflorar, de 
manera clara, una situació que ja s’intuïa, una situació de pobresa i de precarietat. Però mentre els 
nens i les nenes anaven a escola, aquesta situació no es veia, perquè els nens anaven als centres, 
utilitzaven les biblioteques i els centres cívics. Un cop això no ha estat possible, s’ha posat de 
manera clara de manifest la situació de pobresa, que fa que moltes famílies no tinguin ni dispositius 
ni connexió. L’Ajuntament ha fet un gran esforç, així com el Departament d’Educació, per atacar en 
poc temps un repte molt gran, que no és específicament educatiu, ja que hi té a veure la pobresa, i 
pel que fa a la connexió té a veure amb una qüestió de drets. Per a la gent, s’ha convertit en una 
necessitat que la connexió sigui un dret universal, i caldrà fer quelcom per legislar-ho i que ningú 
quedi enrere. En mig any, s’haurà dotat tots els nens i nenes, de famílies vulnerables, de connexió i 
dispositius gratuïts, oferts pels centres, pel Departament d’Educació i pels ajuntaments. 
L’Ajuntament de Terrassa hi és en aquesta qüestió. Ha fet un conveni amb el Departament, de 
manera que 242 connexions wifi aniran a famílies que fins ara no en tenien. A banda, 250 iPads, 
molts dels quals dotats de les connexions esmentades, que va fer arribar l’Església de Jesucrist dels 
Sants dels Darrers Dies. A més, al juliol es disposarà de 200 ordinadors portàtils més, fruit d’una 
donació de Kern Pharma, que estaran a disposició al setembre. Per tant, l’Ajuntament ha fet un gran 
esforç per estar al costat de totes les escoles i centres, les municipals, les de la Generalitat i les 
concertades. S’ha mantingut sempre contacte amb tothom, amb la voluntat d’ajudar i fer arribar tot 
allò que s’ha demanat. Fruit d’aquesta col·laboració són els més de 600 equips de material escolar 
que s’han fet arribar a nens i nenes de Terrassa, sempre en coordinació amb les escoles i amb els 
Serveis Territorials. La Sra. Ciurana es refereix tot seguit a la segregació a la ciutat, i a la manca 
d’equitat existent, manifestant que cal millorar molt la situació. Es comença a reflectir, molt 
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lleugerament, que fa un parell d’anys que s’hi treballa de valent. Però revertir la segregació és una 
qüestió lenta. Ara s’està treballant en una fase 2, amb el suport econòmic del 50% de la Diputació 
de Barcelona, per tal que els passos següents que s’hi donin serveixin de prova pilot per altres 
ciutats que també pateixen aquesta segregació. La Sra. Ciurana voldria que tots els partits amb 
representació parlamentària donessin suport al Decret d’admissió d’alumnes, per tal de poder 
desenvolupar correctament el pacte contra la segregació. En relació amb el pla de desconfinament 
de les escoles durant el mes de juny, la Sra. Ciurana no considera que es deixi als centres sols. Les 
escoles compten amb la seva administració directa, el Departament d’Educació, però a més 
compten amb l’Ajuntament, amb tot allò que aquest pugui fer. Les escoles compten amb unes 
indicacions clares, que són que només han d’anar a les escoles, en el supòsit d’entrar a la fase 2, 
grups que no excedeixen de tretze nens i nenes a primària, o de quinze a l’ESO. Es tracta de grups 
que tanquen etapes, és a dir sisè de primària i quart d’ESO, així com segon de Batxillerat. No hi 
haurà un retorn a les aules per a grups d’altres nivells. En aquest sentit, també s’hi està treballant. A 
l’última reunió del Consell Escolar es va plantejar la idea de fer un seguit d’orientacions per a tots 
els centres de Terrassa, en les quals s’està treballant. 
 
 Pren la paraula el Sr. Lázaro, qui confirma que el Grup de JxT va plantejar un seguit 
d’aportacions, però totes elles anaven vinculades a una separació entre l’escola pública i la 
concertada. Però hi ha moltes qüestions que estan implícites, i que no cal explicitar. Si es diu que es 
tindrà en compte tot alumne amb un dictamen de serveis socials dient que la seva família és 
socialment desfavorida, això és aplicable a la pública i a la concertada. Cal ser conscients, a més, 
que la concertada té un acompanyament econòmic de més nivell, perquè els requeriments 
econòmics d’aquestes escoles són superiors als de la pública. Tant en la pública com en la 
concertada, si hi ha una distribució d’alumnes a conseqüència de les opcions de les famílies per la 
reserva de places, s’entén que aquestes famílies han de tenir una garantia que el centre, sigui públic 
o concertat, tindrà els recursos suficients per fer front a les seves necessitats. El Sr. Aguinaga també 
ha parlat de la distribució d’alumnes a la pública i a la concertada. És evident que hi ha una 
diferència. Es parla molt de segregació, associada a col·lectius que estan concentrats en 
determinades escoles. Són col·lectius de pobresa, no d’ètnia ni de procedència. Aquí hi ha dos 
problemes. O es destinen recursos a aquests alumnes o es destinen als centres. A vegades, però, es 
dóna que aquests alumnes es troben en centres que no poden donar recursos per equilibrar les seves 
necessitats educatives, i això genera una situació de gueto. És un problema estructural de recursos. 
Si es fa una distribució d’aquest alumnat, perquè les famílies així ho volen, i dins del període 
ordinari prenen aquesta opció, el que cal fer és acompanyar amb recursos allà on vagi aquest 
alumnat, siguin escoles concertades o públiques. El problema de la segregació no depèn de fer grans 
estudis, sinó de fer allò que qualsevol família faria en relació als seus fills: fer un pla d’ajuts per 
atendre les necessitats i que arribin al màxim, i si no ho pot fer la família, ho haurà de fer 
l’administració. Sobre la xarxa audiovisual, el Sr. Lázaro explica que la proposta pretén concentrar 
els recursos. També està implícit que es contemplaran les aportacions de totes les administracions. 
Respecte als espais, hi ha una competència de la Generalitat i de l’Ajuntament. Si no hi ha prou 
espais, caldrà negociar. Però no es poden distribuir nens per tota la ciutat, sinó que caldrà habilitar 
espais dins les escoles, en cas de situacions de complexitat sanitària màxima. Pel que fa al pla de 
contingència, la Proposta de Resolució ho diu clarament. Es tracta d’abocar recursos i reforços per 
recuperar tot allò que es pugui. El Sr. Lázaro afegeix, però, que no és un drama, dins d’una etapa 
escolar d’infantil i primària de nou anys i una etapa d’ESO de quatre anys, perdre dos o tres mesos. 
Hi ha nens, per exemple, que estan malalts dos mesos i que recuperen el ritme de seguida. La 
situació és més complexa al Batxillerat, quan els alumnes es preparen per a un examen final. 
Naturalment, hi haurà alumnes que necessitaran reforços, i que caldrà dissenyar-los, especialment el 
curs vinent. Així i tot, això té una dificultat, perquè és possible que els grups siguin més reduïts, 
potser de dotze alumnes l’any vinent i amb menys professors. Però, així i tot, cal tenir-ho en 
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compte. El Sr. Lázaro afegeix que cal ser conscients que ens trobem en una situació d’emergència 
sanitària. Al juny s’entrarà en la fase 2 i caldrà prioritzar l’atenció als alumnes, però sobretot cal 
planificar el mes de setembre, amb tres mesos al davant. El juny, amb la incertesa que suposa la 
incidència de la malaltia en els infants, s’ha de fer un acompanyament als alumnes que acaben 
etapa, una tutoria als alumnes que no han pogut assistir al centre per fer un seguiment de què han fet 
i una programació de cara a l’estiu, i també un seguiment dels alumnes de tres a sis anys, per la 
qüestió de la conciliació laboral, i perquè són nens que poden interferir a casa amb el teletreball de 
les famílies. El que correspon, al juny, és acabar el curs en una situació de complexitat per a tots els 
sectors, i encarar el setembre amb garanties.  
 
 La Sra. Lluís recorda que quan el Grup de JxT es refereix al pla de xoc, no descarta 
cap mena de centre educatiu. Simplement plantejava que un pla de xoc, que ara és més necessari 
que mai, ha de contemplar tots els centres educatius de la ciutat, incloent-hi els centres de 0-3 anys. 
Quan es parlava de la recerca d’espais, el Grup de JxT plantejava que hi ha espais a la ciutat que 
potser són necessaris per a ser posats a disposició i complir els requisits que marquen els protocols 
de salut. El Grup de JxT no ha dit res en relació amb el pacte contra la segregació. És mes, insta a 
tots els Grups parlamentaris perquè el nou Decret d’admissió d’alumnes respecti aquest pacte. El 
Grup municipal de JxT no ha fet cap intervenció en aquest sentit. La Sra. Ciurana ha parlat d’una 
qüestió de drets. La Sra. Lluís hi està d’acord, però han de ser drets per a tothom. En tot cas, el 
Grup de JxT votarà a favor de la Proposta de Resolució, tot i que d’una manera crítica, donat que 
s’ha perdut una oportunitat d’explicitar més clarament algunes qüestions. Les aportacions d’aquest 
Grup no pretenien canviar el sentit de la proposta, sinó que intentaven incorporar elements més 
explícits. Les aportacions es basaven en el convenciment que l’equitat en l’accés a l’educació no 
només es fonamenta en dispositius electrònics i en qüestions materials, respecte als quals les 
administracions han fet un esforç, malgrat que malauradament s’ha hagut d’esperar una crisi 
sanitària com l’actual per comprovar les necessitats existents, sinó que també es fonamenta en 
l’acompanyament i el seguiment de l’alumne en el procés d’aprenentatge i d’ensenyament, per 
assolir una educació de qualitat.  
 
 El Sr. Aguinaga es mostra d’acord amb el Sr. Lázaro en què el problema de la 
segregació és un problema de pobresa. Cal tenir-ho present. Alguns informes, com el de la 
Fundació Jaume Bofill, en canvi, identifiquen la segregació escolar amb l’origen, la qual cosa és un 
gran error. Per tant, si és un problema de pobresa, cal un acompanyament econòmic, i el suport de 
tot el sistema educatiu català, format per l’escola pública i la concertada. No només hi ha el Decret 
d’admissió, sinó també el Decret de concerts, que va en la línia de solucionar el problema de la 
segregació escolar per la via senzilla de suprimir places de l’escola concertada, de manera que es 
vol redirigir l’oferta cap allà on vol el Departament. Això té un perjudici per a l’escola concertada, 
que té un bon reconeixement de la població, que està fent una bona feina i que es vol implicar en la 
lluita contra la segregació escolar. Cal donar suport a la lluita contra la segregació, però això s’ha de 
fer amb la col·laboració i la participació de l’escola concertada, que forma part del sistema educatiu 
català. En segon lloc, dotant els alumnes que necessiten suport econòmic dels mitjans necessaris. Si 
no, no funcionarà. El Sr. Aguinaga agraeix el sentit de la proposta, que és útil en el moment actual, 
però també vol posar l’èmfasi en l’educació especial, que es troba en una situació molt complicada 
per les restriccions a la mobilitat imposades darrerament. Cal refermar i defensar el dret de les 
famílies que porten els seus fills a centres d’educació especial a poder triar el model educatiu que 
els convingui, a partir de la seva experiència i de la seva situació. Al Sr. Aguinaga li preocupa que 
l’actual govern de la ciutat, però sobretot de la Generalitat, tinguin una mentalitat tan poc oberta, 
col·laboradora i respectuosa amb les famílies a l’hora de triar el seu model educatiu.  
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 La Sra. Ciurana comença assenyalant que va poder veure les aportacions que va fer el 
Grup de JxT, i no va entendre que aportessin alguna cosa més en la línia assenyalada. Quan es parla 
de necessitats educatives especials, es parla de necessitats a tot arreu. Hi ha un treball per part de 
l’EAP i dels equips tècnics que corresponen. Per tant, la dotació ja s’hi contempla. Pel que fa als 
espais, l’Ajuntament de Terrassa ja hi està fent un estudi. El dimarts vinent tindrà lloc una reunió 
amb els Serveis Territorials per treballar aquest tema i coordinar-ho amb les escoles. Per tant, 
l’aportació del Grup de JxT no millorava el plantejament de la proposta. El mateix es pot dir 
respecte a la xarxa audiovisual. La Sra. Ciurana es refereix tot seguit a l’estiu. Aquest estiu, després 
de tres mesos sense escola, ha de ser un estiu més educatiu que mai, que serveixi per fer 
acompanyament emocional als infants que no han tingut escola. També per retrobar-se, i per tant 
també hi ha una qüestió d’equitat. Es faran uns casals d’estiu, “Més estiu”, per tal de fer un 
acompanyament, i també serà un treball d’oportunitats educatives i de reducció de la manca 
d’equitat per a tots els infants i joves. S’espera poder comptar amb els recursos, tècnics i 
econòmics, de la Generalitat i de la Diputació. La Sra. Ciurana es refereix tot seguit a les dades que 
mostren la baixa afectació de la COVID-19 en persones fins a 19 anys. S’està veient que potser no 
serà necessari tenir grups de només tretze alumnes en un espai, perquè l’afectació és menor de la 
que es pensava. Per tant, el que vagi anunciant el PROCICAT marcarà les actuacions, i això 
segurament farà que s’hagin de canviar sovint. Es fa molt complicat treballar amb aquesta incertesa. 
Pel que fa a la tria d’escola, el govern està d’acord en el fet que les famílies tenen dret a expressar 
les seves preferències. Només faltaria. Una altra cosa és, però, que es pugui complir aquest dret de 
preferència sempre. Això no és així, amb els mitjans dels quals es disposa. I més encara en relació 
amb la qüestió delicada de l’educació especial, tenint en compte que hi ha tot un col·lectiu de 
persones treballant amb les famílies i amb les situacions dels nens i les nenes. Al capdavall, la 
família acaba decidint, però és important tenir en compte que no només compta el que la família 
demana, sinó el que es pot oferir i el que disposa el sistema educatiu. Sobre el dèficit de 
coneixements de cara al curs vinent, la Sra. Ciurana manifesta que els professors, tenint en compte 
tots els anys que dura l’escolarització i tractant-se d’un trimestre, són capaços d’adaptar els 
continguts i els currículums del curs vinent valorant el que ha passat enguany. Cal esperar que 
aquesta situació no es torni a produir i es pugui tenir un curs força normalitzat, perquè 
l’acompanyament i l’escola són presencials, mai en línia. La Sra. Ciurana afegeix que s’hi ha 
treballat força per arribar a un acord sobre les mesures plantejades a la Proposta de Resolució, 
encara que no satisfacin tothom al cent per cent. La Sra. Ciurana també hauria volgut plantejar 
algunes qüestions d’una altra manera, o fer altres demandes. Es tracta, però, de temes prou sensibles 
per arribar a acords. El Grup d’ERC-MES donarà suport a la Proposta de Resolució. 
 
