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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 MARÇ DE L’ANY 2021                                                                  - SESSIÓ NÚM. 4/2021 - 
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A vint-i-nou de març de l’any dos mil 
vint-i-un, 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. 

 
També hi és present el Sr. Fèlix 

Gómez Munné, interventor de fons 
municipal. 

 
En el moment que s’indicarà, 

s’incorpora a la reunió la Sra. Isabel 
Marquès Amat, síndica municipal  de 
greuges. 

 
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 26 de 
febrer d’enguany (número 3/2021), 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.  
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Epígraf 2) Presentació de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2020 de la Sindicatura 

Municipal de Greuges. 
 

 Pren la  paraula la Sra. Isabel Marquès, síndica municipal de greuges, per tal de 
presentar la Memòria d’activitats corresponent a l’any 2020. En aquest sentit, la Sra. Marquès dóna 
lectura a la presentació que figura en el document lliurat al Plenari: 
 
 « La Memòria anual que aquí presento compleix el mandat de fer públic l’informe al 
Govern de la ciutat i també queda a disposició de les persones que hi puguin tenir interès amb 
l’objectiu de fer transparent la tasca realitzada per la Síndica durant l’any 2020, any de la pandèmia- 
Covid19.  
 
 » La Síndica vol tenir en compte les conseqüències de la Covid19 i per tant un emotiu 
record per a totes les persones que han patit i pateixen aquesta pandèmia, tot esperant que aquest 
malson acabi aviat. 
 
 » La implementació de “l’estat d’alarma” ara fa un any, va posar a prova la mecànica 
de l’administració local i com a tal, va fer els possibles per garantir i exercir els drets de la 
ciutadania. Aquí, la missió de la sindicatura va ser, posar-se al seu servei i acompanyar a la 
ciutadania, resoldre i encarar la complicada situació que va ocasionar i ocasiona la pandèmia, tals 
com manca d’habitatge i els impagaments dels subministraments, el dret a uns ingressos mínims o, 
per resumir-ho, la manca al dret a tenir una vida digna a la nostra ciutat. 
 
 » Les principals accions portades a terme han estat la gran quantitat d’assessoraments i 
consultes, 1.198 (incloses 24 consultes per la Web i 21 per Twiter). 
 
 » Destacar un total de 125 greuges tramitats aquest any 2020, dels quals 98 han 
finalitzat i 27 en tramitació (24 d’ells, la sindicatura està a l’espera de rebre els informes sol·licitats 
als diferents serveis municipals. 4 d’aquests informes ja havien sobrepassat el temps que té 
l’Ajuntament per a fer arribar l’informe). 
 
 » Cal tenir en compte que augmenta el nombre de queixes relatives a la manca de 
resposta municipal a tot tipus d’instància presentada per la ciutadania, 34 greuges, i veient que cada 
any augmenta el nombre de queixes ( a l’any 2019, van ser 28 ). 
 
 » Aquest fet fa que reflexionem i determinem quines són les causes d’aquesta realitat. 
Creiem que la ciutadania comença a ser coneixedora de quins són els seus drets i per això, ara, sap 
que té el dret a rebre resposta a les seves instàncies i ho exigeix. 
 
 » Entrant en la temàtica de les queixes, voldria destacar el nombre de greuges (7) 
relacionats amb multes de trànsit, concretament per accedir a la plaça de la Quadra de Vallparadís – 
centre sociosanitari de Mútua de Terrassa i la manca de resposta per part de l’ajuntament, a la 
recomanacions emeses per la síndica. 
 
 » Respecte a les notificacions de les sancions, cal destacar que a alguns conductors els 
hi ha arribat notificar en el mateix dia, una gran quantitat de sancions ( 5 multes, 10 multes). Fet 
que atenta al principi d’una bona administració per part del nostre ajuntament. 
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 » Respecte a les Actuacions d’Ofici, s’ha realitzat l’AO 1/2020 amb la finalitat de que 
el Consistori prengui consciència de la necessitat de revisar i actualitzar els protocols d’actuació del 
Padró Municipal d’Habitants per facilitar l’exercici d’aquest dret tal i com es recull al BOE en la 
resolució de 29 d’abril de 2020. 
 
 » Un fet important que cal fer menció: l’aprovació de l’ordenança de Mobilitat a la 
nostra ciutat, i sobretot la regulació de les condicions de circulació que són aplicables als vehicles 
de mobilitat personal i resoldre els problemes de convivència a l’espai públic de la nostra ciutat. 
Aquesta era una petició ja manifestada per la Síndica a l’any 2018. 
 
 » Com a novetat a tenir en compte al llarg de l’any 2020, ha estat l’entrada en 
funcionament de la Bústia Ètica, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades 
en els òrgans municipals que puguin ser contràries als principis ètics i regles de conducta que 
estableix el Codi Ètic de l’ajuntament. 
 
 » L’any 2020, la Síndica com a institució garant dels drets a la ciutat, ha impulsat els 
objectius de desenvolupament sostenible, ODS, agenda 2030, fent menció en cadascuna de les 
recomanacions elaborades i alhora fent realitat l’aplicació dels drets humans. 
 
 » El programa ”Educar en valors” durant l’any 2020 s’ha portat a terme , d’una part i 
als primers mesos, sessions presencials juntament amb membres de la Comissió de DDHH d’Icater, 
i al decretar-se l’estat d’alarma, es va iniciar un treball telemàtic innovador: els alumnes de diferents 
escoles van fer un estudi del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat - CESDHC (2000)- i de la seva possible modificació amb una nova visió, pròpia de l’ any 
2020. 
 
 » Mitjançant aquesta memòria anual, desitjo fer un servei a la ciutat. És a dir, oferir a 
la ciutadania una anàlisi d’aquells aspectes en que s’han produït greuges o en els quals els drets de 
la ciutadania no han estat respectats adequadament, formulant recomanacions que he adreçat al 
consistori, I també resolent queixes mitjançant actuacions intermèdies, arribant a solucions 
beneficioses per a tothom. 
 
 » Sense oblidar, una de les funcions principals de la Síndica, donar a conèixer quins 
són els drets de les persones i com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat 
privada de cadascú, tal i com s’estableix al principi de la CESDHC. 
 
 » I finalment, agrair la bona predisposició i el treball realitzat per part de tot l’equip de 
la sindicatura (Laura Rius, Cristina Valverde i Marc de la Torre) i dels estudiants en pràctiques 
(Laura Aguayo, Pau Cònsola i Mireia Riera), en un any difícil i complicat.» 
 
 L’alcalde agraeix, en nom de tot el Consistori, la presentació realitzada per la Sra. 
Marquès. La tasca de la Sra. Marquès i del seu equip de la Sindicatura, en un any molt complicat, és 
molt important en una societat democràtica i per la millora continuada de tots els procediments de 
l’administració. L’alcalde manifesta el compromís de l’equip de govern de millorar aquelles coses 
que la síndica ha posat de manifest. La Sindicatura contribueix al bon govern i l’administració dels 
interessos públics, així com  a la defensa dels drets humans de les persones. Aquesta última és una 
tasca que va més enllà de les funcions pròpies de la Sindicatura, i per això l’alcalde li ho agraeix 
especialment.  
 
 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Epígraf 3) Aprovació del pagament a efectuar en concepte d’expropiació dels terrenys ubicats al 

carrer Europa 80, en compliment de l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
que fixa el justi preu definitiu en via administrativa. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui resumeix els arguments continguts a l’exposició 
de motius de la proposta, que es reprodueix a continuació. Es tracta, en definitiva, de donar 
compliment a un imperatiu legal. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « En data 5 de febrer de 2016 (RE 090339), el [...] i [...], actuant en nom propi i 
conjuntament en representació de [...],[...],[...],[...], i [...], van presentar un escrit mitjançant el qual 
formalitzaven l’advertiment previ a l’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei previst 
a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme (TRLU, en endavant), en relació a una finca de la seva propietat situada al carrer 
d’Europa, número 80, que manifestaven estava qualificada com a complement de vialitat (P.10), tot 
i que realment es troba classificada com sòl urbà consolidat i qualificada de sistema d’espais lliures 
territorials, parcs territorials, clau P.7, pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, 
en endavant).   
 
 Mitjançant acord de Ple de data 27 d’abril de 2017, dintre del termini de dos anys 
posteriors a l’advertiment formulat per la propietat, aquest Ajuntament va desestimar l’escrit 
d’advertiment previ, per entendre que no resultava justificada l’existència de cap porció de terreny 
propietat dels reclamants entre el nou sòl urbà objecte de la Modificació del PGO 83 i PERI Sant 
Joan-Can Falguera i la finca registral núm. 59510, procedent de l’heretat Parellada cedida per 
FOPINSA  a favor de l’Ajuntament, motiu pel qual considerava que no es donava compliment als 
requisits legals exigibles. 
 
 Disconforme amb l’anterior acord, la propietat va interposar recurs contenciós-
administratiu contra el mateix, que va ser anul·lat per la Sentència núm. 17/2019, de 31 de gener de 
2019, la qual, en conseqüència, va tenir per formulat l’advertiment previ en els termes i amb els 
efectes amb que es va realitzar per la propietat en data 5 de febrer de 2016. 
 
 Contra l’esmentada sentència aquest Consistori va interposar recurs d’apel·lació en 
ambdós efectes. 
 
 La propietat en base a que a l’admissió judicial del recurs no constava amb efectes 
suspensius i a que l’objecte d’aquell no havia estat la valoració del bé sinó la seva titularitat, va  
presentar davant del Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya, Secció de Barcelona, a fi i efecte 
d’iniciar l’expedient de taxació de l’immoble per ministeri de la llei, full d’apreuament consistent 
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en informe de valoració de l’arquitecta Mª Teresa Lloret Cora, per import de 955.651,93 €, que 
inclou el 5% de premi d’afecció. 
 
 Aquesta Corporació no va presentar full d’apreuament davant del Jurat per considerar 
improcedent l’inici d’expedient per a la determinació del preu just de la finca al trobar-se pendent 
de resolució el recurs d’apel·lació. 
 
 Per Sentència núm. 4085/20 - (Secció 789/2020) del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del contenciós-administratiu, Secció 2a., de data 14 d’octubre de 2020, es va 
desestimar el recurs d’apel·lació formulat. 
 
 En conseqüència, va quedar anul·lada l’actuació administrativa impugnada i es té per 
formulada l’advertència prèvia, en el termes i amb els efectes amb que es va realitzar en data 5 de 
febrer de 2016. 
 
 En data 18 de desembre de 2020, el Jurat d’Expropiació de Catalunya, dictà acord en 
l’expedient núm. 18028-2020, pel qual després de fixar com a data d’inici de l’expedient el 20 de 
juliol de 2020, coincidint amb el moment en que per la propietat es presentà el full d’apreuament 
davant del Jurat, va determinar el preu just de la finca afectada en la quantitat de 150.311,66 €, 
inclòs el 5% de premi d’afecció. 
 
 En compliment de les esmentades sentències i en execució de la resolució del Jurat 
d’Expropiació és voluntat d’aquesta administració efectuar el pagament, dins del termini previst a 
l’article 114.2 del TRLU, de la quantitat en la que el Jurat d’Expropiació de Catalunya ha concretat 
el valor en que estima l’immoble objecte d’expropiació. 
 
 La resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya per la que es fixa el preu just de 
l’immoble expropiat exhaureix la via administrativa. Un cop determinat el preu just, s’ha de pagar 
la quantitat que resulti en el termini màxim de sis mesos. Aquesta quantitat merita interessos per 
demora a favor de la persona expropiada des del moment en què hagi transcorregut el termini 
esmentat i fins que s’hagi pagat, de conformitat amb el que preveu l’article 114.2 del TRLU. 
 
 L’expropiat a més té el dret a que se li entregui la quantitat fixada, encara que pugui 
existir litigi sobre el preu just, subordinat però al resultat del procés, de conformitat amb el que 
preveu l’article 50.2 de la Llei d’ Expropiació Forçosa. 
 
 De conformitat amb l’article 48.2 de l’esmentada norma el pagament podrà verificar-
se per transferència bancària en el supòsit en que l’expropiat hagi manifestat el seu desig de rebre el 
preu per aquest mitjà, com és el cas.  
 
 Conforme a l’article 3.4 de RLEF correspon al Ple l’adopció dels acords en matèria 
d’expropiació que conforme a la Llei d’expropiació forçosa o el seu Reglament tinguin el caràcter 
de recurribles en via administrativa o contenciosa. En tal sentit, son impugnables els acords que 
posen fi a cadascuna de les fases del procediment expropiatori, entre els quals es troba el relatiu a la 
determinació del preu just.  
 
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, disposa en el seu article 52.2.r) que corresponen al Ple les altres 
atribucions que expressament li atribueixin les lleis. En el present supòsit, l’article 3.4 del 
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa estableix que quan expropiï el Municipi, correspon a 
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l’Ajuntament en Ple adoptar els acords en matèria d’expropiació que conforme a la Llei 
d’expropiació forçosa o al seu Reglament tinguin caràcter de recurribles en via administrativa o 
contenciosa. D’altra banda, l’article 114.1 requereix el vot favorable de la majoria simple del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords. 
 
 Vistos els antecedents i justificació legal exposats, l’informe del Servei de Gestió 
Urbanística de 8 de març de 2021, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords 
següents:  
 
 PRIMER.- ACUSAR REBUT de les sentències dictades pel Jutjat del contenciós-
administratiu núm. 14 de Barcelona núm. 17/2019 de data 31 de gener de 2019 i pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós-administratiu, Secció 2a.,  núm. 4085/20 - 
(Secció 789/2020) de data 14 d’octubre de 2020. 
 
 SEGON.- DONAR COMPLIMENT a les sentències referides en l’acord anterior i, en 
conseqüència, prosseguir les actuacions relatives a l’expropiació de la finca situada al carrer 
d’Europa, 80, d’aquest municipi.  
 
 TERCER.- DONAR COMPLIMENT a l’acord adoptat pel Jurat d’Expropiació de 
Catalunya en l’expedient núm. 18028-2020, de data 18 de desembre de 2020, pel qual es fixa el 
preu just de l’immoble situat al carrer d’Europa, 80, classificat pel vigent POUM com sòl urbà 
consolidat i qualificat de sistema d’espais lliures territorials, parcs territorials, clau P.7, en la 
quantitat de CENT CINQUANTA MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (150.311,66€), inclòs el 5% de premi d’afecció previst per l’article 47 de la LEF i 
concordants del seu Reglament. 
 
 QUART.- PROCEDIR al pagament del preu just determinat a l’acord tercer en el 
termini màxim de sis mesos, de conformitat amb allò establert als articles 48.1 de la LEF i 73.1 del 
seu Reglament, com a requisit previ a l’ocupació o disposició de la finca, prèvia convocatòria 
formal a aquest efecte, en els termes que s’indiquen a continuació, amb càrrec a la partida i codi 
d’inversions corresponents del Pressupost 2021 que s’habiliti, la qual s’ha de dotar amb el crèdit 
disponible del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge que autoritzi la Comissió d’Inversions: 
 
Propietari % Indemnització Número de compte 

[...] 37,500% 56.366,86 [...] 
[...] 15,625% 23.486,20 [...] 
[...] 9,375% 14.091,72 [...] 
[...] 6,250% 9.394,48 [...] 
[...] 3,125% 4.697,24 [...] 
[...] 3,125% 4.697,24 [...] 
[...] 3,125% 4.697,24 [...] 
[...] 3,125% 4.697,24 [...] 
[...] 9,375% 14.091,72 [...] 
[...] 9,375% 14.091,72 [...] 
TOTAL 100,000% 150.311,66  

 
 CINQUÈ.- FACULTAR al Regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Sr. Carles Caballero i 
Peña, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i/o de 
rectificació, per a la plena efectivitat dels presents acords. 
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 SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris de l’immoble referit a l’acord 
primer, als efectes previstos a l’article 48 i següents de la LEF i concordants del seu Reglament.  
 
 SETÈ.- NOTIFICAR els presents acords als Serveis Econòmics i Financers i a 
Tresoreria Municipal.» 
 