 El Sr. Lázaro comença manifestant que l’escola concertada forma part del sistema 
educatiu. A més, per la situació econòmica actual, el mes de setembre hi haurà moltes famílies de 
les escoles concertades que no podran fer front a les despeses d’escolarització. L’escola pública més 
propera, per la seva ocupació, tampoc podrà oferir serveis per escolaritzar aquests alumnes. La 
situació econòmica és tan complexa que la queixa d’aquestes escoles és que han perdut bona part de 
les quotes, especialment les que es troben en barris. O el sistema públic escolaritza aquests alumnes, 
o caldrà fer un pla de xoc per recuperar o reflotar les escoles concertades, i les famílies, tot plegat 
lligat a l’acompanyament als alumnes desfavorits. No es tracta de donar beneficis als centres, sinó 
de salvar l’escolarització dels alumnes, que no tindran altres alternatives. El Sr. Lázaro agraeix 
l’acceptació de les propostes presentades, que serien acceptades també per la majoria de la 
comunitat educativa. Són propostes que pretenen entomar el futur amb més garanties, dins la 
incertesa actual. El Sr. Lázaro finalitza agraint als cossos docents, mestres i professors, i també a les 
famílies, que han tingut de fer de mestres improvisats malgrat les seves dificultats i mancances 
d’equips. Cal aportar una dotació digital per a les famílies, perquè podria produir-se un rebrot de la 
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malaltia, un altre confinament, i de nou presentar-se el mateix problema. Durant els tres mesos que 
venen caldrà preveure totes les actuacions d’acompanyament i dispositius digitals.  
 
 Es procedeix tot seguit a la votació separada dels acords que conformen la part 
dispositiva d’aquesta Proposta de Resolució, amb el següent resultat: 
 
 Els acords números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 10 i 11 són aprovats per unanimitat. 
 
 L’acord Cinquè és aprovat amb el següent resultat: 
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 17) Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre l’aplicació de mesures transitives per a 

la reactivació econòmica. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat transaccionada la proposta anterior, 
que recull en part el seu contingut.  
 
Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal  del PSC, en suport als treballadors i treballadores de 

Nissan. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de 
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat 
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 19) Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, per la restitució de les 

bones pràctiques en la representació política institucional. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del 
PSC, Ciutadans i JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « L’Ajuntament és la institució local més rellevant, que té per funció el govern i 
l’administració dels interessos de la ciutadania d’un municipi. Com a representants de la ciutadania 
entenem que la democràcia és diàleg i respecte dins la diversitat, la pluralitat i la llibertat 
ideològica. El nostre compromís amb Terrassa i la defensa del benestar dels seus ciutadans són 
perfectament compatibles amb la discrepància d’idees i el respecte.  
 
 » Si l’Ajuntament és l’administració més important a la ciutat, els regidors i les 
regidores que en formem part som els principals representants de la ciutadania i, per aquest motiu, 
hauríem de ser exemplars en el fons i en la forma. La nostra responsabilitat és immensa i cal que 
tots i totes hi estem a l’alçada. Volem garantir que aquest Ajuntament no caigui en el desprestigi 
institucional i per contra, demanem la corresponsabilitat de tot el Ple per a que aquesta cambra 
esdevingui altra vegada l’òrgan de debat polític de més alt nivell a la ciutat. Les formes en el debat 
són un element clau de la democràcia i han d’estar presidides per la llibertat d’expressió i respecte a 
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la llibertat ideològica. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament del mes de novembre de 2019 va 
aprovar, per unanimitat, una proposta de resolució que demanava als grups municipals de 
l’Ajuntament de Terrassa i als i les seves representants, per respecte a la ciutadania i a la institució, 
que compleixin en tots els seus òrgans de debat polític el Codi ètic, fomentant la política dels 
arguments, la discrepància respectuosa i el consens, especialment en els temes principals de ciutat. 
 
 » Malauradament, en els darrers mesos aquest acord no ha estat respectat per tots els 
membres del Consistori. Des de l’inici del present mandat s’han produït diverses situacions en les 
que membres del Govern municipal no han tractat amb respecte a regidors de l’oposició, un mínim 
exigible en qualsevol democràcia. En especial, el 4rt Tinent d’Alcalde, Noel Duque, s’ha referit en 
vàries ocasions amb evidents faltes de respecte cap als membres de l’oposició. El darrer episodi, en 
el qual el Tinent d’Alcalde arriba a dir que «Estáis enfermos, estáis mal de la cabeza, sois gente que 
no carbura bien» és intolerable i no es pot permetre en un regidor del Govern municipal. Tanmateix, 
les paraules «Voy a ir a por vosotros», fent referència als grups de l’oposició s’allunyen de tota 
forma del que hauria de ser un tracte cordial i respectuós cap a un company del Consistori.  
 
 » Davant d’aquest darrer episodi, des de l’oposició vam demanar a l’Alcalde que 
intervingués per corregir aquesta situació. Malgrat això, la mateixa tarda el Tinent d’Alcalde no 
només no va demanar disculpes, sinó que es va reafirmar en les seves paraules i va responsabilitzar 
a les persones que “no havien interpretat correctament les seves paraules”.  
 
 » Ens trobem, doncs, davant la reincidència d’un regidor en les seves males formes i 
les continuades pujades de to. Ha tingut la possibilitat de rectificar i corregir el seu comportament, 
però en cap ocasió ho ha volgut assumir. Es tracta d’un assumpte greu, doncs estem parlant d’un 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, un càrrec de gran importància institucional i de 
representació política que no es pot permetre veure’s tacat per les faltes de respecte del seu titular. 
La institució i els ciutadans que hi són representats estan per damunt de les males actituds dels 
polítics que ostenten els càrrecs de representació.  
 
 » La paraules del Tinent d’Alcalde no són contra cap grup municipal. Aquestes 
manifestacions constitueixen un atac frontal a la democràcia local i a la llibertat d’expressió dels 
representants de la ciutadania terrassenca. L’oposició té el dret i el deure de exercir la seva tasca de 
fiscalització amb plenes garanties, sense que cap membre del Govern pugui insultar, menysprear o, 
fins i tot, amenaçar. El respecte a la pluralitat és un valor essencial que ha de prevaldre a la política 
per damunt de tot. Terrassa és una ciutat amb una llarga trajectòria de pacte i diàleg, i això no pot 
quedar a l’oblit en aquests moments difícils. 
 
 » Ara mateix, més que mai, ens cal unitat. Govern i oposició hem de treballar plegats 
per fer front a la crisi que estem vivint i hem de donar el millor de nosaltres per aportar idees i 
propostes en la gestió de la situació actual. Això només serà possible si som capaços, entre tots i 
totes, de generar la confiança necessària per arribar a pactes. I per a que això sigui possible, 
responsables polítics que exerceixen la seva tasca de la forma que ho fa el 4rt Tinent d’Alcalde, han 
de donar un pas enrere i deixar pas a persones que puguin generar la confiança que en aquests 
moments es requereix. 
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels 
següents 
 
 ACORDS: 
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 Primer.- Demanar la dimissió del 4rt Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, 
Noel Duque Alarcón.  
 
 Segon.- Compromís de tot el consistori per vetllar per la bona pràctica democràtica de 
la nostra representació institucional.» 
  
 Pren la paraula el Sr. Sàmper per presentar aquesta Proposta de Resolució. El Sr. 
Sàmper comença dient que hagués preferit no haver de fer-ho, i que aquesta proposta no s’hagués 
de presentar al Ple de l’Ajuntament de Terrassa. Però les circumstàncies han fet que així sigui. És 
un fet desagradable. El primer acord de la proposta demana la dimissió d’un Tinent d’Alcalde, però 
sobretot demana la dimissió d’un company, i això és molt desagradable, alhora que molt greu. Les 
conductes recents, però, que han provocat aquesta autèntica incorrecció política han estat igual o 
més desagradables i greus que les seves conseqüències. El Ple de l’Ajuntament del mes de 
novembre de 2019 va aprovar, per unanimitat, una Proposta de Resolució que demanava als Grups 
municipals, per respecte a la ciutadania i a la institució, el compliment del Codi Ètic en tots els seus 
òrgans de debat polític. En un any d’actuació de l’equip de govern, aquest ha acusat de masclisme i 
de racisme a companys de Consistori. Ara, recentment, s’ha permès l’insult directe i l’amenaça. La 
presidència del Ple i la presidència de les comissions informatives han permès aquestes conductes, 
declarant-les impunes i fins i tot ratificant-les en declaracions a les xarxes socials. La política, que 
hauria de ser l’art de l’oratòria, de la gestió i de la transformació de la ciutat, s’ha convertit en un 
teatre groller, maleducat i de molt mal gust. Tothom n’és responsable. Els debats parlamentaris dels 
darrers vint-i-cinc anys del segle passat, ja en democràcia, haurien de ser escoltats i repassats per 
part de tothom, pel plaer d’escoltar, s’estigués d’acord o no, a polítics com Carrillo o Fraga, 
González o Suárez, Anguita o Roca i Junyent. La frase més comuna, escoltant-los, és que cadascun 
tenia la capacitat de convèncer, encara que al capdavall només es pogués votar a un. Eren grans 
oradors, i polítics molt ben educats i formats. L’acord primer no va contra l’Alcalde, però és 
l’Alcalde el principal responsable que s’hagi arribat a la situació actual. El Sr. Sàmper voldrà 
escoltar quin és el criteri de l’Alcalde en relació amb l’educació, la correcció i la bona política. El 
Grup d’ERC-MES n’és corresponsable. Sap que certes conductes de membres de l’equip de govern 
no són correctes, però calla. Amb el seu silenci ratifica i autoritza la mala educació política, la mala 
praxi política. El Sr. Sàmper voldrà escoltar també quin és el seu criteri en relació amb l’educació, 
la correcció i la bona política, El Sr. Sàmper afegeix que no és res personal, en contra de ningú. 
Però el que ha passat és molt greu, i especialment algunes frases, que són inaudites. Quan una 
persona és escollida per la ciutadania i té l’honor de ser Tinent d’Alcalde, no ho és només dels qui 
l’han votat, sinó de tota la ciutat de Terrassa. Això l’obliga a respectar tota la ciutat, i tots els Grups 
municipals. El Sr. Sàmper reitera que no hauria volgut haver de presentar aquesta Proposta de 
Resolució, perquè està convençut que la persona a la qual va dirigida és una excel·lent persona, i no 
ho mereixeria. Però hi ha una responsabilitat clara per haver-li permès arribar fins on ha arribat. El 
Sr. Sàmper espera que el debat que ara comença no sigui tan desafortunat com les manifestacions 
que han provocat que s’arribi fins aquí.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui comença assenyalant que el Sr. 
Sàmper ha explicat molt bé el contingut i l’abast de la proposta. Aquest és un tema molt 
desagradable, des d’un punt de vista personal i polític. El Sr. González recorda que només en una 
ocasió, des que és Regidor, una persona es va sentir ofesa per les seves paraules. Així li va fer saber 
al Sr. González en el Ple, i en la mateixa sessió aquest li va demanar disculpes. No va entrar a 
valorar si tenia o no raó, sinó que va demanar disculpes. En els últims cinc anys, s’ha produït una 
situació semblant en quatre o cinc ocasions més, per part d’altres companys. A cada ocasió va 
passar el mateix. Demanar disculpes no és un signe de feblesa ni d’inseguretat, sinó de respecte vers 
els altres. Res més, es fa i tot plegat no té més conseqüències. Aquesta és la perspectiva personal del 
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Sr. González. Des d’un punt de vista polític, en canvi, el que ha succeït és molt obvi. També és molt 
òbvia la manera com l’equip de govern, amb la seva majoria absoluta, passarà pàgina d’aquests fets. 
Però no és la primera vegada que succeeix, i ara amb una gravetat especial. Si hagués succeït amb 
unes altres majories, o en altres àmbits administratius, el Sr. González està convençut que el 
responsable polític ja hauria dimitit, o el seu dirigent li hauria indicat el camí cap a la porta de 
sortida. Això no està succeint a Terrassa, i presumiblement no succeirà. El Sr. González afegeix que 
s’està parlant molt del Pacte de Ciutat. El Grups municipals estan gestionant aquest projecte, com 
ho demostra la Proposta de Resolució conjunta aprovada avui. Però el Pacte de Ciutat té com a 
objectiu que els agents socials i econòmics s’hi sumin, i siguin els qui li donin contingut i projecció 
de futur. En aquest context, no és bona idea seure amb ells amb representants que des d’un punt de 
vista polític no tenen credibilitat. Els agents econòmics i socials són gent seriosa, que s’hi juga molt 
en el Pacte de Ciutat. Exigiran molt de l’Ajuntament, i aquest els hi podrà oferir la seva voluntat 
política i el que pugui fer des d’un punt de vista material. Cal no oblidar, però, que la gent s’hi juga 
el seu futur, i en aquesta situació vol interlocutors seriosos, fiables, respectuosos i educats.  
 
 Intervé tot seguit el Sr. Albert, qui entén que aquesta és una Proposta de Resolució que 
a ningú li agrada tenir davant i mantenir-hi un debat. Tot i això, el Sr. Albert recorda una frase que 
ha repetit altres vegades: la política la fan les persones però no és personal. El Sr. Albert porta 
aquesta idea fins al màxim. Si no fos així, costaria molt gestionar el dia a dia i el debat polític. En 
política, però, si no es vol fer una cosa, no es fa. La falsa modèstia i la condescendència molesten al 
Sr. Albert. Aquí hi ha al davant unes declaracions desafortunades d’un representant polític, que va 
demanar disculpes públicament, tancant el tema. Els Grups ponents de la proposta han allargat el 
debat perquè els interessa políticament. El Sr. Albert ho respecta, però reitera que si una cosa no es 
vol fer, no es fa. Si no agrada, no es fa. Si molesta plantejar-ho, no es fa. Quan es fa és perquè es 
veu una oportunitat política, que el Sr. Albert pot arribar a entendre, però que li molesta 
profundament perquè afecta una persona que ha acceptat el seu error i ha demanat disculpes. Però 
l’oposició vol allargar aquesta qüestió. El Grup d’ERC-MES té una posició al respecte, però no vol 
allargar un debat que està absolutament acabat, i que s’ha mantingut allà on considerava que s’havia 
de tenir. Avui, en el Ple, s’han aprovat conjuntament assumptes importants, i s’han pactat la majoria 
de les declaracions de la Junta de Portaveus presentades. En canvi, el debat central acabarà resultant 
aquest, un debat que s’està allargant innecessàriament des de fa més de quinze dies. És evident que 
la política està desprestigiada, i tothom n’és responsable. Però els Grups municipals també tenen la 
capacitat de decidir sobre el que arriba a la gent, i si el que li arriba ho fa en un moment puntual o al 
llarg de molts dies i setmanes. El Sr. Albert entén que els Grups de l’oposició, en especial un, 
s’hagin sentit ferits, però han olorat sang i ho han volgut aprofitar. Res a dir. Però el Sr. Albert 
demana que no facin servir la falsa modèstia i la condescendència. Hi ha hagut unes declaracions 
desafortunades, amb una rectificació posterior i una demanda de disculpes, per part de la persona i 
de l’equip de govern. Malgrat això, els Grups de l’oposició presenten avui una Proposta de 
Resolució demanant la dimissió d’un company, que ha demanat disculpes, i a més dient que no ho 
volen fer. Cadascú és responsable de les seves accions. El Grup d’ERC-MES és respectuós vers allò 
que l’oposició cregui i presenti al Ple. El Sr. Albert reitera que s’està allargant un debat que per al 
Grup d’ERC-MES està acabat, i s’està fent per interès polític, intentant fer veure, a més, que aquest 
interès no hi és. 
 