Epígraf 4) Aprovació del Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del 

Vallès Occidental. 
 

 Intervé en aquest punt el Sr. Caballero, qui assenyala que el passat dia 22 de gener de 
2021 el Consell d’Alcaldies va aprovar per unanimitat el Pla d’Acció Supramunicipal per a la 
millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental amb el suport tècnic de la Diputació i la 
col·laboració de la Generalitat que inclou un total de 44 accions les quals es troben classificades en 
7 línies estratègiques amb l’objectiu d’assolir per al 2025 per a cada contaminant, referent a la 
mitjana anual, uns valors màxims. Tot seguit el Sr. Caballero destaca les actuacions previstes a cada 
línia estratègica, com es recullen a l’acord segon de la proposta. Moltes d’aquestes mesures ja 
formen part de la pràctica habitual de l’Ajuntament. El Sr. Caballero destaca que no només s’està 
treballant en un nou protocol per a moments d’emergència, sinó també en un nou pla de qualitat de 
l’aire, de forma global, ja que l’actual va acabar la seva vigència l’any 2020. El Sr. Caballero espera 
que cap a l’estiu, o al setembre a molt estirar, es pugui presentar aquest nou pla de qualitat de l’aire.  
 
 El Sr. González assenyala que el Grup de Ciutadans ha preguntat sobre el pla en les 
últimes reunions de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat. En relació amb l’anunci fet 
pel Sr. Caballero, el Sr. González demana que el govern es comprometi a fer, com així ho va 
demanar el Grup de Ciutadans, un procés de participació en l’elaboració del Pla de Millora de la 
Qualitat de l’Aire de Terrassa, no només als grups polítics sinó amb un abast més ampli. El Sr. 
González demana aquest compromís, que el Sr. Caballero ja va assumir en la comissió informativa, 
es faci avui de manera més pública. 
 
 El Sr. Caballero reitera el compromís del govern per tal que no només aquest sinó el 
conjunt d’accions municipals, siguin les més participades de la història de la ciutat. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El 5 de març de 2021, la Cap de Servei de Canvi Climàtic, emet informe que de 
forma succinta diu el següent: 
 
 El 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, en 
el qual es declaraven com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric pels 
contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10), a 40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les Zones de Qualitat de l’aire 1 
(Barcelonès)  i 2 (Vallès – Baix Llobregat).  
 
 El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric, o Àmbit-40, per superar els nivells d’aquests contaminants, 
aquests són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i 
Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda i Terrassa.  
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 El 10 de juliol de 2007, es va aprovar -mitjançant el Decret 152/2007- el Pla 
d’actuació 2007-2010 per millorar la qualitat de l’aire d’aquests municipis, en el que es recollien tot 
un seguit de mesures a aplicar en els municipis inclosos a la Zona de Protecció Especial de 
l’ambient atmosfèric, com en el cas de Terrassa.  
 
 El Govern va aprovar al setembre de 2014 l’Acord de Govern 127/2014, la Normativa 
de referència pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les Zones 
de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric. Aquest pla detalla un seguit d’actuacions en tots els 
sectors, especialment en la mobilitat, en l’Àmbit-40. També les administracions locals, en el marc 
de les seves competències, han implementat estratègies en aquest sentit com els plans de millora de 
la qualitat de l’aire elaborats pels municipis de més de 100.000 habitants de la zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèrica, com el Pla de millora de la Qualitat de l’aire de Terrassa (2015-
2020). 
 
 El 6 de març de 2017 es va celebrar la Cimera de la qualitat de l’aire, el Primer acord 
institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. La Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i 
representants locals van aprovar els compromisos per reduir un 10% les emissions vinculades al 
trànsit el 2022 i un 30% el 2032 per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 
 
 El Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les 
emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, estableix nous “sostres” a les 
emissions de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils no metànics, amoníac i 
partícules fines PM2,5 per al 2020 i 2030. En el seu annex II, estableix uns compromisos de 
reducció per als NOx, en comparació amb 2005, de 41% per al 2020 i 62% per al 2030.  
 
 El 16 de setembre de 2019 va esdevenir el primer Consell d’Alcaldies del Vallès 
Occidental i en el marc del Congrés de la Qualitat de l’Aire celebrat el 24 i 25 d’octubre de 2019 a 
Sabadell, la Taula per a la Qualitat de l’Aire va definir 15 mesures per als 23 municipis que el 
conformen.  
 
 Així mateix, el 16 de desembre de 2019 es va celebrar la primera reunió de la Taula 
Tècnica del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire, integrada per tècnics municipals, i en la que 
es va presentar la metodologia, les fases i el calendari previst per a la seva redacció.  
 
 El passat dia 22 de gener de 2021 el Consell d’Alcaldies va aprovar per unanimitat el 
Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental amb el 
suport tècnic de la Diputació i la col·laboració de la Generalitat que inclou un total de 44 accions les 
quals es troben classificades en 7 línies estratègiques amb l’objectiu d’assolir per al 2025 per a cada 
contaminant, referent a la mitjana anual, els següents valors: 36ug/m3 per al NO2, 25ug/m3 pel que 
fa a PM10 i 12,5ug/m3 per les PM2,5.  
 
 Atès que Terrassa disposa del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Terrassa 
(2015-2020) l’Ajuntament de Terrassa i està en procés de redacció de la revisió del Pla ha escollit 
per implementar i donar suport, segons l’autoritat responsable de l’acció corresponent, el total de les 
accions proposades al Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès 
Occidental, el llistat de les quals es reproduiran a la part dispositiva. 
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 Vistos els antecedents, les disposicions legals d’aplicació, en concret, l’article 52 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 i vist l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, que estableix que cal una majoria simple del número legal de membres de les 
corporacions per la seva aprovació. 
 
 Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat acorda elevar a 
la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR el Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de 
l’aire del Vallès Occidental. 
 
 SEGON.- DESENVOLUPAR i APLICAR donant suport a les 44 accions proposades 
al Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental i 
incloure-les en el nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2021-2026,  que està actualment en 
procés de revisió i actualització i que inclou la revisió del protocol d’actuació en cas d’episodis 
ambientals de contaminació.  
 
Les actuacions són les següents: 
 
Línia estratègica 1. Mesures de gestió i seguiment de la qualitat de l’aire  
 
1.1. Redacció o actualització dels protocols episodis d’alta contaminació.  
 
1.2. Intensificació del control dels vehicles altament contaminants per part de la Policia Municipal i 
en coordinació amb la Generalitat de Catalunya.  
 
1.3. Estudiar la contaminació per PM10 i NO2 a les escoles i equipaments amb usuaris vulnerables.  
 
1.4. Impulsar la implantació de regulació petites instal·lacions biomassa.  
 
1.5. Establir un pla de monitorització de les immissions degudes a la combustió de biomassa.  
 
1.6. Definir una comissió de treball i seguiment amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic i l’ATM per la reducció dels grans focus emissors de NOx metropolitans.  
 
1.7. Disposar d’una estructura tècnica formal que faciliti el desenvolupament del pla (Observatori 
Qualitat de l’Aire).  
 
1.8. Impulsar una petició per demanar al Departament de Salut les dades sobre l’esperança de vida i 
les malalties als municipis del Vallès Occidental.  
 
1.9. Impulsar una petició per demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat les dades sobre el 
grau d’exposició de la població als contaminants atmosfèrics als municipis del Vallès Occidental. 
 
1.10. Impulsar una petició per demanar l’aplicació d’una velocitat màxima de 90 km/h a totes les 
vies ràpides de la comarca.  
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1.11. Impulsar una petició per augmentar el control dels contaminants atmosfèrics i millorar 
l’accessibilitat de les dades de qualitat de l’aire.  
 
Línia estratègica 2. Mesures destinades a reduir el trànsit i les emissions de vehicles  
 
2.1. Implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) municipals als nuclis urbans i 
supramunicipals a zones d’alta concentració de contaminants.  
 
2.2. Foment del vehicle elèctric i establiment de bonificacions. 
 
2.3. Reorganització d’horaris i itineraris de distribució urbana de mercaderies i avantatges pels 
vehicles més nets (places reservades, horaris, bonificacions fiscals...). 
 
2.4. Millora de l’accés als polígons i altres centres generadors de mobilitat i promoció dels plans de 
mobilitat. 
  
2.5. Reforçar els serveis de transport urbà cap a les estacions ferroviàries i promoure l’ús dels 
aparcaments dissuasoris (Park & Ride). 
 
2.6. Promoure una major ocupació dels vehicles i la utilització dels serveis de cotxe compartit i 
reserva d’aparcament per a vehicles d’alta ocupació VAO. 
 
2.7. Identificar Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP). 
 
2.8. Nou model de tarificació de la xarxa viària d’altes prestacions i nou model de tarificació 
municipal de l’aparcament de zones blaves i verdes en funció del potencial contaminador dels 
vehicles. 
 
2.9. Millorar la circulació de vehicles pesants a la xarxa d’alta capacitat. 
 
2.10. Foment de PMUS i Plans d’Accessibilitat.  
 
Línia estratègica 3. Mesures destinades a millorar la mobilitat en transport públic  
 
3.1. Seguiment i impuls del desenvolupament del PTMB i PDI 2011-2020. 
 
3.2. Seguiment i impuls del desenvolupament de diferents plans de mobilitat, transport i 
infraestructures. 
 
3.3. Estudiar la implantació de serveis de Transport a Demanda (TAD).  
 
Línia estratègica 4. Mesures de foment de la mobilitat activa  
 
4.1. Potenciar els Camins escolars i Pacificació dels accessos.  
 
4.2. Elaboració d’un mapa de temps a peu entre punts de referència. 
 
4.3. Millorar la xarxa bàsica per a vianants per a afavorir els desplaçaments a peus dins del municipi 
i amb els municipis veïns. 
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4.4. Impuls de la xarxa de carrils bici municipals i intermunicipals entre les principals polaritats i 
també facilitar la intermodalitat.  
 
4.5. Implementar una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a les principals polaritats (grans 
equipaments...). 
 
4.6. Implantar un programa “Feina km 0” entre els treballadors dels Ajuntaments i el Consell 
Comarcal. 
 
4.7. Canviar la jerarquia viaria per afavorir els modes de transport més sostenibles. 
 
Línia estratègica 5. Mesures de reducció de les emissions dels serveis municipals  
 
5.1. Revisió i unificació dels requisits ambientals en totes les licitacions i serveis que facin els 
Ajuntaments (obres públiques, parcs i jardins, recollida de residus...).  
 
5.2. Revisió ambiental de les flotes pròpies i concessionàries municipals (autobús, camions residus, 
vehicles de neteja, flota municipal, etc.). 
 
5.3. Eliminació del plàstic d’un sol ús i altres materials contaminants en equipaments i activitats 
municipals. 
 
5.4. Establir criteris de control i millora continua del servei de neteja i recollida de residus. 
 
Línia estratègica 6. Mesures de reducció de les emissions dels serveis productius. 
 
6.1. Formació del personal municipal per la inspecció del sector de construcció. 
 
6.2. Bones pràctiques i protocols en la construcció i demolició d’edificis i infraestructures. 
 
6.3. Fomentar mesures eficiència energètica i reducció combustibles fòssils a la indústria mitjançant 
condicionants de llicència. 
 
6.4. Incorporar requeriments tècnics en els plecs de concessions de serveis públics amb calderes de 
biomassa i vetllar per l’ús de combustible de qualitat  
 
Línia estratègica 7. Mesures de divulgació i sensibilització ciutadana  
 
7.1. Incorporació d’activitats educatives sobre la qualitat de l’aire a programes municipals i 
comarcals d’educació. 
 
7.2. Participació a les iniciatives del projecte Vallès Circular com a estratègia de reducció, de 
reutilització i reciclatge de materials residuals, com a nous subproductes amb valor i utilitat. 
 
7.3. Realització d’accions de conscienciació a la ciutadania i al teixit empresarial sobre la qualitat 
de l’aire i la salut. 
 
7.4. Formació exhaustiva a la policia local per a que puguin dur a terme les inspeccions visuals. 
 
7.5. Foment dels Plans de Desplaçament d’Empresa.  



 

 

11 

 
  TERCER.- REFORÇAR el treball conjunt dels municipis i la coordinació de la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per tal de millorar els nivells de qualitat de 
l’aire del territori. 
 
  QUART.- SOL·LICITAR recursos econòmics als organismes competents, per poder 
fer front de forma eficaç a les actuacions previstes en el Pla i garantir la seva execució. 
 
  CINQUÉ.- TRASLLADAR els presents acords del Ple municipal al Consell 
d’Alcaldies del Vallès Occidental.» 

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 5) Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del 2021. 
 
 El Sr. Albert assenyala que la relació de llocs de treball, en una administració amb més 
de dos mil professionals, és un element viu, que evoluciona i es transforma constantment. Avui es 
presenta un nou bloc de modificacions de la relació de llocs de treball, que avança vers una 
transformació i millora dels serveis municipals. Són modificacions que no suposen una despesa 
extraordinària per l’Ajuntament. El Sr. Albert comenta els principals aspectes de la modificació, 
d’acord amb el que es recull a l’acord primer de la proposta, i els motius pels quals es planteja cada 
canvi. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui comença assenyalant que no qüestiona el 
dret i la capacitat d’autoorganitzar-se per part de l’equip de govern, i demana que s’expliqui, primer 
de manera general i després per àrees, cap a on vol anar l’equip de govern. Aquest és un expedient 
recurrent, que es repeteix gairebé a cada Ple. Aquesta explicació es podria donar en el marc d’una 
reunió específica amb l’àrea de recursos humans, i després a les respectives comissions 
informatives, on s’expliqui la planificació prevista per a tot l’any 2021 i la seva concreció en la 
transformació i adaptació de la relació de llocs de treball.  
 
 El Sr. Albert manifesta que no hi ha cap inconvenient a fer-ho. La voluntat és que cada 
àrea i servei expliqui les modificacions respectives, especialment en relació amb els canvis més 
estratègics, així com fer una reflexió més general sobre cap a on s’avança. És cert que han coincidit 
diverses modificacions en els últims Plens. Això no serà així en els pròxims. Cap problema en 
compartir la línia estratègica en aquest àmbit amb la resta de Grups municipals. El Sr. Vega sap que 
és habitual fer modificacions de la relació de llocs de treball, especialment en una administració 
pública amb més de dos mil treballadors. 
 
 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: 
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 « En sessió de data 22 de desembre de 2020, l’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple va 
aprovar la relació de llocs de treball i plantilla municipal per al 2021, de forma conjunta amb 
l’expedient d’aprovació pressupostària, tal i com resulta preceptiu. 
 
 El director de Serveis d’Organització i Recursos Humans emet informe on proposa 
algunes modificacions concretes a la relació de llocs de treball pel 2021 per tal d’adaptar-los a les 
necessitats de l’organització en matèria de personal i als moviments de plantilla que es donen durant 
l’exercici. 
 
 VIST allò disposat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (art. 22.2), el Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’Octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (art.74), 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), pel que fa a 
les atribucions del Ple relatives a l’aprovació de la relació de llocs de treball, 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. 29 a 33, i 66), el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
(art. 29 a 32), 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’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a 
l’exercici 2021, en els següents termes: 
 

• Àrea 3, Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert 
 

Crear el lloc de treball de cap del Servei de Gestió Tributària i Recaptació, amb NR 
23, forma de provisió concurs per mobilitat interadministrativa i subgrup de 
classificació A1/A2. Es proposa per donar resposta a la necessitat plantejada pel 
servei. 

 
Crear el lloc de treball de tècnic/a superior en dret, per al Serveis de Gestió Tributària i 
Recaptació, amb NR 14, forma de provisió concurs i subgrup de classificació A1. Es 
proposa per donar resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
Crear 14 llocs de treball d’inspector municipal, amb NR 9, forma de provisió concurs i 
subgrup de classificació C1/C2. Es proposa per substituir els llocs actuals d’inspector 
d’activitats i d’inspector tributari, donant així resposta a la necessitat plantejada pel 
servei. 