 Intervé tot seguit el Sr. Vega, qui comença manifestant que la intervenció del Sr. 
Albert ha estat molt desafortunada. El Sr. Vega se suma a les reflexions que han fet els Grups de 
Ciutadans i de JxT. El Sr. Vega lamenta haver arribat a una situació que no es volia. Dir que les 
amenaces eren polítiques i que no se l’havia interpretat bé, no era el que esperaven els Grups de 
l’oposició. El que esperaven eren unes disculpes clares i públiques, que no han estat. I no es pot 
justificar el que és injustificable. S’ha parlat d’interessos polítics i personals en la presentació de la 
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proposta. Personalment, el Sr. Vega no té cap mena d’antipatia, ni rancúnia, ni enemistat personal. 
El Sr. Vega, que no se sent ofès personalment, sí que se sent ofès políticament, com a ciutadà 
terrassenc i com a representant públic de milers de persones, perquè ataca als principis de la 
convivència democràtica, que són el respecte i el diàleg. Això no és un tema nou. És tant antic com 
la democràcia, i respon a la voluntat de desprestigiar l’adversari polític, el que pensa diferent, i 
respon també a la voluntat d’amagar les pròpies responsabilitats. El missatge que s’ha transmès a la 
ciutadania, amb la continuïtat d’episodis desagradables, és que qui més crida i ofèn és qui té la raó. 
Però aquesta no és la veritat. Per això, aquesta Proposta de Resolució no va de qüestions personals, 
sinó de democràcia, de respecte i de diàleg. Aquests són els valors que haurien d’imperar. El Sr. 
Vega fa tretze anys que és a l’Ajuntament, i pot dir que poques vegades s’ha produït algun petit 
incident, fins aquest any. El Sr. Vega ja va demanar al Sr. Alcalde que aturés aquesta dinàmica, atès 
que tenia capacitat per fer-ho. Quan s’ha produït algun incident, l’Ajuntament ha mantingut una 
postura educada i humana, donat que tothom es pot equivocar. Aquesta vegada, però, la gravetat és 
encara major, perquè els representants electes no estan en un moment d’especial nerviosisme, sinó 
que es fa des de casa, amb un micròfon davant. El Grup del PSC va intentar que aquesta qüestió no 
es traslladés a la ciutadania, i va intentar que es produïssin unes disculpes i que l’afer acabés 
d’aquesta manera. Però no ha estat així. No hi ha hagut aquestes disculpes. En qualsevol institució 
democràtica, afegeix el Sr. Vega, els insults i les amenaces haurien provocat un cessament 
immediat. Això no és un interès polític, sinó que respon a la correcció que cal exigir a tots els 
representants públics. Ni les virtuts ni els defectes, ni les minories ni les majories absolutes poden 
justificar l’insult i l’amenaça en una institució democràtica. 
 
 Pren la paraula el Sr. Duque, qui comença la seva intervenció dient que ha escoltat 
totes les intervencions, que demostren que no tothom es troba en la mateixa freqüència. El Sr. 
Duque no comparteix la visió que s’ha exposat. Tot i això, tornarà a demanar disculpes. Abans, 
però, expressarà els seus punts de vista. La política no es basa només en les formes, sinó també en 
la confiança que es transmet a la gent. Hi ha moltes maneres de fer que la gent perdi interès per la 
política. Avui mateix, per exemple, un il· lustre socialista ha entrat a formar part d’una empresa 
energètica com a conseller. Això és el que preocupa al Sr. Duque, més que no pas que algú parli 
malament en una intervenció en directe a les xarxes socials. L’oposició ha demanat dos informes 
jurídics demanant que diguin que el Sr. Duque ha incomplert el Codi Ètic. Un va ser quan va 
qualificar de racistes uns discursos dels Grups del PSC i de Ciutadans. L’altre ha estat ara, arran 
d’un vídeo publicat a Facebook. El Sr. Duque recorda que els dos informes conclouen que no ha 
incomplert el Codi Ètic. Els Grups de l’oposició fa dues setmanes que demanen la dimissió del Sr. 
Duque. Després d’escoltar al Sr. Sàmper i al Sr. González, el Sr. Duque puntualitza que en cap 
moment es va adreçar a ells. Es va adreçar al PSC i a un partit que no està representat en el Ple. 
Aquests dos partits són els que deien que s’estava jugant amb la salut pública. Pel que fa a la 
implicació dels Grups de Ciutadans i de JxT en aquest assumpte, demanant la dimissió del Sr. 
Duque, han argumentat que ho fan per preservar el respecte a la institució pública. Però el Sr. 
Duque no es va referir a aquests dos Grups, sinó que va reaccionar a unes acusacions i unes 
humiliacions molt greus. Ara que tota l’oposició actua de forma conjunta, cal fer una valoració 
política, perquè darrere d’aquesta proposta hi ha una voluntat política. No tot es fa per defensar els 
valors institucionals. El Sr. Duque considera que a Terrassa votar Ciutadans és votar el PSC. Però el 
que no sabia és que el Grup de JxT jugaria a aquest joc. Al Sr. Duque mai li ha agradat 
Convergència i Unió, ni JxT, als quals culpa de molta part de les desigualtats que hi ha a Catalunya. 
Tot i això, el Sr. Duque pensava que seria possible treballar conjuntament, perquè davant de tot hi 
són les persones. No pensava que aquest Grup buscaria un error així i l’aprofitaria per demanar la 
seva dimissió. Això és molt greu. El Sr. Duque, això no obstant, els entén i els respecta, i els hi 
demanarà disculpes. El Sr. Duque no té cap problema en admetre que no va utilitzar les paraules 
més adequades, que es va deixar portar per la indignació. La raó és que estava escoltant acusacions 
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molt greus per part de membres de l’oposició. El Sr. Duque demana perdó a les persones que es van 
sentir ferides, les que va ofendre directament i les que se senten ferides de forma solidària o altruista 
per protegir la institució. El Sr. Duque segurament aprendrà de tot el que ha succeït. Però també 
hauria d’aprendre l’oposició. Si no fos així, no seria just. El Sr. Duque anuncia que adaptarà el 
vocabulari al context. Sembla que se li estigui demanant que quan algú faci acusacions com la de 
jugar amb la salut pública, o que senten vergonya d’una Regidora de salut, i que diguin que el Sr. 
Duque és un animal, per un discurs en el Ple, o que facin un discurs que li sembla racista, al mateix 
Sr. Duque i a entitats antiracistes, o quan un responsable del PSC digui que el Sr. Alcalde està per 
ser diagnosticat, respongui amb bones paraules i els agraeixi les seves bones pràctiques en defensa 
de la representació institucional. Això és el que li estan demanant. Sembla que es pot insultar de 
gravetat, que es pot fer i dir el que es vulgui, sempre que no ho sembli, amb paraules que sonin bé. 
El Sr. Duque considera que això és també indigne per a la política, i fa que molta gent s’hi allunyi i 
la menyspreï. El Sr. Duque té la seva manera de veure les coses, i la manifesta. Quan algun càrrec 
local utilitza expressions com “posar els pebrots a sobre de la taula”, en un Ple, o quan publiquen 
vídeos a les xarxes amb taüts al bell mig d’una pandèmia, com va fer un membre del PSC, això ha 
de ser correcte, perquè el PSC és simpàtic, mentre que el Sr. Duque sembla que és un ignorant i ha 
de dimitir. Quan el Sr. Duque sigui qualificat públicament d’ignorant, de xerraire, d’inepte o de ser 
indigne del seu càrrec, donat que les acusacions es fan amb “talante” no passa res. En canvi, al Sr. 
Duque el perden les formes, i per tant ha de dimitir. Aquest és el joc que planteja l’oposició. El Sr. 
Duque no sap si sabrà jugar-hi, però ho intentarà. Mentre algun membre del Consistori insultava a 
membres del govern, els companys i companyes del Sr. Duque estaven treballant per intentar tenir 
cura de la gent en la pitjor crisi que ha viscut la ciutat. L’oposició es basa en un vídeo, en el qual el 
Sr. Duque reconeix que no va estar encertat, que té una durada d’un minut, extret de cinc-cents 
minuts d’intervencions en directe adreçades a la ciutadania per ajudar-la en els seus dubtes. El Sr. 
Duque pregunta si l’oposició creu que ajuda o no a la institució que el Regidor de serveis socials 
estigui per la gent i li dediqui temps per resoldre els seus dubtes directament, o si pel contrari 
creuen que això el fa indigne del seu càrrec. Sembla que l’oposició vulgui que el Sr. Duque 
desaparegui del mapa, perquè no és del seu gust. El Sr. Duque sap que a l’oposició no li agrada com 
s’expressa, la seva forma de fer política, ni ell personalment. Però exerceix el seu càrrec perquè l’ha 
votat la ciutadania. Al Sr. Duque pot no agradar-li ni les sigles d’alguns partits, ni els seus principis, 
ni com s’expressen, i fins i tot l’avorreixen a vegades. S’allarguen massa. Els Plens, per exemple, 
són “infumables”. També avorreixen bona part de la ciutadania. Però el Sr. Duque no demanarà la 
seva dimissió, perquè respecta la gent que els ha votat. Això vol dir respectar la democràcia. En 
comptes de demanar la seva dimissió intentarà guanyar-los en les pròximes eleccions. El Sr. Duque 
anuncia que no dimitirà, i per això el Grup de TxT votarà en contra del primer acord. Sí que votarà 
a favor de l’acord segon. El Sr. Duque ja sap què és dimitir, i ho ha fet quan ha considerat que 
estava traint la seva gent i els seus principis, i quan el seu partit li ho demana. Demanar la dimissió 
d’algú perquè no agrada és més propi d’una altra època. El Sr. Duque no tindria problema en tornar 
a les seves anteriors ocupacions, si es donés algun dels supòsits que abans ha esmentat per dimitir. 
No se sentiria còmode defensant unes sigles o fent polítiques sense pensar en la gent. Això sí que 
seria un problema, i el faria dimitir. Però no dimitirà per un moment desafortunat. El Sr. Duque 
afegeix que li ha dolgut que els tres Grups de l’oposició vagin de la mà per intentar fer-lo fora, 
perquè això suposa un menyspreu vers els ciutadans que han votat el seu Grup polític. Per altra 
banda, que la dreta no el vulgui, i com a polític d’esquerres, li fan venir més ganes de quedar-se. 
Que la dreta no el vulgui el motiva. I els Grups de l’oposició representen la dreta, i ho han 
demostrat volent que algú dimiteixi per un error, sense dir res respecte a la seva gestió, en una de 
les crisis més greus que s’han patit, amb una enorme repercussió social. Demanar la dimissió del 
Regidor de serveis socials, sense dir res en relació amb la seva gestió, és surrealista. El Sr. Duque 
considera que això no és fer política de veritat. El PSC ha estat editant i compartint vídeos contra 
l’Alcalde, contra la Regidora de salut, que no ha parat de treballar, i contra el Sr. Duque, amb l’únic 
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objectiu d’aconseguir un rèdit polític. Els membres del Grup del PSC no s’haurien de fer els bons 
ara. En tot cas, la seva actuació no li sortirà bé, sinó que a judici del Sr. Duque estan enterrant el 
PSC, un partit que ho ha estat tot políticament durant molts anys. D’aquesta manera no retornaran el 
PSC on estava, amb aquesta política fosca. El Sr. Duque recomana als Grups de l’oposició que si 
volen captar vots i connectar amb la ciutadania, li dediquin temps i cura, no buscant portades 
demanant la seva dimissió. Fer-ho està fora de lloc, malgrat que el Sr. Duque reconeix que es va 
equivocar. Si els Grups de l’oposició estan preocupats per preservar el panorama polític, haurien de 
parlar de la gestió del Sr. Duque dels serveis socials durant la pandèmia. Això és també parlar de 
política, i no només fer-ho d’escàndols que la mateixa oposició han fet grans. Tot plegat, afegeix el 
Sr. Duque, farà que moderi les seves paraules d’ara endavant. La vida és un aprenentatge constant. 
Però no deixarà d’indignar-se davant d’injustícies com les que s’han viscut: un govern treballant i 
una oposició dient que estava jugant amb la salut de la gent, sembrant la por i el caos. El Sr. Duque 
vol protegir la política del cinisme i d’aquells que només fan política de sigles sense preocupar-se 
per la gent i els seus problemes, i que aprofita una crisi per cercar vots. En canvi, l’oposició vol 
protegir la política de persones com el Sr. Duque. El Sr. Duque conclou la seva intervenció 
recomanant la lectura del llibre “La demonització de la classe obrera”, d’Owen Jones.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui manifesta que li molesta que el Sr. 
Albert hagi acusat l’oposició de falta modèstia i de condescendència, i també d’allarg aquest debat. 
Si es vol parlar i debatre sobre la incorrecció, ara s’ha tingut un altre exemple. No hi ha res pitjor 
que intentar situar el debat en un lloc que no és real. El Sr. Albert ha repetit diverses vegades que el 
Sr. Duque havia demanat disculpes, la qual cosa no és certa. Després de l’última reunió mantinguda 
sobre el pacte polític, amb la intervenció del Sr. Alcalde dient que li demanaria que canviés la seva 
actitud, pocs minuts després el Sr. Duque feia una nova intervenció dient que els partits de 
l’oposició estaven ancorats en els càrrecs, que tenien cotxes d’alta gamma, etc. És a dir, fent un 
discurs populista. El Sr. Sàmper demana que el Sr. Albert no situï el debat en un context d’unes 
disculpes prèvies, perquè això és faltar a la veritat, i és tant o més greu que la conducta que avui 
s’està debatent. El Sr. Duque ha posat de manifest una forma peculiar de demanar perdó. El 
demana, però prèviament fa una crítica ferotge i carrega contra l’oposició. En alguna ocasió, ho ha 
dit el Sr. González, aquest ha tingut algun problema amb algun company de Consistori, i sense 
entrar a valorar qui tenia raó va demanar disculpes. El Sr. Sàmper també en va tenir algun, en els 
moments més difícils en relació amb el procés català. El Sr. González va perdre els papers en 
relació amb el Sr. Sàmper, qui el va manifestar que se sentia ferit i que no s’havien de travessar 
certes fronteres. En la següent intervenció del Sr. González, aquest es va disculpar, i va continuar 
dient el que considerava adient. Avui l’Alcalde ha tingut l’oportunitat de dirigir el criteri del Grup 
de TxT en relació amb aquesta Proposta de Resolució. No ho ha fet, i ha permès que el Sr. Duque 
s’expressés com ha volgut. Té tot el dret a fer-ho, però les disculpes no es demanen d’aquesta 
manera, carregant contra aquells davant dels quals s’està disculpant. En definitiva, considera el Sr. 
Sàmper, del que es tracta és de veure si tothom és capaç de ser correcte amb els altres. El Sr. Duque 
ha intentat desacreditar la correcció política. Si el Grup de TxT i el Sr. Alcalde consideren que cal 
seguir per aquest camí, endavant. El Sr. Sàmper respecta totes les ideologies, sense descartar-ne 
cap, però les paraules han de ser correctes i educades. El Sr. Sàmper se sent decebut pel que ha 
succeït avui, i el Sr. Alcalde tenia la possibilitat d’haver-ho evitat. 
 