 
Crear el lloc de treball de cap de la Secció de Governança de Dades i Documents, amb 
NR 14, forma de provisió concurs i subgrup de classificació A1/A2. Es proposa per 
donar resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
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Crear el lloc de treball de tècnic/a superior en dret, per als Serveis Jurídics, amb NR 
14, forma de provisió concurs i subgrup de classificació A1. Es proposa per donar 
resposta a la necessitat plantejada pel servei. 

 
Canviar la denominació de l’actual lloc de director/a dels Serveis de Gestió Tributària 
i Recaptació per la de director/a dels Serveis Tributaris, forma de provisió lliure 
designació, subgrup de classificació A1/A2 i NR 25.  Es proposa per donar resposta a 
la necessitat plantejada pel servei. 
 
Canviar la forma de provisió del lloc de cap del Servei d’Inspecció, passant a ser per 
concurs per mobilitat interadministrativa, amb NR 20 i subgrup de classificació 
A1/A2.   

 
Eliminar el lloc de treball de cap de la Secció de Recaptació, amb NR 20, forma de 
provisió concurs i subgrup de classificació A2. Es proposa l’eliminació per quedar les 
funcions assumides pel nou cap del Servei de Gestió Tributària i per donar així 
resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
Eliminar el lloc de treball de cap de la Secció de Gestió Tributària, amb NR 20, forma 
de provisió concurs i subgrup de classificació A2. Es proposa l’eliminació per quedar 
les funcions assumides pel nou cap del Servei de Gestió Tributària i per donar així 
resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
Eliminar 3 llocs de treball d’inspector/a d’activitats, amb NR 9, forma de provisió 
concurs i subgrups de classificació C1/C2. Es proposa l’eliminació per substitució dels 
llocs per altres d’inspector municipal i donar així resposta a la necessitat plantejada pel 
servei. 
 
Eliminar 11 llocs de treball d’inspector/a tributari/ària, amb NR 8, forma de provisió 
concurs i subgrups de classificació C1/C2. Es proposa l’eliminació per substitució dels 
llocs per altres d’inspector municipal i donar així resposta a la necessitat plantejada pel 
servei. 

 
• Àrea 5, Cicles de la Vida 

 
Crear el lloc de treball de cap del Servei d’Orientació i Acció Educativa, amb NR 18, 
forma de provisió concurs i subgrup de classificació A1/A2. Es proposa per donar 
resposta a la necessitat plantejada pel servei. 

 
• Àrea 8, Estructura Territorial i Atenció Ciutadan a 

 
Canviar la denominació de l’actual lloc d’auxiliar de gestió OMD per la d’auxiliar 
tècnic/a d’Atenció al Públic, forma de provisió concurs, subgrup de classificació 
C1/C2 i NR 7. Es proposa per tal d’homogeneïtzar els llocs de treball existents i donar 
així resposta a la necessitat plantejada pel servei. 

 
 SEGON.- Trametre còpia de la modificació de la relació de llocs de treball a la 
Secretaria d’Administracions locals del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i publicar-ho als butlletins oficials corresponents en el termini de trenta dies des de la 
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seva aprovació, segons art 283.4 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.» 
 
Epígraf 6) Aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari número 1 del Pressupost de l’any 

2021. 
 

 L’alcalde anuncia en aquest punt que el debat es farà de forma conjunta dels epígrafs 
sis i set. També assenyala que ha estat presentada una esmena per part del mateix equip de govern 
al dictamen d’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 1, el contingut de la qual es 
transcriu tot seguit: 
 
 « Motivació: 
 
 En el decurs de les converses amb els diferents grups sobre els expedients de 
modificació del Pressupost que s’eleven al Ple, han sorgit necessitats no contemplades que s’ha 
considerat que cal incorporar, en concret: 
 
 Dotar una partida de 50.000, per impulsar una plataforma digital que doni suport al 
comerç de proximitat, establint un marc de col·laboració entre l’Ajuntament i els eixos comercials 
que activi i ajudi a la recuperació d’ aquest sector econòmic a la ciutat. 
 
 Ampliar les partides d’activitats als territoris i de dinamització territorial en 50.000 
euros, en concret: 
 
 - 30.000 € pel  DESPLEGAMENT TERRITORIAL. Per impulsar el pla director de 
desplegament territorial, en col·laboració amb  la UAB i la Fundació Pi i Sunyer.  
 - 20.000 € per ampliar la partida d’activitats en el territori on tenim 70.000€, que ens 
ha de permetre treballar i dinamitzar també els barris disseminats.  
 
 Com a contrapartida minorar la reserva realitzada per l’aportació al Mundial de 
Hoquei, entenent que per a l’any 2021, encara no serà necessari aquest import. 
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
 A la part dispositiva de l’expedient on diu:  
 
 On diu 
 

INGRESSOS 
 

9999/92999/87000   Romanent de Tresoreria per despeses generals   5.519.308,00 
 
 Ha de dir: 
 

INGRESSOS 
 

9999/92999/87000 Romanent de Tresoreria per despeses generals 5.619.308,00 
 
 A la part de despeses afegir: 



 

 

15 

 
8464 92403 22609 Activitats culturals i esportives Dinamització Territorial 50.000,00 
6622 43903 22799 Treballs altres empreses Promoció Comercial 50.000,00 

 
 Pren la paraula el Sr. Albert, per tal de presentar aquesta esmena. El Sr. Albert explica 
que durant el mes de març ha mantingut reunions amb els diferents Grups municipals, assumint el 
compromís de treballar amb temps la liquidació del Pressupost del 2020, la valoració del superàvit i 
la seva aplicació. Aquest compromís s’ha complert. Es tracta d’un any atípic en aquest sentit, amb 
l’aixecament de les regles fiscals, la pandèmia i l’evolució del Pressupost del 2020. Tot plegat ha 
obert un escenari nou, i la possibilitat de fer una aplicació del superàvit molt important, al voltant 
dels 16,8 milions d’euros. Avui es presenten diferents dictàmens d’aplicació del superàvit. Més 
endavant en vindran d’altres. Les converses amb els Grups municipals han evolucionat per diferents 
camins. No s’ha parlat només de l’aplicació del superàvit, sinó que s’ha parlat d’altres qüestions al 
voltant del Pressupost. Avui s’injecten uns recursos al Pressupost aprovat el desembre passat. El 
que es presenta avui és una mostra evident que el Pressupost és un instrument viu. La present 
autoesmena neix d’unes diferències detectades pel mateix govern, i també de les converses 
mantingudes amb els Grups. És una esmena que modifica l’expedient de suplement de crèdit que es 
presenta avui. Les negociacions amb els Grups municipals han anat més enllà d’aquest expedient de 
suplement, i generaran modificacions i reprioritzacions en el Pressupost. No tot el que s’ha acordat i 
parlat amb els Grups apareix reflectit a l’esmena. Amb el Grup de JxT s’ha parlat molt 
d’accessibilitat i d’increment dels recursos destinats. També s’ha parlat de començar l’adjudicació 
de les obres del carrer Sant Llorenç. Amb el Grup de Ciutadans s’ha parlat del carrer Franc 
Comptat, i l’inici de les obres, així com de la formació dels joves. Amb el PSC s’ha parlat de dotar 
de recursos les polítiques d’habitatge, afegits a aquells que el govern ja destina. També s’ha parlat 
de formació ocupacional i de plans d’ocupació. Cal que l’Ajuntament estigui preparat per les 
convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona al llarg 
d’enguany. També s’ha parlat molt de comerç, compartint la voluntat d’avançar conjuntament amb 
el sector en el tema d’una plataforma digital. Tots aquests acords afecten el Pressupost municipal i 
es veuran reflectits en futures modificacions. No apareixen en la present esmena, que inclou els dos 
conceptes que s’indiquen. Es destinen 50.000 € per impulsar una plataforma digital, fruit de les 
converses amb el Grup del PSC, i s’amplia la partida d’activitats culturals i esportives per a la 
dinamització territorial, també en 50.000 €.  
 
 Es procedeix tot seguit a la votació de la present esmena, la qual és aprovada per 
unanimitat. 
 
 Pren novament la paraula el Sr. Albert, qui assenyala que els presents expedients fan 
referència a l’aplicació del superàvit. L’objectiu ha estat seguir donant resposta als grans objectius 
del Pressupost del 2021, intentant donar resposta a les necessitats socials i econòmiques sorgides 
arran de la crisi, i avançar en els grans projectes de futur per a la ciutat. Ja es va dir en el seu 
moment que el Pressupost del 2021 es corresponia amb un any excepcional, amb menys ingressos 
però amb més recursos. Que era un Pressupost clau del mandat, per cobrir les necessitats generades 
per la crisi, garantir el seguiment del compliment dels objectius marcats en el programa de govern, 
malgrat la pandèmia, posar les bases per la recuperació econòmica i els projectes de ciutat. El 
superàvit reforça el Pressupost i injecta recursos per a la ciutat, donant suport a les activitats més 
afectades per la crisi. Se sabia que hi havia un marc excepcional de mesures per al 2021, per poder 
oferir allò que la ciutat necessita. La política fiscal va ser dissenyada per alleugerir la pressió fiscal 
dels sectors més afectats per la pandèmia. Això suposa una baixada d’ingressos de 5,6 milions 
d’euros. Per altra banda, es van aixecar les regles fiscals, la qual cosa permet disposar de més 
recursos. El calendari financer del 2021 permetia disposar d’un milió d’euros extra. L’Ajuntament 
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es va poder endeutar amb més marge per fer front a les inversions. També hi havia una promesa de 
recursos extraordinaris per part d’altres administracions, que es van anomenar “fons COVID-19”. 
El Sr. Albert continua assenyalant que el superàvit és el resultat de diferents casuístiques 
econòmiques. Es pot generar superàvit per la no execució de partides pressupostàries. El 2020 n’ha 
sigut un exemple: no hi ha hagut Festa Major, festes de barri, Fira Modernista, etc. També hi ha 
superàvit per increment d’ingressos d’altres administracions, Generalitat i Diputació, que han fet un 
gran esforç per posar-se al dia en relació amb deutes passats i també amb aportacions 
extraordinàries. També hi ha hagut, durant el 2020, contractes que no s’adjudiquen o que 
s’adjudiquen més tard, i que generen menys depesa. També cal tenir en compte la desaparició de les 
regles fiscals, l’últim trimestre de l’any passat, amb poc marge per la utilització del superàvit. 
L’Ajuntament també, a més, tenia un pla econòmic-financer heretat del 2019 i que limitava l’acció 
de govern i pressupostària. Tot plegat dóna un superàvit, per ser aplicat el 2021, de 16,8 milions 
d’euros, un import històric que permet injectar oxigen a les finances municipals. El marc de treball 
compartit amb els Grups municipals tenia com a primer objectiu distribuir el superàvit. El primer 
objectiu era complir el compromís marcat amb totes les àrees i serveis d’igualar el pressupost del 
2020, tot i la baixada d’ingressos, però sense retencions. Per fer-ho calien 3,3 milions d’euros. La 
segona necessitat era cobrir els “fons COVID-19”, fons extraordinaris que havien d’arribar. Atès 
que no han arribat, s’han de cobrir amb superàvit. Això suposa 3,3 milions d’euros més. Hi ha 2,5 
milions apartats com a garantia de reserva per fer front a possibles eventualitats. Cal veure com 
evolucionen els ingressos i les despeses al llarg del 2021. També es destinen 1,1 milions a cobrir 
inversions. També hi ha 850.000 euros d’expedients del 2020 per tancar. Per tant, la majoria dels 
16,8 milions de superàvit ja tenen un destí força definit. La feina de les darreres setmanes s’ha 
centrat a distribuir els gairebé sis milions d’euros, destinats a reforçar els objectius del Pressupost 
del 2021. El Sr. Albert destaca quatre grans eixos. Un és el de territori i sostenibilitat, amb 5,1 
milions destinats a la millora i gestió de l’espai públic. El Sr. Albert destaca la quantitat d’1,1 
milions destinats a neteja i residus. Es fa evident que els esforços del govern en els últims mesos 
han millorat molt la neteja a la ciutat. Ara s’injecten més recursos per mantenir aquest esforç. Es 
destinen 1,4 milions a reforçar el transport públic, molt afectat per la pandèmia. Un milió de reforç 
al servei de gestió de l’espai públic. Altres conceptes estan reflectits en el dictamen. El segon eix és 
el dels serveis a les persones, amb 3,2 milions per reforçar les polítiques de drets socials i de cicles 
de la vida, amb la necessitat de fer front a l’augment de les necessitats socials, com ara el servei a 
les persones sense llar o El Rebost, o el servei d’atenció domiciliària. També es contempla el reforç 
dels serveis d’educació. El tercer gran bloc fa referència a la promoció econòmica i la projecció de 
la ciutat, una de les claus per fer front a les conseqüències de la crisi social i econòmica. Es fa una 
injecció especial de recursos, per dur endavant projectes de futur per a la ciutat, com ara el Mundial 
d’Hoquei, conjuntament amb la Diputació i la Generalitat, o el reforç als sectors més afectats amb 
més de dos milions d’euros. Es reforcen les polítiques de dinamització econòmica, per ajudar a la 
reactivació econòmica. Pel que als serveis generals i la millora de l’administració, s’hi destinen 
gairebé dos milions d’euros. Es reserven diners per transformacions llargament posposades, com la 
necessària reforma organitzativa de l’Ajuntament. Es reforcen, sobretot, les polítiques que han de 
portar a la transformació de l’administració com a motor de ciutat, com ara en tecnologia, 
desplegament territorial, etc. El Sr. Albert conclou assenyalant que l’estratègia del govern busca que 
la ciutat cregui en ella mateixa, una estratègia ambiciosa que treballa per construir la ciutat del 
futur, sense abandonar les necessitats del present. El superàvit aporta uns recursos extres, que es 
posen al servei de la gent. 
 
 La Sra. Lluís fa referència en primer lloc a l’aprovació del Pressupost d’enguany, el 
desembre passat. Aleshores, el Grup de JxT va lamentar la manca de voluntat de l’equip de govern 
per explicar i debatre amb tots els Grups municipals el relat polític del Pressupost. També va 
demanar que els acords del Ple es complissin i s’executessin. Per això cal voluntat política i també 
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dotació pressupostària. També va dir que perquè el relat polític, que és important, es faci realitat, cal 
que al darrere hi hagi dotació pressupostària. En cas contrari, el relat esdevé fum. La Sra. Lluís 
recorda que tot i això, el Grup de JxT es va abstenir en la votació, per un sentit de responsabilitat, 
atès que era un Pressupost en plena crisi, amb els estralls socials i econòmics produïts a la ciutat. I 
també perquè molts dels temes que preocupen al Grup de JxT, com l’accessibilitat universal, 
avançar en el projecte de zones de vianants, o el desenvolupament de les zones de baixes emissions, 
es van incloure en el capítol d’inversions, amb el compromís d’ampliar-los amb motiu de futures 
modificacions pressupostàries. Ara, uns mesos després, es pot fer aquesta modificació, amb 
l’aplicació del superàvit. La Sra. Lluís es refereix a la lletra petita de la modificació, i als acords 
assolits entre el govern i el Grup de JxT. Un fa referència a l’inici dels estudis de l’accessibilitat 
dels edificis municipals, o l’inici de transformació del tram sud del carrer Sant Llorenç, entre altres 
elements que el Grup de JxT ha posat a sobre de la taula i que el govern ha incorporat. El 
Pressupost municipal queda, doncs, millorat en l’àmbit de l’accessibilitat universal. El Grup de JxT, 
de manera excepcional, farà avui un vot afirmatiu, encara que crític, atesa la situació excepcional 
que s’hi viu i per la receptivitat mostrada pel Sr. Albert en les converses mantingudes. El 
component crític té a veure amb l’oposició constructiva, però ferma, que fa el Grup de JxT, el qual 
farà un seguiment amb detall el compliment de tots aquests acords.  
 