 El Sr. González es mostra d’acord amb les paraules del Sr. Sàmper. Tot i això, el Sr. 
González accepta les disculpes que ha manifestat avui el Sr. Duque, però lamenta que hagi calgut 
esperar fins avui perquè explícitament demani perdó. El Sr. González no vol entrar a valorar el 
discurs que ha envoltat aquestes disculpes. En relació amb les paraules del Sr. Albert, el Sr. 
González esperava més que no pas tapar les vergonyes del soci d’ERC-MES en el govern. És propi 
del Sr. Albert dir quan pertoca mantenir determinats debats i quan no, i resulta que avui no tocava 
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fer aquest. Sembla, però, que sí que era necessari que algú demanés perdó. Per tant, sí que era 
pertinent el debat. El Sr. González es mostra molest per les paraules del Sr. Albert, atès que 
l’oposició ha estat ofesa per tercera vegada en el present mandat, i resulta que l’oposició és qui té la 
càrrega de la prova per demostrar que actua de forma honesta. Qui ha de demostrar que és honrat és 
qui ofèn, no les persones que se senten ofeses. El Sr. González vol saber què passarà si una situació 
com aquesta es repeteix. L’únic instrument del qual disposa l’oposició és plantejar-lo en el Ple. Al 
Sr. Albert no li agrada, i el Sr. Alcalde no ha dit res. Quan algun membre del govern, o de 
l’oposició, torna a fer quelcom greu, faltant el respecte algú altre, el Sr. González pregunta que 
caldrà fer, i com s’explicarà a la ciutadania. Els ciutadans poden qüestionar-se com poden posar-se 
d’acord políticament els Grups respecte a un Pacte de Ciutat, si es falten al respecte en el Ple. El Sr. 
González reitera que dóna per bones les disculpes del Sr. Duque, encara que no comparteixi en 
absolut la resta del seu discurs. A partir d’aquí, el que decideixin la resta de Grups ponents de la 
Proposta de Resolució, li semblarà bé. 
 
 El Sr. Albert considera que no era necessari malinterpretar les seves paraules anteriors. 
Cadascú decideix el que pertoca o no pertoca debatre. Però ha de ser responsable del que decideixi. 
El Sr. Albert ha dit que no li convenç políticament presentar-se al Ple dient que no es vol fer el que 
es fa. L’oposició allarga políticament aquest debat perquè l’interessa fer-ho. El Grup d’ERC-MES 
no està per tapar les vergonyes de ningú, sinó per dir el que pensa. Fer política és signar un acord, 
arribar a aliances, confiar els uns en els altres, generar espais de confiança, intentar generar els 
espais possibles per poder treballar. A vegades, les intervencions d’uns i els altres ho fan complicat. 
Però en els darrers dies tots plegats han estat capaços de construir espais per seguir treballant 
conjuntament. Això és que cal valorar. La presentació d’aquesta Proposta de Resolució, presentada 
fent veure que no ho volen fer, no és política. Aquesta polèmica no és política. Les declaracions que 
va fer el Sr. Duque tampoc són política. El seu discurs d’avui, en canvi, sí que ho és. El Sr. Albert 
entén que molesti l’oposició. El Sr. González ha actuat bé: ha acceptat les disculpes i ha manifestat 
que no comparteix el discurs del Sr. Duque. El que no es pot fer és aprofitar un conflicte per 
eliminar un discurs que molesta. Aquest és un debat que també és pertinent i que fóra bo de 
mantenir. Tampoc és política alguns vídeos que s’han penjat darrerament, o els tweets d’alguns 
Regidors de l’oposició, publicats darrerament. Per tot plegat, el Sr. Albert valora molt positivament 
el pacte polític assolit en els darrers dies, perquè permet recuperar espais de confiança per treballar. 
Les relacions polítiques dins l’Ajuntament de Terrassa no passen pel millor moment. Tothom n’és 
conscient. Per això cal intentar generar espais de treball que facin possible aportar coses positives a 
la ciutadania. Que no agradin els discursos polítics és normal. L’oposició ha demanat informes 
jurídics, i tot i rebre la resposta jurídica ja tenen presa la seva decisió política, que és presentar la 
proposta al Ple, tenir la discussió i posar al Sr. Duque davant els focus. Si a l’oposició no li agraden 
les respostes dels informes jurídics, no els han de demanar. Si ja tenen presa la decisió, perquè els 
interessa políticament, la qual cosa és criticable encara que el Sr. Albert ho respecti, no haurien de 
demanar informes jurídics, allargar els debats i fer-se els ofesos quan els diferents Grups municipals 
diuen el que pensen. El Sr. Albert no ha dit mai què es pot parlar i que no en el Ple. Però tothom pot 
opinar i tenir la reflexió pròpia al respecte. Aquest és un debat gens agradable, i especialment 
després d’haver mantingut avui debats interessants entorn de l’educació, de l’economia, de la 
mobilitat. S’han assolit acords importants. S’han llegit moltes declaracions de la Junta de Portaveus, 
després d’hores de parlar-ne i de transaccionar. Això sí que és política, de la bona. El Sr. Albert 
creu en la política discursiva, en el relat, en les idees, i no creu en el que avui s’està fent en el Ple. 
L’oposició ha vist l’oportunitat d’intentar fer mal a l’equip de govern, i sobretot a una persona en 
concret. Això últim no és gens compartit pel Sr. Albert. No s’estan jutjant accions polítiques, 
mesures o polítiques gestionades pel Sr. Duque en l’àmbit dels serveis socials, sinó que s’estan 
jutjant unes declaracions fetes des de casa seva i en un moment puntual. El Sr. Albert conclou 
manifestant que aquest és un debat que caldria tancar el més aviat millor. No és agradable per 
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ningú. L’oposició ja ha manifestat la seva opinió i el seu enuig. El govern ha mostrat com pensa i 
com vol seguir treballant a partir d’ara. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui considera que el missatge que es transmet a 
la ciutadania, en aquest debat, sí que és important, i forma part de la política, a diferència del que 
defensa el Sr. Albert. El Sr. Vega afegeix que el Sr. Duque no l’ha convençut. Ha volgut donar 
lliçons de victimisme, d’acusacions, fent servir la retòrica de “i tu més”. També una lliçó en el sentit 
que el Sr. Duque és més autèntic que els altres. Aquesta és l’opinió del Sr. Vega. Si considera que 
algun membre del PSC ha fet quelcom mal fet, ho pot criticar públicament, amb respecte vers la 
persona i tota la contundència política. El Sr. Vega podrà contrastar-lo o no. El Sr. Duque ha fet un 
al·legat de defensa i d’acusacions que no pertocaven, i que treuen tot el valor a les seves disculpes. 
El Sr. Vega afegeix que dimitir no és quelcom d’una altra època, ni d’un altre règim. Pot ser 
perfectament actual, o si més no demanar sincerament i clarament disculpes quan algú s’equivoca. 
S’ha parlat d’un informe jurídic, que va arribar ahir. El Sr. Vega respecta el contingut de l’informe, 
però hi ha opinions d’altres juristes que pensen el contrari. L’informe diu que són paraules que no 
són admissibles èticament, i finalment es justifiquen d’acord amb la doctrina del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i del Constitucional, i s’empara en el dret d’expressió perquè s’han fet des 
de casa. El Sr. Vega es pregunta què pensarà la ciutadania. La política no és personal però la fan les 
persones. El Sr. Vega no jutja la persona del Sr. Duque, sinó que valora políticament, en un fòrum 
polític no en seu judicial, el comportament del quart Tinent d’Alcalde de la ciutat, que ha fet 
acusacions i insults molt greus. Avui, en un acte polític, i amb la postura expressada pel Sr. Albert i 
el Sr. Duque, el govern taparà aquest desgavell amb la seva majoria absoluta. Tothom sap, però, que 
les paraules del Sr. Duque són reprotxables èticament, políticament i democràticament. Avui es 
conjugaran la seva llibertat i la seva disciplina, perquè el Sr. Vega està convençut que en privat cap 
membre del Ple justificaria la seva actuació. El Sr. Vega afegeix que no es pretén fer un judici a una 
persona. Tothom pot cometre errors. L’objectiu és defensar l’educació i les bones formes polítiques, 
que sovint són tan importants com el fons, si més no en democràcia. El respecte i el diàleg són la 
base de la convivència. En aquest cas, hi ha hagut un atemptat, per part d’una autoritat pública, a 
aquests principis. Després s’intentarà justificar, perquè cadascú té la seva manera de ser, però com a 
autoritat pública no és admissible ni es pot justificar. Per altra banda, aquesta és la tercera vegada 
que passa una situació semblant en un any. El Sr. Vega pregunta què caldrà esperar que passi en el 
futur. No és una anècdota, sinó una manera de fer i d’entendre la política que molta gent de la ciutat 
i d’aquest Ple no comparteixen. Després es faran molts discursos sobre la llibertat, sobre l’educació, 
sobre la convivència i sobre el civisme que cal exigir a tothom, però que no tots els membres del 
Ple s’exigeixen a si mateixos. Avui, amb el seu vot i amb la seva llibertat, el govern té l’oportunitat 
d’aturar aquesta escalada de degradació política, d’aturar l’insult i l’amenaça contra aquell que 
pensa diferent, o contra qui demana informació en l’exercici de les seves responsabilitat públiques. 
El Sr. Vega conclou dient que no justifica la mala educació, vingui d’on vingui. Quan s’intenta 
desprestigiar el que pensa diferent, com va dir algú fa molts segles, és el senyal més greu de 
l’autoritarisme. El Sr. Vega demana al Sr. Duque que reflexioni al respecte. 
 
 Intervé seguidament el Sr. Duque, qui manifesta que si els companys i companyes de 
Consistori volien una disculpa, només li havien de demanar. El Sr. Sàmper té el telèfon del Sr. 
Duque, i parlen sovint. Però els Grups de l’oposició no volien una disculpa, volien una bomba, i han 
estat dues setmanes fent tot l’escarniment que han pogut en relació amb la seva persona. Però la 
gent, a través de les xarxes socials, no han considerat aquest assumpte tan greu. A vegades cal 
prendre el pols a la realitat, a les xarxes socials, al carrer, dintre i fora del panorama polític. Gran 
part de la població està fora de l’àmbit polític i viu les coses d’una altra manera. Les informacions 
que ha anat rebent el Sr. Duque confirmen que se l’hi van anar una mica les coses de la mà, però 
això no justifica demanar la seva dimissió, i encara menys si està fent bé la seva gestió. El Sr. 
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Duque no es limita a escoltar el que diu el seu partit, i encara menys el que diu un representant de 
l’oposició que vol que marxi. Si algun dia, algun membre del Ple fa alguna cosa que li dol, li dirà en 
el Ple però no demanarà la seva dimissió. El Sr. Duque posa com a exemple els discursos racistes, 
que considera igual o més greus que per a l’oposició suposa la seva indignació. El Sr. Duque, en 
canvi, no va demanar la dimissió del Sr. Aguinaga. Ni tan sols el va perseguir perquè ho fes. Ans al 
contrari, li va demanar disculpes i li va plantejar de parlar el tema, tot lamentant que se sentís 
malament. Tothom té el dret d’aprendre. En el cas present, el Sr. Duque reitera que ho sent, que 
mesurarà les seves paraules. Això no obstant, no accepta que l’oposició hagi actuat per preservar 
res, sinó que ho ha fet amb una intencionalitat política. Coneixen al Sr. Duque des de fa temps, i 
saben que poden parlar amb ell, com sempre ho han fet.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Vega, qui assenyala que les paraules del Sr. 
Duque, en comptes de demanar disculpes es converteixen en una acusació. S’ha començat amb una 
Proposta de Resolució desagradable, però s’acaba en una situació encara pitjor. Aquest és el 
sentiment del Sr. Vega. No s’ha avançat. No hi ha hagut una disculpa real. El Sr. Alcalde presideix 
el Ple, i també té la responsabilitat que aquestes coses no passin. Les que han passat en el Ple i les 
que han passat en relació amb membres del govern. El Sr. Alcalde no pot controlar-ho tot, però pot 
millorar la situació. 
 
 El Sr. Alcalde comença manifestant que en política cal tenir el cap fred i el cor calent. 
És inevitable, però, que a vegades els debats pugin de to i es diguin coses que potser s’haurien 
pogut dir d’una altra manera. A totes les persones que senten passió per la ciutat i per la política, li 
ha passat alguna vegada. Si realment la persona implicada és una persona honesta, que sap corregir i 
demanar perdó, com ha fet el Sr. Duque, tot té solució, sempre que no es vulgui fer teatre o 
espectacle. Ho va fer en el seu moment, encara que no va agradar als Grups de l’oposició la manera 
com ho va fer. Però el Sr. Duque va rectificar, a diferència de determinats discursos agressius i 
manipuladors que s’han fet aquests dies, que no han acabat en una rectificació. Hi ha qui viu de la 
confrontació i la manipulació, pensant que d’aquesta manera pot desgastar el govern municipal. Hi 
ha persones, com el Sr. Duque, que viuen per la ciutat, per les persones, i que intenten fer bona 
política cada dia. Avui no s’ha parlat de la seva gestió, quan el Sr. Duque ha fet una magnífica 
gestió al capdavant dels serveis socials. Així ho pensa moltíssima gent, especialment en aquests 
dies d’una crisi molt complicada. La política necessita moltes més persones honestes i coherents 
com el Sr. Duque. També és veritat que cal serenitat i respecte, en totes les direccions. Aquest és el 
compromís ferm del govern. No hi ha d’haver cap dubte que ho farà així, perquè és un dels seus 
principis fonamentals, dir que el fa i fer el que diu. Tothom té dret a equivocar-se. Existeix el dret a 
equivocar-se i a cometre errors. I també el dret a rectificar, com ha fet el Sr. Duque. Ha demanat 
perdó, encara que no hagi agradat a l’oposició la manera com ho ha fet. Però ho ha fet, de forma 
honesta i sincera. El Sr. Alcalde demana a tots els Grups municipals, després d’aquest gest, i pel bé 
de la ciutat i del pacte tan important que cal fer en les pròximes setmanes, que els ponents retirin la 
Proposta de Resolució. En cas contrari, es procediria a la votació. 
 
  Es procedeix tot seguit a la votació separada dels dos acords que conformen la part 
dispositiva d’aquesta Proposta de Resolució, amb el següent resultat: 
 
 L’acord Primer és desestimat amb el següent resultat: 
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   



 

 93 

 

 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 L’acord Segon és aprovat per unanimitat. 
 
 Com a conseqüència del resultat de l’anterior votació, la part dispositiva de la Proposta 
de  Resolució resta com segueix: 
 
 « Únic.- Compromís de tot el consistori per vetllar per la bona pràctica democràtica de 
la nostra representació institucional.» 
 
Epígraf 20) Presentada  pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, de suport a les seccions 

sindicals de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del 
PSC, Ciutadans i JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El passat 20 de maig l’Alcalde de Terrassa i els portaveus dels grups municipals de 
TxT i ERC van presentar, en roda de premsa, les mesures de desescalada a la ciutat previstes a la 
Fase 1. Aquestes accions no van ser acordades, ni tan sols comunicades prèviament, ni amb cap 
grup municipal de l’oposició, ni amb cap representant sindical, malgrat el grau d’afectació que 
tenen aquestes mesures en els treballadors i treballadores municipals.  
 
 » El 22 de maig, les quatre seccions sindicals amb representació social a l’Ajuntament 
de Terrassa (SALT, UGT, CCOO i SPL-CME) van manifestar que: 
 
 “ El dia 20 de maig l’equip de govern va fer una roda de premsa que va provocar 
tensió amb els sindicats de l’Ajuntament. En un primer moment, tant l’Alcalde com la Tinenta 
d’Alcalde es van disculpar i van mostrar interès per solucionar el conflicte. 
 