 El Sr. González considera necessari fer referència a quin és el punt de partida dels 
expedients presents: l’aprovació del Pressupost d’enguany el desembre passat. Aleshores el govern 
va aconseguir quelcom que no passava en els últims anys: que tota l’oposició votés abstenció per 
facilitar la seva aprovació. Tothom va contribuir a donar un missatge positiu a la ciutadania, perquè 
aquesta percebés una unitat política a l’Ajuntament per sortir de la crisi. Els expedients de 
modificació pressupostària que avui es presenten plantegen aprofitar el superàvit i assignar partides 
pressupostàries per avançar en la recuperació econòmica, l’objectiu final que és compartit per 
tothom. La posició del Grup de Ciutadans, a l’hora de parlar amb el govern sobre la repriorització 
de les quantitats, no tenia per objectiu parlar de grans partides. Dels 16,8 milions del superàvit, vuit 
milions ja estaven assignats en el Pressupost aprovat el desembre. D’allò que es parla avui és què es 
farà amb els nou milions que hi resten, dels quals 6,5 són els que avui es posen a sobre de la taula, i 
2,5 milions que, de forma prudent i compartida pel Grup de Ciutadans, el govern ha decidit reservar 
en previsió d’eventuals contingències al llarg de l’any. Avui es parla, doncs, de 6,5 milions d’euros. 
El plantejament del Grup de Ciutadans per avui, doncs, no és tant fer els grans discursos de 
l’aprovació del Pressupost, sinó parlar i aclarir el destí final d’algunes partides que no estaven 
assignades aleshores. Els objectius del Grup de Ciutadans eren augmentar les partides destinades als 
sectors més afectats per la crisi, que en aquesta repriorització sumen 1,3 milions d’euros. Després 
de diverses reunions amb el Sr. Albert, aquest Grup no ha aconseguit incrementar aquesta quantitat. 
Les ajudes als sectors més afectats són una prioritat del govern i de l’oposició. Aquesta sensibilitat 
té un vessant pressupostari, en les quantitats de diners que s’hi aboquen aquests sectors, i un altre 
vessant que té a veure en què es poden plasmar les ajudes. El govern manifesta que s’han aplicat 
mesures des de l’aprovació del pla de xoc l’any passat, amb ajudes directes durant l’any passat i 
també en el plantejament fiscal d’enguany. El Grup de Ciutadans ha defensat que calia fer un esforç 
més important, i que els ajuts eren insuficients. Pensant en l’ocupació, i en perfils concrets com la 
joventut, el Grup de Ciutadans ha plantejat fer un esforç suplementari en l’aplicació del superàvit en 
un projecte com el de “Jove decideix”. Però no ha pogut ser. Sí que es destina una partida de 
100.000 euros per les escoles de segona oportunitat. El Sr. González ho comparteix, però té dubtes 
donat que no coneix el pla amb detall. El Sr. González demana que s’expliqui aquest detall, avui o 
en comissió informativa, del projecte de les escoles de segona oportunitat. Un altre aspecte que 
preocupa al Grup de Ciutadans té a veure amb el Pla de barris de La Maurina, i amb la remodelació 
feta al carrer Franc Comtat, cantonada amb el carrer Osca. Aquesta remodelació no es va fer bé, i 
quan plou s’inunden els baixos de cases i comerços. En aquest sentit, s’ha assolit fer front a aquest 
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problema, amb una modificació del pla d’inversions municipal per tancar el projecte enguany i 
executar-lo l’any vinent, com així es planteja en l’acord de la Junta de Portaveus proposat pel Grup 
de Ciutadans i aprovat per unanimitat aquest mes. El Sr. González valora positivament haver tingut 
l’oportunitat de mantenir converses amb el Sr. Albert, en les quals els Grups de l’oposició han 
participat i han pogut fer propostes sobre l’aplicació del superàvit. D’aquesta manera ha estat 
possible arribar a acords per la ciutat de Terrassa. Pel que fa als 2,5 milions que es reserven, el Sr. 
González destaca que resten per reassignar, després dels expedients d’avui, nou milions d’euros. Els 
2,5 milions, doncs, és una quantitat important, i pregunta al Sr. Albert si l’oposició tindrà també 
l’oportunitat de participar en la repriorització d’aquests diners, si s’escau i si es poden assignar en 
l’últim tram de l’any.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui assenyala que per primera vegada en molts 
anys la ciutat té l’oportunitat de disposar d’uns recursos, fruit de la supressió de les limitacions de 
les directives europees i la seva interpretació. La quantitat de 16,8 milions no és petita, ve dels 
superàvits dels anys 2018, 2019 i 2020, i té el valor afegit que es poden utilitzar lliurement, sense 
cap criteri de limitació. Arriben en un moment molt oportú, de reconstrucció després de les 
conseqüències provocades per la pandèmia. La proposta de l’equip de govern d’una part important 
del superàvit, que ha anat en bona part a suplementar partides del pressupost ordinari i alliberar 
partides condicionades. Això conforma un pressupost ordinari molt potent, que dóna possibilitats 
que el Grup del PSC espera i vetllarà perquè s’apliquin adequadament, amb el lideratge polític i 
l’impuls perquè es puguin executar. L’aplicació del superàvit ja s’ha explicat àmpliament. El Sr. 
Vega valora i reconeix l’oportunitat que s’ha tingut de parlar amb l’equip de govern, i en especial 
amb el Sr. Albert. Això ha permès compartir visions. Al capdavall, encara que els resultats acaben 
sent inferior a les expectatives, cal valorar-ho. La proposta del Grup del PSC no s’ha acceptat 
totalment, però hi ha hagut algunes concessions que el Sr. Vega valora. Vivim un moment 
extraordinari, per les dificultats de la crisi, i també hi ha l’oportunitat de disposar d’uns recursos 
que no es podran tenir durant la resta del mandat. Una part molt important del superàvit es destina a 
despesa corrent. Això genera preocupació i també una pregunta: si es podrà mantenir durant els 
pròxims exercicis, si caldrà incrementar els impostos. El Grup del PSC va demanar el 2019 una 
projecció fiscal durant el mandat, per conèixer els recursos que es podrien disposar. No es va 
respondre aleshores, ni s’ha explicat després, més enllà de l’explicació de la congelació produïda 
enguany. El moment requereix molta planificació i molta flexibilitat. Els escenaris són molt 
canviants, però no s’ha de deixar marge a la improvisació. Cal disposar d’una projecció per encarar, 
amb una visió global, la segona part del mandat. El Sr. Vega afegeix que una bona part dels 
recursos s’havien de destinar a donar resposta a problemes greus que la ciutat pateix i que la crisi ha 
agreujat més. En aquest sentit, el Grup del PSC considerava essencial apostar per qüestions que són 
fonamentals per la transformació que la ciutat necessita. El primer és l’ampliació del parc 
d’habitatge social de la ciutat, per avançar vers una aproximació de la mitjana europea. Cal esperar 
que els 750.000 € pressupostats se sumin al milió d’euros de recursos propis de l’empresa. És una 
quantitat insuficient, i el moment permetia una major empenta, com han fet altres administracions, 
tot i que és un salt qualitatiu que cal valorar. Un segon aspecte és la formació i l’ocupació. 
L’increment de l’atur de l’últim any supera les dues mil persones. Els canvis tecnològics que 
inspiren la reconstrucció poden comportar la paradoxa de tenir moltes persones a l’atur sense els 
perfils professionals que el teixit econòmic necessita. Per això, el Grup del PSC proposava dedicar-
hi recursos i reactivar el Pacte per l’ocupació. És cert que es destinen algunes partides i que el 
govern ja ha manifestat que estarà emetent als recursos que arribin de fora, però es podia fer una 
previsió i mostrar la voluntat perquè l’atur conjuntural no esdevingui estructural. Per últim, el PSC 
plantejava la reactivació del petit comerç, i del comerç en general, un sector que ja tenia una crisi 
abans de la pandèmia, però al qual l’ha afectat de manera molt greu i també desigual. El Sr. Vega 
considera que manca un informe exhaustiu que digui, amb dades, quina és la realitat, i que ha de 
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servir de primer element per orientar el pla estratègic i que aporti una diagnosi rigorosa de la 
situació. Per això s’han plantejat tres actuacions. En primer lloc una formació especialitzada, amb 
un pla de formació, que prepari el comerç per fer front a les transformacions que es produeixen de 
forma vertiginosa. Una segona, dotar d’una partida, que el Sr. Albert ha anunciat i que cal agrair, 
que permeti liderar en l’àmbit comarcal l’activació d’una plataforma electrònica al servei del petit 
comerç, perquè pugui competir amb les grans plataformes. La partida suplementària de 50.000 € és 
insuficient, però és un primer pas. Per últim, es proposava una partida per vals de descompte per a 
la ciutadania, pactats amb els sectors comercials que més han patit i pateixen les conseqüències de 
la crisi. No és una proposta lineal, sinó que caldria un estudi detallat. Podria ser una mesura a curt 
termini que permetés la recuperació. En aquest punt, el Grup del PSC no ha trobat la complicitat de 
l’equip de govern. El Sr. Vega conclou que al Grup del PSC li queda un sabor agredolç. Per una 
banda, l’actitud dialogant i cordial del tinent d’alcalde, però per una altra els resultats són 
insuficients. Són, però, un principi d’esperança. Els recursos es dispersen massa i pretenen abordar 
molts objectius, encara que estiguin justificats. La dispersió els dota de poca capacitat de 
transformació i canvi.  
 