 » Després de reunir-nos ahir amb la senyora Núria Marín i expressar el nostre malestar 
i les nostres queixes, sincerament pensàvem que l’equip de govern havia entès la problemàtica. 
 
 » Ens ha sorprès, de forma molt negativa, veure a la senyora Marín en una comissió 
amb els partits polítics de l’oposició titllant-nos de mentiders. Les seves manifestacions dient que ja 
teníem gairebé tota la informació, que la part social i l’ajuntament van de la mà, que la gestió és 
transparent i bona o que els missatges del sindicats en les xarxes socials no són ni de lluny la 
realitat, ens han indignat profundament. 
 
 »  Les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Terrassa ens van escollir per 
defensar els seus drets, no volem ser informats de les decisions que prenen els tècnics, volem 
formar part d’aquestes decisions. Tenim un comitè format per delegades i delegats de prevenció de 
riscos laborals, han reclamat des del primer moment rebre la informació per avançat, per tal de 
treballar-la i fer aportacions per aconseguir el major consens. Mentre en altres administracions 
locals els sindicats formen part de totes les decisions, en l’Ajuntament de Terrassa es limiten a 
informar-nos, malament i tard, de les seves decisions. 
 
 Els sindicats de l’Ajuntament de Terrassa exigim formar part de totes les decisions que 
afectin als drets o a la seguretat de les treballadores i els treballadors municipals. Sol·licitem també 
una rectificació per part de la senyora Marín per deixar-nos de mentiders davant l’oposició.” 
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 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels 
següents 
 
 ACORDS: 
 
 Primer.- Mostrar el suport del Ple municipal a les seccions sindicals de l’Ajuntament 
per la imprescindible tasca que fan de representació dels treballadors i treballadores municipals. 
 
 Segon.- Incorporar als sindicats de l’Ajuntament a la pressa de decisions que afectin 
als drets o a la seguretat de les treballadores i els treballadors municipals, en el marc del comitè de 
prevenció de riscos laborals. 
 
 Tercer.- Sol·licitar una rectificació a la 2ª Tinenta d’Alcalde, Núria Marín. 
 
 Quart.- Traslladar aquests acords a les quatre seccions sindicals de l’Ajuntament de 
Terrassa: SALT, UGT, CCOO i SPL-CME.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, per tal de presentar aquesta Proposta de Resolució, 
que té el seu origen en un comunicat conjunt de totes les seccions sindicals de l’Ajuntament de 
Terrassa. Aquesta ha estat una de les poques vegades en què s’ha produït aquesta circumstància 
d’un comunicat conjunt. Es fa a partir d’una roda de premsa de l’equip de govern explicant el 
procés de desescalada. Com s’explica en el comunicat, el dia 20 de maig l’equip de govern va fer 
una roda de premsa que va provocar tensió amb els sindicats de l’Ajuntament. En un primer 
moment, tant l’Alcalde com la Tinenta d’Alcalde es van disculpar i van mostrar interès per 
solucionar el conflicte, atès que s’havien produït algunes queixes. L’endemà hi va haver una reunió 
entre les seccions sindicals i la Tinent d’Alcalde de Serveis Generals, la Sra. Marín. El comunicat 
continua dient que després d’aquesta reunió, i d’expressar el seu malestar i les seves queixes, les 
seccions sindicals pensaven que l’equip de govern havia entès la problemàtica. Aquella mateixa 
tarda es va reunir la Comissió Informativa de Serveis Generals, presidida per la Sra. Marín. El Grup 
de Ciutadans va preguntar en relació amb aquest malestar dels sindicats. La Sra. Marín va fer un 
intent de tranquil·litzar el Sr. González, dient una sèrie de coses, com ara que les queixes dels 
sindicats no eren correctes, que no tenien raó, tret de les escoles bressol, un àmbit en relació amb el 
qual no se’ls havia informat en el seu moment. La Sra. Marín va fer un judici de valor sobre les 
intencions del Grup de Ciutadans en fer aquestes preguntes, i va dir que la seva impressió no 
s’ajustava a la realitat de les converses mantingudes amb els sindicats. També va dir que tot era 
millorable, que la situació de crisi havia impedit incorporar propostes dels sindicats al procés de 
desescalada, i mantenir un diàleg més profund amb la representació social de l’Ajuntament. Al Sr. 
González li van grinyolar aquestes afirmacions. En aquella mateixa reunió de la Comissió 
Informativa, la Sra. Marín va dir que la roda de premsa ja estava preparada des de feia una setmana. 
Per tant, ja se sabien les mesures que s’anaven a implementar en aquest procés de desescalada. En 
canvi, els sindicats no les coneixien. Davant d’aquesta contradicció i d’altres coses que es van dir a 
la Comissió, els sindicats es van animar a fer el comunicat, que diu, literalment: “Ens ha sorprès, de 
forma molt negativa, veure a la senyora Marín en una comissió amb els partits polítics de l’oposició 
titllant-nos de mentiders. Les seves manifestacions dient que ja teníem gairebé tota la informació, 
que la part social i l’ajuntament van de la mà, que la gestió és transparent i bona o que els missatges 
dels sindicats en les xarxes socials no són ni de lluny la realitat, ens han indignat profundament.”. 
La Proposta de Resolució trasllada les demandes formulades per les seccions sindicals en el seu 
comunicat, i que es recullen en els seus quatre acords. Els Grups de l’oposició van entomar aquestes 
reivindicacions sindicals, perquè les van considerar justes i perquè la ciutat mereix una explicació 
per part de la Tinent d’Alcalde. En el comunicat hi ha acusacions molt greus i cal esbrinar la veritat. 
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Els Grups ponents esperen les explicacions de la Sra. Marín, i es pregunten per què s’ha arribat a 
aquesta situació; si realment hi ha diàleg, transparència i participació, per què passen aquestes 
coses?. En el procés de desescalada de l’Ajuntament són especialment importants les aportacions 
que faci la part social a l’hora de prendre mesures en funció dels riscos derivats d’una pandèmia que 
encara hi és present. El servei de recursos humans tenen prou coneixements per dissenyar el procés 
de desescalada, però no pel seu compte, ja que per això existeix la representació sindical. 
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui manifesta que aquesta situació és la conseqüència 
d’una forma de fer política que el Grup de JxT ve denunciant des d’inicis del mandat. Una forma de 
fer que comença per treure atribucions al Ple, per limitar les funcions dels consells d’administració, 
i que vol sempre exemplificar les accions de govern, la majoria encertades, a través dels mitjans de 
comunicació. Per tant, ha molestat als Grups de l’oposició, als sindicats, i sovint a altres actors, que 
qüestions respecte a les quals haurien de dir la seva, s’assabentin abans per la premsa que per la 
informació del govern. El Sr. Sàmper ha escoltat de part de membres del govern que la voluntat és 
ser executius, fins i tot per part d’alguns d’ells que en el mandat anterior criticaven aquesta 
executivitat. El Sr. Sàmper considera que es pot ser igual d’executiu dotant els actors que 
col·laboren amb l’Ajuntament de la informació necessària. El Sr. Sàmper està convençut que no hi 
ha hagut cap mena de mala voluntat per part de la Tinent d’Alcalde. Però les coses no s’haurien 
d’haver fet així. El més adient hauria estat aturar la informació als mitjans i passar-la a tots els 
actors, sigui a l’oposició o als sindicats, que han de conèixer-la, que tenen dret a conèixer-la. 
Aquesta és una Proposta de Resolució perquè no es doni tanta importància a la comunicació i més a 
informar tots els actors que formen part de l’Ajuntament.  
 
 El Sr. Albert comença dient que aquesta Proposta de Resolució i l’anterior tenen a 
veure. El Sr. Albert planteja si del que es tracta és de valorar si el govern fa bé les coses, si cal 
corregir, o de demanar la rectificació de la Tinent d’Alcalde; si el fet important és mostrar el suport 
del Ple municipal a les seccions sindicals o sol·licitar la rectificació de la Sra. Marín. Si es mostra el 
suport del Ple a les seccions sindicals i s’incorporen a la presa de decisions, directament ja s’estaria 
rectificant algunes actuacions possiblement mal preses. Però l’oposició, en el fons, aprofita la 
proposta per allò que li interessa, que és l’acord tercer. L’oposició torna a veure un error, en uns 
dies molta feina, i ho torna a aprofitar. El Sr. Albert pregunta si a l’oposició li preocupen les 
seccions sindicals de l’Ajuntament, o li motiva més la rectificació de la Tinent d’Alcalde. Aquest és 
un debat semblant a l’anterior Proposta de Resolució. El govern pot cometre errors, o pot fer les 
coses de manera diferent, però el tripartit de l’oposició ha agafat un ritme d’actuació molt clar per 
aprofitar-los políticament. El Sr. Albert no hi té res a dir. La tasca de l’oposició és fiscalitzar. Però 
cal que l’oposició ho digui tot, amb total tranquil·litat. El Grup d’ERC-MES votarà a favor de la 
proposta. La feina que s’ha fet ha estat pensant en tothom, amb la voluntat de donar la resposta més 
ràpida possible a la desescalada, i en una administració que és gran, amb unes 1.400 persones 
treballant des de casa i que han de tornar de manera esglaonada als seus llocs de treball. No es tracta 
de ser executiu, sinó de prendre les decisions adients. El Sr. Albert hauria cregut molt més en la 
Proposta de Resolució si no s’hagués incorporat l’acord tercer. I l’oposició l’hauria pogut sotmetre 
al debat polític igualment. Però no ho han fet així, i ho aprofiten políticament, presentant el govern 
com el dolent, el que parla malament, el que explica les coses malament, el que pren decisions 
equivocades. L’oposició posa davant el focus una qüestió que no pertocava, perquè acceptant la 
seva proposta el govern ja estava rectificant. Durant les converses mantingudes durant els últims 
dies, els ponents han tingut l’oportunitat de treure el tercer acord, però no ho han volgut fer. Volien 
que es debatés i es votés. 
 
 El Sr. Vega manifesta la seva admiració davant la capacitat del Sr. Albert per canviar 
les coses. El que vol la Proposta de Resolució és que es respectin els mecanismes democràtics, 
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perquè el govern té la majoria absoluta però no la veritat. Hi ha altres opinions, dels sindicats i de 
l’oposició, que volen millorar les coses. El que volen és que es tinguin en compte. El Sr. Vega 
reitera que està convençut que la Sra. Marín no ha actuat de mala fe, però la manera de governar de 
l’equip de govern és la que ha posat de manifest el Sr. Sàmper. Ni la transparència, ni la 
participació ni el debat formen part del seu concepte de govern. Que els sindicats diguin que un pla 
de desescalada, que afecta les condicions laborals, s’ha de pactar amb ells, és quelcom obvi. Això és 
el que fan tots els òrgans de govern de les administracions, ratificar els acords entre la institució i 
els representants sindicals. L’oposició també se sent així. Quan es va dictar el Decret de 31 de juliol 
de l’any passat, sobre la concessió, es va fer sense cap trucada. També es va saltar l’acord assolit en 
el mandat anterior respecte els consells d’administració de les societats municipals. Ara, en plena 
pandèmia, sense cap trucada a cap membre del consell d’administració, es va declarar una rebaixa 
universal, amb la qual es podia estar d’acord o no, però sense cap mínim procediment ni consulta. 
El mateix es pot aplicar a la compra de les mascaretes. Es pot compartir o no, però contactar amb 
l’oposició és el mínim que calia fer, i més en una situació tan complicada. El govern no ho va fer. 
El Sr. Vega podria seguir, perquè no es tracta d’una qüestió puntual. Es va trigar vint-i-cinc dies a 
recuperar la normalitat política, després de demanar-ho durant aquest temps. El Sr. Vega es refereix 
també als debats a la televisió o a les peticions de compareixences. Però la propaganda del govern 
diu que tot es fa bé. Al Sr. Vega, aquesta situació li recorda la pràctica del govern de Donald 
Trump, que comunica en les xarxes el que no fa en els òrgans democràtics en els quals ho hauria de 
fer. A Terrassa està passant quelcom semblant. L’oposició se n’assabenta de més coses i abans a 
través de Facebook o Twitter que no pas en els òrgans de govern, que haurien d’estar per compartir, 
per debatre i per millorar. Els Grups polítics i els sindicats tenen el dret d’opinar, i el govern està 
saltant aquest dret. 
 
 El Sr. Alcalde recorda que els ajuntaments se n’assabenten de les mesures relatives a 
la desescalada per les rodes de premsa del Sr. Sánchez dels dissabtes i pels anuncis del BOE els 
diumenges a la nit. Cal fer mans i mànigues per veure la lletra petita i entendre tot allò que s’està 
dient, per després traslladar-ho a la ciutadania. El que es va fer a la roda de premsa va ser 
simplement informar del que el Sr. Sánchez anuncia els dissabtes, amb tota la informació que es va 
poder recollir, que no hi era tota, amb la part social de l’Ajuntament. Això és el que es va intentar 
fer, segurament amb errors. El govern ha comès equivocacions, és evident, però cal entendre el 
moment actual, un moment molt complicat. La màxima prioritat durant els darrers dos mesos i mig 
ha estat atendre persones que estaven morint a la ciutat, a les residències, als hospitals. El Sr. 
Alcalde demana una mica de comprensió. Tots els governs, de la Generalitat, de l’Estat, han comès 
equivocacions. No es tenia prou coneixements en una situació d’aquestes característiques. No es 
coneix cap a on anem. S’estan prenent decisions a vegades a cegues, però amb tota la bona intenció, 
per donar seguretat a la ciutadania. Això és el que es va fer. El Sr. Alcalde afegeix que la gent està 
agraint que s’estigui donant informació a través de les xarxes socials, perquè els governs no ho 
estan fent, com el govern de Madrid que està donant informacions confuses. Al final, la gent truca a 
la porta de l’Ajuntament per aconseguir informació i per resoldre els dubtes que plantegen les 
publicacions del BOE, que ningú entén.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Marín, qui anuncia que el govern votarà a favor de la 
Proposta de Resolució, donat que vol demanar disculpes en la mesura que els sindicats s’hagin 
sentit ofesos. El que vol la Sra. Marín és que la governabilitat de l’Ajuntament passi per la 
col·laboració amb els treballadors, els tècnics i la part social. La Sra. Marín no entén la gestió de 
l’Ajuntament de cap altra manera. Si en algun moment hi ha hagut algun malentès o algun 
desequilibri, el que correspon és recuperar l’equilibri, parlant dels problemes que hi hagi. El telèfon 
de la Sra. Marín està a l’abast dels representants sindicals, igual que el del cap de RR.HH. o de la 
Directora de l’Àrea. Si les seccions sindicals volen mantenir-hi una reunió, la Sra. Marín hi anirà. 
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La Sra. Marín els ha trucat per telèfon i els ha aclarit algunes qüestions, relatives a coses que es van 
dir en alguna reunió i que potser no van quedar prou clares. La Sra. Marín va prendre nota de tot 
allò que calia resoldre, perquè les seccions sindicals li ho van demanar. Si volen que la Sra. Marín 
demani disculpes, no té inconvenient en demanar-les públicament a tots els Grups polítics. En el 
marc de la configuració del Pacte de Ciutat han participat tots els agents, i per descomptat també les 
seccions sindicals de l’Ajuntament. La Sra. Marín té constància que la part social s’ha reunit amb 
els tècnics municipals per donar resposta a tot allò que s’ha anat presentant. La pandèmia va 
provocar que en pocs dies mil tres-centes persones estiguessin teletreballant des de casa. Un 
escenari per al qual no estaven preparats. Les respostes que es van donar a aquesta nova situació 
van anar de la mà de la part social. Els representants sindicals han estat votats pels treballadors, i 
són els garants dels drets dels treballadors i les treballadores municipals, perquè treballin en les 
millors condicions, i perquè en els convenis estigui recollit tot allò que permeti oferir el millor 
rendiment. La ciutadania ha de tenir el dret de disposar d’una administració el màxim d’eficaç. La 
Sra. Marín accepta que la possible desavinença arribi al Ple, però no cal desviar-la cap a altres 
qüestions. En el procés de desescalada sempre s’ha anat de la mà amb els sindicats, acceptant que hi 
ha hagut problemes de comunicació. El que correspon ara, però, és com s’entoma el Pacte de Ciutat 
i com es fa front a la situació de postcrisi. La situació que arribarà serà greu, i només junts serà 
possible avançar. La Sra. Marín no té cap problema en reconèixer que la relació es pot millorar i 
que la comunicació pot ser més fluida. Totes les propostes de la part social s’han de posar a sobre 
de la taula, i incorporar totes aquelles que siguin possibles, perquè la ciutat es fa entre tots. La Sra. 
Marín afegeix que durant aquest temps les situacions s’anaven succeint molt ràpidament, i això 
generava problemes de comunicació. La roda de premsa, a la qual s’ha fet esment, es va preparar 
perquè la desescalada estava prevista per una setmana abans. Però segurament en aquell moment la 
informació que hi havia era una altra. L’Ajuntament estava preparat per poder afrontar la 
desescalada un dilluns anterior, i es va fer en el dilluns posterior, amb informacions diferents. Quan 
els periodistes van preguntar, el Sr. Alcalde tenia unes respostes, però sempre dins dels marges de la 
comunicació amb els governs autonòmic i espanyol. La Sra. Marín demana que tothom s’alineï i 
s’emplaci a les taules del Pacte de Ciutat. Qualsevol qüestió que pugui fer pensar en opacitat, que 
no es correspon en absolut amb la voluntat del govern, es pot aclarir, i no esperar un mes per 
plantejar les possibles preguntes. El govern està per donar respostes. La Sra. Marín conclou dient 
que allò que cal fer és avançar, i no encallar-se en qüestions de passat. La situació que es preveu per 
endavant és greu, i la ciutadania vol saber què passarà demà i demà passat, què passarà amb les 
vacances, o com s’entomaran les qüestions relatives a l’educació i la sanitat en la postcrisi. El 
govern no entén cap altra manera de funcionar que anant de la mà amb els sindicats. Si hi ha algun 
problema de comunicació, cal solucionar-ho. La Sra. Marín està disposada a solucionar el que 
calgui. El Grup de TxT votarà a favor dels quatre acords que conformen la Proposta de Resolució, 
encara que no comparteixi el contingut de l’acord tercer. Però el millor és avançar, i fer-ho de la mà 
de la part social, per millorar la ciutat. Cal posar-se a treballar en el Pacte de Ciutat, una eina que 
cal valorar, perquè és una gran oportunitat per a la ciutat de Terrassa. 
   
 El Sr. Sàmper manifesta que valora la intervenció de la Sra. Marín, i per tant accepta 
la seva capacitat entomar els possibles errors que hi hagin hagut. A més, ha donat una lliçó de 
demanar perdó amb sinceritat. El Sr. Sàmper creu en la seva petició de lleialtat i de treball conjunt 
per sortir greu crisi, i li agraeix en to emprat.  
 
 El Sr. González comença manifestant que li sembla ridícul que el Sr. Albert acusi els 
Grups de l’oposició de fer política en el Ple. Els Grups de l’oposició fan política de la mateixa 
manera que ho fa el govern. En relació amb la intervenció de la Sra. Marín, el Sr. González 
comparteix les paraules del Sr. Sàmper en relació amb l’actitud de la Tinent d’Alcalde. La seva 
actitud és un exemple de respecte. Però qui ha d’acceptar les seves disculpes no són els Grups 
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municipals, sinó les seccions sindicals. La Proposta de Resolució reprodueix literalment el 
sentiment de les centrals sindicals, que continuen dolgudes perquè se les ha qualificat de 
mentideres. El Grup de Ciutadans està donant trasllat d’aquest sentiment, sense afegir-ne o treure’n 
res. En algunes intervencions de membres del govern s’ha preguntat que si aquest demana 
disculpes, què més han d’esperar els Grups de l’oposició. El que esperen és que no es cometin més 
errors. Es va començar amb la qüestió de la participació ciutadana. El govern va demanar després 
perdó perquè no havia exposat el Pressupost, en temps i forma, a la participació ciutadana. En temes 
que tenen a veure amb la crisi, el govern va fer una nota de premsa sobre la compra de mascaretes, 
generant un embolic enorme. Si el govern no hagués tingut tanta pressa en fer la nota de premsa, 
hauria pogut explicar millor el que era una bona idea. Al capdavall, però, va quedar en una actuació 
si més no discutible. En el Ple d’avui s’ha plantejat diverses vegades que responsables destacats de 
l’equip de govern han ofès a membres de l’oposició. El govern ha demanat perdó també diverses 
vegades. Un altre tema pendent fa referència a unes denúncies de la Policia Municipal que sembla 
que es van extraviar. El govern ja ha demanat perdó, però l’oposició no en té prou per sentir-se 
satisfeta. El Sr. González entén l’empipament del Sr. Alcalde amb el Sr. Sánchez. El Grup de 
Ciutadans el comparteix. El que pertoca, però, és que el govern de la ciutat faci millor les coses. Del 
que es tracta és que no cometi errors. Si els comet i rectifica, és benvingut. El govern trobarà un 
aliat en el Grup de Ciutadans quan faci aquestes rectificacions, però no cal que desviï l’atenció. 
Quant a la precipitació derivada de la situació de crisi, i les manifestacions de l’Alcalde i de la Sra. 
Marín, el Sr. González pot fer un esforç d’empatia. Però en el sector privat, abans que ho anunciés 
el govern, tothom havia tancat acords amb la representació sindical. Ho van fer empreses grans, 
com Iberdrola, Zara o Telefònica, però també petites i mitjanes empreses. Tothom es posa les piles. 
En l’àmbit de les administracions, el mateix. És el cas de la Diputació de Barcelona, de la Junta de 
Castella i Lleó, d’ajuntaments com Cartagena, Cadis o Lleó, o el CSIF, en referència als funcionaris 
de l’administració general de l’Estat, que van tancar un acord de desescalada. Per tant, no hi ha 
excusa. La Sra. Marín va dir en comissió informativa que aquest assumpte ja estava preparat feia 
una setmana, la qual cosa contradiu les paraules del Sr. Alcalde quan ha dit que s’anava treballant 
sobre la marxa, a causa de l’actuació del govern de l’Estat. Però el  govern municipal ja ho tenia 
preparat des d’una setmana abans i no ho va parlar amb els sindicats. El Sr. González afegeix que 
tothom es pot equivocar. Es corregeix, es comparteix, es comprèn i es continua endavant, perquè 
allò que vol la ciutat són respostes. Tota la confusió generada per una crisi que ha sobrepassat 
tothom, ha de ser ordenada perquè la ciutadania cregui en els seus representants polítics. Avui, per 
exemple, s’ha aprovat una declaració de la Junta de Portaveus, a iniciativa del Grup de Ciutadans, 
relativa a una mena de finestreta única per ordenar millor la informació que transmet l’Ajuntament 
sobre el procés de desescalada. Mesures com aquesta acosten l’Ajuntament a la ciutadania. Els 
Grups polítics tenen per davant el Pacte de Ciutat. El Sr. González es pregunta qui creu més en 
aquest pacte, si l’equip de govern o l’oposició. En el Ple del mes anterior, l’oposició va fer esment 
del pacte moltes més vegades que l’equip de govern. L’oposició creu més en el Pacte de Ciutat que 
el mateix govern. 
 
 El Sr. Albert comença dient que el fet important és que tothom hi cregui en el Pacte de 
Ciutat, sense necessitat de fer cap rànquing. S’ha assolit un pacte polític que cal valorar. El Sr. 
Albert afegeix que el pacte polític no és l’objectiu, sinó què és el que ha de fer possible elaborar el 
Pacte de Ciutat, en la línia del qual s’hi està treballant. Després d’escoltar les diferents 
intervencions anteriors, amb el sentit general de comprensió respecte a la situació actual, el Sr. 
Albert recorda el títol de la Proposta de Resolució, “de suport a les seccions sindicals de 
l’Ajuntament de Terrassa”, i els acords que s’hi proposen. Pel que fa al tercer acord, si es fa cas a 
les intervencions de la Sra. Marín i dels tres representants de l’oposició, és just demanar que els 
ponents el retirin. La rectificació ja s’ha produït i el suport a les seccions sindicals queda obert. En 
relació amb la intervenció del Sr. González, el Sr. Albert es manifesta defensor de fer política. Per 
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tant, si l’ha acusat de fer-ho, el Sr. Albert li demana disculpes. Però per la manera de fer política, i 
de fer-la bé, hauria d’acceptar la retirada del tercer acord. 
 
 El Sr. Vega manifesta que les seves paraules honoren la Sra. Marín, que no té cap 
problema en acceptar que hi ha hagut errors, en rectificar i en demanar disculpes. El Sr. Vega 
recorda que, en relació amb els Grups municipals, amb la rectificació de la Sra. Marín n’hi ha prou. 
Però el sentit de la Proposta de Resolució no era demanar disculpes als Grups municipals, sinó a les 
seccions sindicals. Si la Sra. Marín ja ha parlat amb elles, el Sr. Vega no té res més a afegir-hi. El 
Sr. Vega assenyala que els Grups de l’oposició coneixen el número de telèfon de la Sra. Marín. 
Però la Sra. Marín també té els seus. Correspon a l’equip de govern tenir la iniciativa política. 
L’oposició se n’assabenta, moltes vegades, de decisions del govern per les rodes de premsa. 
L’oposició se n’assabenta un cop el govern ha pres les decisions. Aquesta és l’acusació que fan les 
seccions sindicals. El Sr. Vega reconeix la rectificació de la Sra. Marín, però allò que vol és un 
canvi d’actitud. De la mateixa manera que les seccions sindicals han manifestat les seves queixes, 
els Grups de l’oposició podrien formular queixes polítiques. El govern actual, durant el temps de 
mandat, s’ha saltat acords i instruments democràtics. Ho ha fet de manera legal, perquè la llei ho 
permet, però sense voluntat de participació ni de generar confiança, debat i millora de les situacions. 
Es pot entendre que en una situació de pandèmia es produeixen situacions difícils. El Grup del PSC 
ha estat molt comprensiu en aquest sentit, a vegades més que el mateix govern. El que espera el 
Grup del PSC és un canvi d’actitud del govern, un canvi de maneres de fer. Darrerament, la ciutat 
es governava amb molta més participació. Es pot dir que el govern estava en minoria, però la 
realitat és que el canvi d’actitud d’alguns membres del govern, com el Sr. Albert, en comparació 
amb el mandat anterior, quan es trobaven a l’oposició, fa que el Sr. Vega dubti del seu capteniment. 
El canvi d’actitud que espera el Sr. Vega és el mateix que esperen les seccions sindicals. El Sr. 
Vega valora que les paraules de la Sra. Marín han estat sinceres. Però els sindicats, amb la unió de 
les quatre seccions, també han de tenir una part de la veritat. El Sr. Vega reitera que valora les 
paraules de la Sra. Marín, que considera sinceres, però el que cal és canviar i rectificar.  
 
 La Sra. Marín demana al Sr. González que no ridiculitzi les seves paraules. La Sra. 
Marín no ha fet cap retret. No li agraden els retrets. És millor dir les coses clarament, i buscar 
després la viabilitat de les actuacions. Aquesta viabilitat pot agradar o no. La Sra. Marín afegeix que 
el dia a dia de la gestió porta a escenaris nous. Durant els darrers dos mesos i mig, ningú pensava 
que es produirien escenaris tan terribles a la ciutat. Aquests escenaris s’han de reconduir, entre tots, 
i de la mà de la part social, de les entitats, etc. La Sra. Marín afegeix que la situació és la d’una nova 
realitat, que portarà a noves maneres de treballar. Caldrà incorporar nous aprenentatges, noves 
maneres de fer. Caldrà gestionar els canvis. Però tot plegat no ho farà el govern tot sol, sinó plegats, 
començant per la part social. La Sra. Marín té constància que els equips tècnics es reuneixen i junts 
estan planificant coses. Segurament, quan comencin les reunions del Pacte de Ciutat, per començar 
a dibuixar la possible sortida de la crisi, es farà de la mà de tots. La Sra. Marín repeteix les paraules 
“Pacte de Ciutat”, perquè no es digui que el govern no li dóna tanta importància com l’oposició. Es 
tracta d’un repte i també d’una oportunitat. De les crisis se’n treuen aprenentatges, i dels 
aprenentatges se’n pot sortir reforçat. Caldrà veure què es fa a Terrassa. La Sra. Marín afegeix que 
ja ha manifestat públicament, i diverses vegades, el que demana la Proposta de Resolució. Aquesta 
és una sessió plenària que quedarà gravada. Ja no ho pot repetir més, per poder tirar endavant la 
Proposta de Resolució, amb els seus quatre punts, tot i que a la Sra. Marín no li agrada el tercer. Els 
ponents no han volgut transaccionar, tot i haver-ho demanat. Tot això, el Grup de TxT votarà a 
favor de tots els acords.  
 
 El Sr. González demana a la Sra. Marín que tampoc ridiculitzi les seves paraules, quan 
ha dit que potser caldrà comptar les vegades que es diuen determinades paraules. El Sr. González 



 

 100 

 

reitera que accepta les paraules i les explicacions de la Sra. Marín. Per al Grup de Ciutadans la 
qüestió està tancada, tot entenent les explicacions de la Sra. Marín. Però durant l’any de govern del 
present mandat s’han comès un munt d’errors, seguits per un munt de disculpes. Aquesta situació fa 
que el Sr. González tingui una certa prevenció davant de l’acció del govern. De cara al futur, el 
Grup de Ciutadans ofereix tota la col·laboració que sigui necessària. Però en concret, en relació 
amb la present Proposta de Resolució, el Sr. González es manifesta lligat de peus i mans. Es tracta 
d’una proposta conjunta dels Grups de l’oposició. És cert que es podria modificar al gust dels 
ponents. Els Grups de l’oposició, però, van ser molt curosos en respectar el comunicat de manera 
íntegra, i els acords també. Aquest és el seu compromís amb els sindicats. En aquest moment, el Sr. 
González no té cap informació de part dels signants del comunicat en el sentit de retirar o de 
modificar qualsevol punt. El Sr. González s’atreviria a dir, més aviat, que tot el contrari. Tot 
acceptant les rectificacions i les disculpes de la Sra. Marín, i mirant cap al futur, el Sr. González 
anuncia que es mantindrà el text de la proposta com està.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 21) PROPOSTES URGENTS 
 
 Per part de la Presidència s’anuncia que no hi ha Propostes Urgents 

 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 
 
Epígraf 22) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.501 a 

2.783/2020,  així com els tramitats electrònicament, 624 al 1.054/2020, dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per 
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, i que duen els números del 2.501, de 2 de 
març, al 2.783/2020, de 14 de maig, així com els tramitats electrònicament (dels números 624 al 
1.054/2020). Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria General la 
consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 23) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori informació sobre els acords adoptats per la Junta de Govern Local en la 
reunió del dia 22 de maig d’enguany (sessió número 7/2020). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Per part de la Presidència es fa avinent, abans de la formulació de nous precs i 
preguntes, que el Grup municipal de Ciutadans ha presentat per escrit diverses preguntes per tal que 
siguin contestades oralment en la sessió plenària d’avui. El contingut d’aquestes preguntes és el que 
es transcriu a continuació. 
 

« 1. En referència al sòl urbà no consolidat, quants metres de sostre hi ha disponible? 
Desglossats en tipologia d’habitatge i per polígons/plans/àrees a desenvolupar? 
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2. En referència al sòl urbanitzable, quants metres de sostre hi ha disponible? 
Desglossats en tipologia d’habitatge i per polígons/plans/àrees a desenvolupar.» 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero per tal de donar resposta a aquestes preguntes. El Sr. 
Caballero comença indicant que la informació que donarà és tota la que ara hi és disponible. Pel que 
fa al sòl urbà no consolidat, a hores d’ara és d’1.324.735 metres quadrats, que es tradueixen en una 
potencialitat de 3.137 habitatges de protecció oficial, 751 habitatges de protecció oficial de preu 
concertat, amb un total de 10.510 habitatges. Els habitatges en règim lliure en serien, en sòl urbà no 
consolidat, 3.229 més 7.881, en funció de si són plans de millora o plans parcials. Pel que fa a la 
segona pregunta, el Sr. Caballero informa que s’està parlant d’1.012.489 metres quadrats, que 
suposarien 2.863 habitatges de protecció oficial i 1.265 habitatges protegits de preu concertat. El 
total, en aquest cas, seria de 8.525 habitatges. Els habitatges en règim lliure en serien, en sòl urbà no 
urbanitzable, 12.653. Tot plegat, sumant el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable, és de 28.015 
habitatges potencials d’acord amb el POUM. El Sr. Caballero es posa finalment a disposició del Sr. 
González per qualsevol dubte que pogués tenir.  
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui agraeix la informació i demana que li sigui lliurada 
també per escrit. El Sr. González formula una pregunta addicional. El Sr. González disposava de les 
dades relatives al patrimoni de la Societat municipal d’Habitatge, de 220.000 metres quadrats de 
sostre edificable, i pregunta si aquesta superfície està inclosa dins les dades que ha donat el Sr. 
Caballero. 
 
 El Sr. Caballero puntualitza que es tracta de conceptes diferents. La Societat 
d’Habitatge, com qualsevol empresa privada, pot disposar de sostre en sol urbà consolidat, en urbà 
no consolidat i en sòl urbanitzable. Per tant, els 220.000 metres quadrats de la Societat no tenen per 
què ser-hi en els dos conceptes esmentats a la pregunta del Grup de Ciutadans. El sòl urbanitzable 
inclou plans parcials, com ara Can Colomer, Aimerigues i Can Marcet, però també sectors 
industrials, com ara Bellots II. Dins del sòl no consolidat hi ha polígons d’actuació i plans de 
millora, dins del qual entraria el Vapor Cortès o AEG. La resposta concreta a la pregunta del Sr. 
González, és que no té per què.  
 
 El Sr. González posa de manifest que a les dades que s’han facilitat el Sr. Caballero, 
caldria afegir el potencial de 3.500 habitatges del patrimoni de la Societat municipal d’Habitatge. 
Les dades suposen una quantitat potencial molt considerable a la ciutat. El Sr. González afegeix que 
s’ha assabentat que l’Àrea d’Urbanisme ha obert la licitació per la redacció de la modificació 
puntual del POUM per a la incorporació en el planejament urbanístic de l’obligació de destinar un 
30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat destinat a habitatge social de protecció pública. El 
Sr. González demana a l’equip de govern que retiri aquesta licitació. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, qui es refereix a la pròxima obertura de les 
pistes d’atletisme de Can Jofresa i de les pistes de tenis de La Maurina. Li han arribat queixes en 
relació amb aquestes obertures, en el sentit que les persones abonades no van poder gaudir, per 
obres, de les instal·lacions durant diversos mesos. Posteriorment, van tancar a causa de la pandèmia 
de COVID-19. Ara s’hi pot anar, amb cita prèvia. Sembla que es va fer fora els monitors de forma 
directa, sense passar per un ERTO. Hi ha qui ha reclamat la part no gaudida pels impediments abans 
esmentats, sense que hagi obtingut resposta. Els serveis jurídics municipals hauran valorat les 
reclamacions. El Sr. Sàmper pregunta però, si es pot aportar informació sobre el procediment que es 
pensa seguir en relació amb els períodes abonats però durant els quals no hi ha hagut prestació del 
servei municipal, si hi haurà el retorn de la part de les quotes abonades.  
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 La Sra. Lluís assenyala que ahir es va publicar al DOG l’aprovació dels nous estatuts 
del Consorci Sanitari de Terrassa. L’article 11 determina la seva composició. En són deu membres, 
sis representants de la Generalitat de Catalunya i quatre en representació de l’Ajuntament de 
Terrassa. La Sra. Lluís pregunta si l’equip de govern ja ha pensat en la designació d’aquests quatre 
representants i en la forma com es triaran. La Sra. Lluís manifesta que el Grup de JxT voldria 
formar part d’aquesta representació. De les quatre places que corresponen a l’Ajuntament, dues 
podrien correspondre a l’oposició. En el cas que altres Grups municipals, a més de JxT, volguessin 
participar, es podria establir un sistema rotatiu, de la mateixa manera que es va establir respecte al 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 
 
 El Sr. Alcalde anuncia que recull el prec de la Sra. Lluís, que serà estudiat i valorat. 
Ben aviat es donarà una resposta en relació amb la postura del govern.  
 
 El Sr. González reitera la seva petició anterior de retirada de la licitació de la redacció 
de la modificació puntual del POUM per a la incorporació en el planejament urbanístic de 
l’obligació de destinar un 30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat destinat a habitatge 
social de protecció pública. El moment actual, entén el Sr. González, en plena pandèmia i amb el 
sector deprimit des de començaments d’enguany, no és el més adient. A més, perquè no s’ha tingut 
en compte el sector, tenint en compte la pujada de costos que implica la mesura, si a més se suma el 
cost resultant de l’aplicació del nou codi de construcció en qüestions de sostenibilitat ambiental. A 
més, cal tenir en compte que la ciutat disposa d’una potencialitat de 28.000 habitatges, amb una 
proporció important d’habitatge públic, que no s’està desenvolupant en les actuals circumstàncies. 
El Sr. González entén també que el govern està confonent les prioritats. Amb els 54.450 € que 
costarà la licitació, es podria donar resposta, per exemple, a les demandes de les escoles bressol, a 
les quals s’ha donat suport avui per mitjà d’una declaració de la Junta de Portaveus. Un altre motiu 
per retirar la licitació és perquè dificulta el desenvolupament de la ciutat, quan sobren metres per 
edificar, en les condicions actuals. En un altre ordre de coses, el Sr. González assenyala que ha vist 
en una nota de premsa que l’equip de govern ha gestionat un nombre important de sol·licituds 
d’ampliació de terrasses. A hores d’ara, però, encara en queden unes quaranta per donar-hi resposta. 
El Sr. González demana informació sobre la situació, i sobre els motius pels quals encara hi ha 
aquest volum sense respondre. També pregunta si s’ha fet alguna campanya informativa per tal que 
els bars i els restaurants tinguin tota la informació sobre la possible ampliació.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguinaga, qui comença assenyalant que les pluges 
recents i el sol han tornat a agreujar el risc d’incendis en les zones perifèriques de Terrassa 
contigües amb zones boscoses, o en parcel·les privades no adequadament mantingudes. Aquest és 
un risc recurrent, que el Grup de Ciutadans ja va plantejar al Ple a inicis del mandat. A diversos 
barris, com ara Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres o Les Fonts, els veïns han transmès al 
Grup de Ciutadans la seva inquietud per la proliferació de vegetació en parcel·les privades, els 
propietaris de les quals no tenen cura de la seva neteja. El Sr. Aguinaga pregunta què pensa fer 
l’Ajuntament per obligar aquests particulars a netejar-les, o a pagar el cost de la neteja que faci el 
mateix Ajuntament. En un altre de coses, el Sr. Aguinaga es refereix a la modificació del POUM en 
l’àmbit de la riera del Palau, debatuda en el Ple d’avui. El Sr. Sàmper, amb bon criteri, ha instat 
l’Ajuntament a la disponibilitat de sòl industrial. El Sr. Aguinaga pregunta quan està previst que es 
posi en marxa el Districte Industrial, per ser un espai de debat el món empresarial, especialment ara 
que les diferents juntes de compensació i associacions d’usuaris de polígons s’estan començant a 
desenvolupar. El Sr. Aguinaga es refereix tot seguit a la contractació d’una campanya de publicitat 
turística, durant l’any 2020, al grup Sapiens, una societat que fou accionista del diari Ara. La 
contractació s’ha fet mitjançant adjudicació directa, sense concurrència, ja que es tracta d’un 
contracte menor. L’import del contracte és de 5.445 €, és a dir un terç d’allò que dedica 
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l’Ajuntament a prevenir l’abandonament escolar. El Sr. Aguinaga pregunta quines altres opcions es 
van posar a sobre de la taula abans de fer aquesta contractació, i quin criteri segueix l’Àrea de 
Promoció Econòmica per contractar aquestes campanyes.  
 
 Intervé tot seguit el Sr. Vega, qui comença preguntant si s’ha fet una diagnosi o una 
valoració general sobre la situació del teixit esportiu de la ciutat. Es tracta d’un tema prou ampli i 
complex, però és un dels grans patrimonis de Terrassa. El Sr. Vega demana que es faci arribar 
aquesta informació al Grup del PSC. En segon lloc, el Sr. Vega demana informació sobre el 
calendari de tancament del projecte “Fem Ajuntament”. El Sr. Vega ja ha preguntat al respecte en 
diverses ocasions i la Sra. Marín ha donat alguna resposta en el marc de la Comissió Informativa de 
Serveis Generals. Fa un any la situació es va quedar en els ajustaments finals respecte a les 
preguntes i les queixes formulades pels treballadors al voltant de la seva qualificació. Aquest és un 
projecte que va ocupar bona part del mandat anterior, i s’hauria d’haver finalitzat ja. 
 
 El Sr. Armengol pregunta en primer lloc en relació amb la dimissió, coneguda aquests 
darrers dies, del president de l’Observatori de l’Aigua. En la carta de dimissió argumentava diverses 
qüestions. N’hi havia una, però, que cridar l’atenció del Sr. Armengol. Es tracta del fet que el 
president lamentava la manca d’interlocució per part de l’Ajuntament. L’Observatori se sentia 
menystingut per part de l’equip de govern, que ja després d’un any encara no disposen del càrrec de 
coordinador, que és la persona que hauria de fer de pont entre l’Observatori i l’Ajuntament. El Sr. 
Armengol pregunta què ha passat amb aquesta figura i per què no s’ha cobert aquesta. En un altre 
ordre de coses, el Sr. Armengol es refereix a les obres d’enderroc de la finca del Raval, propera a 
l’edifici de l’Ajuntament. Arriben notícies que els serveis d’urbanisme han aturat l’obra, perquè no 
es dóna permís d’accés als camions al Raval, i que això té a veure amb l’aparcament que hi ha a 
sota. El Sr. Armengol pregunta si això és així, i què es pensa fer al respecte. 
 
 La Sra. Candela comença expressant un record molt sentit vers les víctimes de la 
COVID-19, i més durant aquests dies de dol oficial. La Sra. Candela expressa també el suport a les 
seves famílies, alhora que manifesta que junts acabarem amb el virus. La Sra. Candela posa de 
manifesta que avui el Consell de Ministres ha aprovat l’Ingrés Mínim Vital. El nostre país serà una 
mica més just amb aquesta mesura. La Sra. Candela manifesta el seu agraïment a totes les persones 
que ho han fet possible. Tot seguit, la Sra. Candela assenyala que en els darrers dies ha vist en les 
xarxes socials que un partit polític ha fet una publicació comunicant que la Regidoria de benestar 
animal de l’Ajuntament va informar fa uns mesos a les entitats que formen part de la Comissió de 
benestar animal que s’obria el període per aportar propostes per modificar i millorar l’Ordenança de 
tinença d’animals domèstics. La Sra. Candela pregunta si existeix la previsió de modificar aquesta 
Ordenança i, en cas positiu, quin calendari hi ha previst. La Sra. Candela pregunta, així mateix, en 
quin moment es va pensar, en comunicar aquesta voluntat de modificació als Grups municipals i a 
la ciutadania en general.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguado, qui comença assenyalant que ha tingut 
coneixement per la premsa que la UPC lidera, conjuntament amb l’Escola d’Infermeria i 
l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI Tèxtil), un procés de fabricació de mascaretes 
sanitàries reutilitzables. Es podria llegir que aquest procés es feia en col·laboració amb 
l’Ajuntament. El Sr. Aguado pregunta quin és el grau d’aquesta col·laboració en aquesta bona 
iniciativa que lidera la UPC. El Sr. Aguado es refereix tot seguit a qüestions de manteniment, un 
servei del qual en va ser responsable durant un temps. A premsa es va publicar un article signat pel 
Regidor Sr. Ibáñez, en el qual reconeixia que era difícil d’entendre el nou concepte i les noves 
accions que es volen adoptar a la sega de les herbes. El Sr. Aguado no es posiciona ni a favor ni en 
contra. Caldrà veure com evoluciona. Tanmateix, se li plantegen dues qüestions. Per una banda, que 
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es faran segues en els camins deixant les herbes al marge. El Sr. Aguado demana que es doni algun 
exemple d’aquests camins de la ciutat, que abans se segaven sempre i que ara només se segaran els 
camins deixant els marges o els entorns sense segar. Per altra banda, a causa de la nova política que 
es vol aplicar, hi ha el problema que la majoria d’herbes que es deixaran créixer són gramínies. Les 
gramínies són de les plantes que produeixen més pol·len, generador d’al·lèrgies. L’any 2020, el pic 
de producció de pol·len de tot l’Estat espanyol va superar el de l’any 2019. El Sr. Aguado pregunta 
si el govern té previst fer un mapa de les zones urbanes en les quals es pensa deixar créixer 
lliurement les gramínies, per tal d’observar i atendre les queixes que arribin dels veïns, ja que cada 
any es produeixen moltes reclamacions per al·lèrgies produïdes pels plataners però sobretot per les 
gramínies. 
 
 La Sra. Merino pregunta en primer lloc sobre els agents per la convivència. Fa un any 
que es va instaurar el programa i es va implementar en els Districtes II, III i IV la presència dos 
agents cívics a cadascun. Es va comunicar que seria com una prova durant el termini d’un any, i que 
es faria una valoració per veure si estendre la iniciativa a la resta de Districtes de la ciutat. La Sra. 
Merino demana informació sobre aquesta actuació, i pregunta si s’ha fet aquesta valoració. Per altra 
banda, la Sra. Merino assenyala que durant les tres últimes setmanes, des del servei de Gestió de 
l’Espai Públic es va dir que se li havia demanat si podien treballar els dissabtes, atès que hi havia 
una necessitat. Pocs dies després es va anunciar que es farien dos torns, un treballaria mentre l’altre 
aniria a casa. Tres setmanes després es va comunicar a tots els treballadors que tornarien al servei 
actiu. La Sra. Merino demana informació sobre aquest canvi de criteri tan ràpid. La Sra. Merino 
recorda tot seguit que el dia 25 de cada mes es feia la concentració al Raval de Montserrat, a través 
de la Regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de Març. El dia 25 de març ja no es va 
poder fer presencialment, per l’estat d’alarma, i es van elaborar uns vídeos que es van publicar a la 
web de l’Ajuntament, i en les quals només apareixien les Regidores de l’equip de govern. Després 
que la Sra. Merino es posés en contacte amb la Sra. Marín, es va rectificar aquest error, anunciant 
que no tornaria a passar. El 25 d’abril tot va funcionar bé, amb la presència de totes les Regidores 
del Consistori i la lectura d’un manifest. La sorpresa, però, ha estat el 25 de maig. S’ha tornat a fer 
una publicació per part de la Regidoria de Polítiques de Gènere, amb les Regidores del govern i 
només una Regidora de l’oposició, en comptes de les quatre que en formen part. La Sra. Merino 
demana més cura en aquesta qüestió. Es tracta d’una qüestió prou important, en la qual totes i tots 
han d’anar a una. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Lázaro, qui comença destacant que les peticions de 
beques de menjador és un procediment que mobilitza moltes famílies de la ciutat. En aquestes 
peticions, un dels actors que hi participa i que és fonamental són els centres. Els alumnes que 
demanen per primera vegada beca de menjador han de rebre un codi numèric, que es treu d’un 
aplicatiu de la Generalitat i que és individualitzat. Els que tenen problemes per la renovació també 
han de rebre aquest codi. Sempre s’havia enviat als centres, una setmana abans dels terminis, 
informació concreta dels procediments, també per resoldre dubtes. El referent informatiu són els 
centres, sobretot tenint en compte que es tracta de famílies vulnerables que sovint no tenen 
competències digitals. Penjar a la pàgina web de l’Ajuntament una comunicació, si no s’acompanya 
de la concreció i la informació dels centres, fa que les famílies es trobin sovint fora dels terminis. Hi 
ha famílies que la informació l’han trobada penjada a la web de l’Ajuntament el primer dia que 
s’han de presentar les sol·licituds, amb el desconeixement dels centres. L’única informació prèvia 
era del dia d’abans a les xarxes privades el Regidor de serveis socials, que segurament ho va fer de 
bona voluntat. El Sr. Lázaro veu una manca de coordinació. Hi ha qüestions que cal resoldre. Qui 
ha de renovar la beca, el Consell Comarcal o l’Ajuntament ho fa mitjançant un missatge al telèfon. 
Hi ha famílies que per diverses qüestions no reben aquesta infirmació i no podran renovar la beca. 
El Sr. Lázaro demana que les Regidories implicades es coordinin, que hi hagi comunicació per part 
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dels actors que intervenen i aprofitar tots els sistemes de comunicació que no siguin només les 
xarxes socials. Moltes vegades, els receptors no estan acostumats a utilitzar aquests mitjans. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Moreno, qui es comença fent esment a les pistes 
d’atletisme i de tenis. Es tracta d’equipaments que s’haurien d’haver obert en la Fase 1 de 
desconfinament, i en concret dilluns passat. Atès que hi ha aspectes relatius a la neteja, la 
desinfecció i disposició de material que feia falta, no es van poder obrir. Pel que fa als abonats, el 
Sr. Moreno informa que l’Ajuntament en té molt pocs. La gestió és directa, pel que fa a la pista 
d’atletisme. De moment, afegeix el Sr. Moreno, no hi ha hagut reclamacions. La majoria d’abonats 
són de la Unió Esportiva Terrassa. Pel que fa a la qüestió jurídica, el Sr. Moreno assenyala que 
s’està estudiant. Només hi ha una petició de devolució de quotes per part d’un abonat, i es 
correspon a les pistes de tenis de La Maurina. És força probable que la resposta serà que se li 
retornarà la part proporcional. Pel que fa a la intervenció del Sr. Vega, el Sr. Moreno informa que 
s’ha enviat a totes les entitats de la ciutat tota la informació que va rebent l’Ajuntament. La 
informació que es rep de la Generalitat i de l’Estat s’ha d’agafar amb molta cura, perquè canvia 
constantment. Pel que fa al pàdel, al BOE no hi ha cap instrucció que digui que es pot jugar en 
parella. En canvi, tots els clubs i fins i tot la federació, van dir que s’hi podia jugar. El Sr. Moreno 
reitera que s’ha enviat tota la informació a totes les entitats. Pel que fa a la diagnosi, el Sr. Moreno 
anuncia que s’està elaborant. S’ha fet una enquesta, que tindrà retorn la setmana vinent. La majoria 
de les qüestions estan orientades a aspectes econòmics, ateses les quotes de socis i abonats que han 
deixat d’ingressar. També es preguntava com pensaven sortir de la crisi, quines idees tenien sobre 
aquesta qüestió. El Sr. Moreno conclou dient que quan es disposi de tota la informació, recollida, es 
posarà a disposició de tota l’oposició. La greu situació de les entitats s’agreuja amb el dubte de si 
podran realitzar o no campus, pel seu cost econòmic i per les ràtios de monitors.  
  
 El Sr. Caballero es refereix al prec del Sr. González, qui ha dit moltes coses, algunes 
de les quals no són veritat del tot. No és que el govern hagi triat el moment actual, sinó que l’equip 
de govern, i els dos partits que li donen suport tenien com a primer compromís electoral en matèria 
d’urbanisme i habitatge, la reserva del 30% d’habitatge protegit. Per tant, la primera instrucció, el 
primer dia que el Sr. Caballero es va fer càrrec de la Regidoria d’Urbanisme, va ser que es 
comencessin a treballar tots els punts necessaris per dur a terme la modificació. Les modificacions 
d’aquest abast, en tot cas, no són d’un dia per l’altre. Es tracta de modificacions que, per una banda, 
tenen una tramitació interna molt llarga. Hi ha molta feina a fer, necessàriament. També hi ha molta 
feina posterior, i amb caràcter previ a l’aprovació. Tota aquesta feina s’està fent. A més, s’està fent 
amb constant contacte amb tot el sector, que sap des del primer dia aquest és un compromís 
ineludible del govern, en relació amb una eina que és l’instrument de transformació social i 
urbanística més important que pot duu a terme un ajuntament. El Sr. González ha donat les xifres 
que l’interessaven, però se n’ha deixat d’altres. Ha parlat de la potencialitat dels habitatges de 
protecció oficial a la ciutat, segons el POUM de l’any 2003. Però no ha explicat quants d’aquests 
habitatges de protecció oficial del POUM del 2003 s’han executat. De 8.000 dels 28.000 habitatges, 
s’han executat menys de mig miler. Per tant, quan durant divuit anys no s’ha pogut tirar endavant la 
construcció, i per tant l’augment de l’oferta d’habitatge de protecció oficial, mitjançant les eines que 
es van aprovar l’any 2003, i no s’ha complert l’objectiu de dotar d’aquesta oferta la ciutat, cal 
canviar les regles. Les regles que es van aprovar en el seu dia no han funcionat. Així ho demostren 
les dades empíriques. El Sr. Caballero afegeix que els promotors estan acostumats, perquè la 
reserva del 30% ja la tenien, en el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable. Tampoc en aquests 
dos àmbits s’han desenvolupat, i és probable que no es desenvolupin en alguns casos. La ciutat té 
encara molt sòl urbà per desenvolupar. El govern vol, i espera comptar amb el suport de l’oposició, 
voldria que en aquesta nova transformació, de caràcter intern, del sòl urbà consolidat, els de sempre 
no es quedin enrere. Per tant, es vol fer millor que ho ha fet qui ho ha intentat fins ara. Aquest és un 
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compromís ineludible del govern, i ho està duent a terme amb una constant interlocució amb el 
sector, amb el gremi de la construcció, amb els arquitectes, aparelladors, amb tots els actors 
implicats. Respecte a la pregunta del Sr. Armengol, relativa als problemes amb l’enderroc de la casa 
Gros, el Sr. Caballero informa que segons la normativa de via pública, al centre històric només 
poden accedir-hi camions per sota dels 5,5 totes. En cas contrari es fa malbé el paviment. Els 
promotors de l’obra diuen que el cost de la retirada de la runa no estava contemplat amb aquest 
tonatge dels camions. Ells comptaven a poder entrar camions amb un tonatge superior. La setmana 
vinent hi ha una reunió prevista amb el promotor de l’obra, per intentar arribar a una solució, entre 
tots. 
 
 El Sr. Fernández respon al Sr. González en relació amb les sol·licituds de terrasses, 
informant que el dia d’avui s’han fet 213 expedients, dels quals s’han concedit 136 permisos 
d’ampliació i només 11 s’han denegat. De noves instal·lacions, un total de 38 s’han concedit i sis 
denegades. El dia d’avui, només hi ha 22 en tràmit. El Sr. Fernández agraeix el treball realitzat pels 
tècnics de via pública, resolent molts expedients concentrats en poc temps. Pel que fa a la 
informació, el Sr. Fernández assenyala que en tot moment s’ha mantingut contacte amb el Gremi 
d’Hostaleria, que ha estat informat. També s’ha informat a través de la premsa. En relació amb la 
pregunta formulada pel Sr. Aguinaga, el Sr. Fernández anuncia que li contestarà per escrit.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Albert, qui respon al Sr. Aguinaga sobre el Districte 
Industrial, ara que les associacions s’estaven organitzant, i sobre la necessitat d’un espai per poder 
parlar i debatre amb elles. El Sr. Albert recorda que abans de la crisi ja s’havien mantingut un parell 
de reunions amb les associacions que anaven naixent, bàsicament una entorn de la CECOT, i una 
altra de PYMEC. S’ha començat a mantenir relacions, per poder consolidar aquests espais de 
treball. És cert que les associacions de polígons, com a tals, no existeixen. Es comença a tenir 
representants físics en els polígons, per poder mantenir interlocució i començar a treballar 
conjuntament. Però això no vol dir que el polígon estigui associat. Hi ha uns referents en els 
polígons que ajuden i que poden ser molt útils a l’`hora de treballar conjuntament. Però no 
necessàriament aquest referent representa a tot el polígon. Aquest és un dels problemes que estan 
detectats i compartits amb totes les associacions. Cal treballar conjuntament per trobar espais de 
treball, de debat, que permetin marcar objectius, propostes i mesures entorn dels polígons 
industrials.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Forn, qui respon al Sr. Aguado que la iniciativa de fer 
mascaretes reutilitzables sorgeix de la UPC, que va demanar a l’Ajuntament la seva col·laboració. 
L’Ajuntament va buscar i identificar empreses amb capacitat per dissenyar, teixir i confeccionar 
aquest tipus de mascaretes. S’estava duent a terme una recerca específica, amb un projecte finançat 
per la mateixa UPC, que finança els diferents grups de recerca que tenen als diferents centres 
universitaris. L’Ajuntament els ha posat en contacte amb les empreses, identificar uns disset 
col·lectius de Terrassa que hi podrien participar. Ha ajudat a fer la formació, ha fet les 
convocatòries i ha distribuït els continguts. L’Ajuntament ha actuat facilitant la iniciativa. En 
resposta al Sr. Aguinaga, el Sr. Forn assenyala que l’acció publicitària que es fa a través de la 
revista Sapiens té com a objectiu donar a conèixer i fer promoció de la ciutat. És una acció que es fa 
des de fa anys, com a mínim deu. S’adreça bàsicament al mercat català, aquell en el qual es vol 
atraure més gent. Se segueixen escrupolosament els procediments legals de contractació. El Sr. Forn 
afegeix que la campanya arriba al públic objectiu, i el govern està satisfet. A més, Sapiens fa un 
preu especial, comparat amb altres alternatives que hi ha hagut a sobre de la taula, que ni van 
dirigides al mateix mercat i eren molt més cares.  
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 La Sra. Marín respon a la Sra. Merino que el servei de Polítiques de Gènere va pensar, 
en relació amb el dia 25, oferir un espai per posar més en valor les entitats, i va elaborar un vídeo. 
En el grup de whatsapp de la Comissió 8 de març, el qual també hi són els partits, es va col·locar un 
avís el dia 23 de maig dient que es penjaria aquest vídeo, per si algú es volia afegir. No hi ha hagut 
cap altra motivació. La Sra. Marín, a títol particular, ho va compartir. Si no és aquesta la qüestió 
exacta que ha plantejat la Sra. Merino, la Sra. Marín s’ofereix a parlar-ho en un altre moment.  
  
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Duque, per tal de respondre a la Sra. Candela. La 
Comissió de benestar animal va decidir, en una de les seves primeres sessions, que calia introduir 
canvis en l’Ordenança de tinença d’animals domèstics. Es va decidir que es faria una recollida de 
propostes, però que fins que no es parlés amb l’oposició i comptant amb tothom, no es modificaria 
l’Ordenança. Es tracta de processos interns de cada entitat i de cada partit polític que participa en la 
comissió, a la qual el Sr. Duque convida tothom. Tan aviat acabi els processos interns, s’informarà, 
per tal que els partits de l’oposició facin les seves aportacions. 
 
 La Sra. Ciurana respon al Sr. Lázaro, dient que des d’ahir fins al 19 de juny és obert el 
període per les sol·licituds d’ajuts pels menjadors escolars. La situació que es viu no és normal, a 
causa de la COVID-19, i s’intenta fer-ho tot de manera no presencial. Per això s’ha de fer on line o 
bé per una aplicació de telèfon, molt senzilla. Les escoles estan tancades. Les gestions relatives a les 
beques de menjador s’han de fer pels mitjans que s’han esmentat.  
 
 El Sr. Lázaro reitera que les famílies estan trucant a les escoles per demanar el codi 
numèric. La situació és de moltes famílies que demanen per primer cop les beques, i les escoles 
estan tancades. El Sr. Lázaro demana que el govern ho tingui en compte.  
 
 La Sra. Ciurana manifesta que el govern ho tindrà en compte. 
 
 La Sra. Melgares es refereix a la dimissió del Sr. Juan Martínez, president de 
l’Observatori de l’Aigua. La Sra. Melgares recorda que el Sr. Armengol també, com la Sra. 
Melgares, ha rebut la carta que va enviar el Sr. Martínez, en la qual manifesta que es tracta d’una 
qüestió personal, que cal respectar completament. La Sra. Melgares aprofita per donar les gràcies al 
Sr. Martínez, que ha estat un molt bon interlocutor. La Sra. Melgares espera que continuï 
col·laborant amb l’Observatori de l’Aigua. Pel que fa a la figura del coordinador, el procés de 
contractació està molt avançat. S’esperava poder tenir-la contractar fa mesos, però l’estat d’alarma 
per la COVID-19 va obligar a paralitzar els processos. La Sra. Melgares pensa, però, que aviat es 
podrà comptar amb aquesta figura, que facilitarà molt la tasca de l’Observatori, un organisme que fa 
molta i molt bona feina. La Sra. Melgares afegeix que l’Ajuntament ha treballat conjuntament i de 
forma coordinada amb l’Observatori, fins i tot en relació amb la COVID-19, posant comptadors 
d’aigua socials i solidaris. La relació es basa en la mútua confiança.  
    
 Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, ho 
seran per escrit. 
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan manquen cinc minuts per a un quart de 
cinc de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la 
present Acta, que com a Secretari CERTIFICO. 