 El Sr. Albert agraeix el to de les intervencions i els dies de treball. El d’avui no és un 
debat pressupostari, però tot el que s’està parlant té una afectació clara en el Pressupost. El Sr. 
González ha dit que hi havia marge per fer més aportacions. El Sr. Albert no ho nega, però 
considera que cal veure com evolucionen els ingressos i les despeses durant el 2021, com afecta la 
pandèmia als sectors econòmics, al sector cultural i a l’esportiu, a l’àmbit social, i a partir d’aquí 
anar gestionant els recursos a mesura que vagi passant l’any i les necessitats. L’esmena presentada 
avui ha modificat l’expedient presentat avui, mentre que tot allò que s’ha parlat amb els Grups 
municipals modifica el conjunt del Pressupost. El debat, afegeix el Sr. Albert, continua sent el 
mateix. Es parla de més ajudes, de més suport a la formació, a l’ocupació, però en el fons no es diu 
que caldria deixar de fer. L’aplicació del superàvit pot ser una mica dispers en algunes partides, 
però es concentra en quatre grans blocs. El govern apunta molt bé les necessitats de la ciutat, tot i 
que és evident que caldrien més recursos per més ajudes. L’ocupació preocupa al govern, i la 
formació és clau. La quantitat de 16,8 milions és elevada, però no ho permet fer-ho tot. L’evolució 
del Pressupost és viva, i en els propers Plens hi haurà nous expedients de modificació 
pressupostària. Es continuarà parlant durant els pròxims mesos. Tot i que avui no s’assignen tots els 
recursos, aquests recursos tenen noms i cognoms i estan assignats als serveis. S’està pendent que les 
partides s’acabin concretant, però el govern no vol hipotecar partides ara que després no s’utilitzin. 
S’aniran posant al servei de les àrees a mesura que estiguin concretats els imports. El diners que 
avui no estan inclosos  en els  expedients de modificació pressupostària d’avui, dels 16,8 milions 
del superàvit, també estan assignats. Que avui no hi siguin no vol dir que no estiguin assignats. 
Caldrà veure com avança l’any. És un any extraordinari, gairebé històric, però no se sap com 
evolucionarà la pandèmia. Cal esperar que tot plegat vagi a millor, que el procés de vacunació 
funcioni bé i tothom torni a una vida normal. Sobre la qüestió de l’habitatge, el Sr. Albert 
coincideix amb el Sr. Vega en el relat, però no amb els fets. No és veritat que totes les 
administracions animin a anar en aquesta línia. En qualsevol cas, el que calen no són ànims, sinó 
que no es porti al Tribunal Constitucional cada llei que aprovi el Parlament de Catalunya. El Sr. 
Albert demana suport al Sr. Vega en aquest sentit, ateses les seves responsabilitats en el Parlament i 
en el govern de l’Estat. El Sr. Albert li respon, per altra banda, que no serà possible mantenir la 
despesa durant els pròxims exercicis. El govern ha intentat ser molt curós en aquest suplement de 
crèdit per no generar estructura, despesa estructural futura, tot i que no ha estat fàcil. S’ha començat 
a fer un estudi econòmic i financer de l’Ajuntament, per millorar els recursos, què i com s’ingressa i 
què i com es gasta. Amb aquest estudi, potser es podran alliberar recursos futurs. També s’han 
iniciat els treballs per la transformació de l’estructura de societats municipals, per fer-les més 
eficients. Hi haurà també aquí cert marge perquè l’Ajuntament sigui més eficaç i eficient amb els 
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recursos. Però és evident que el Pressupost del 2022 no tindrà res a veure amb el que s’està 
gestionant amb el Pressupost del 2021. Caldrà, en tot cas, donar resposta a les necessitats de la 
ciutat. En relació amb la intervenció de la Sra. Lluís, el Sr. Albert es mostra d’acord en el fet que el 
relat ha d’anar acompanyat de partides pressupostàries. Les paraules sense fets poden ser buides. 
Per això s’aproven propostes de resolució en el Ple que cal complir, dotant-les pressupostàriament. 
Però els fets sense paraules tampoc van enlloc. L’equilibri és necessari. El relat és imprescindible 
per explicar, cadascú, cap a on vol anar. El Sr. Albert conclou dient que és cert que el govern no 
necessita l’oposició per aprovar els dictàmens, perquè té majoria absoluta. Al llarg de la història de 
l’Ajuntament, hi ha hagut molts governs amb majoria absoluta, que no han necessitat l’oposició. 
Però la ciutat de Terrassa necessita tothom, i més en aquest moment. La voluntat de dialogar no ha 
estat per tenir un debat amable, sinó perquè el govern entén que els Grups de l’oposició també 
representen a la ciutadania. La suma de tots fa millors els dictàmens. Avui és una bona notícia que 
tots els Grups hagin mostrat la seva predisposició a sumar-se. Una bona notícia per a la ciutat, no 
per a l’equip de govern. 
 
 La Sra. Lluís es mostra d’acord en la puntualització del Sr. Albert al seu comentari 
inicial, quan ha dit que el relat sense partides pressupostàries és fum. Els números sols tampoc no 
són res. El relat també és important. El Grup de JxT té clar quin és el seu objectiu: avançar vers la 
millora de la qualitat de vida dels terrassencs i terrassenques. La Sra. Lluís assenyala que cal, entre 
tots, treballar per aquesta millora. Per això agraeix al Sr. Albert la seva predisposició, tot i que com 
a Grup de l’oposició, JxT vetllarà perquè s’executin els acords adoptats. La ciutat s’ha de fer entre 
tots els regidors i regidores del Ple. Si no és així, no s’avançarà, per més o menys majoria que tingui 
el govern.  
 
 El Sr. González recull les últimes paraules del Sr. Albert com un compromís, 
especialment en relació amb el seu requeriment respecte a la repriorització dels 2,5 milions d’euros 
que encara estan pendents d’assignació, i la participació dels Grups de l’oposició. Aquesta quantitat 
és un 30% dels recursos que s’hi destinen avui. La premissa fonamental és veure com evoluciona el 
Pressupost al llarg del segon i el tercer trimestre. En el quart trimestre s’estarà en disposició, a les 
portes de començar a parlar del Pressupost del 2022, de parlar del destí dels 2,5 milions d’euros. El 
Sr. González creu en les paraules del Sr. Albert, atès que aquest va fer una promesa el mes de 
desembre i l’ha complert, facilitant que els Grups de l’oposició puguin també ser útils a la ciutat, ja 
que també en formen part. En l’aprovació del Pressupost del 2021 el Grup de Ciutadans es va 
abstenir, donat que va aconseguir coincidir en determinades inversions, que tenen a veure amb la 
millora dels polígons, amb la digitalització de l’administració i el seu paper en l’impuls de la 
digitalització de les petites empreses, autònoms, etc., o amb el procés de transformació 
organitzativa de l’Ajuntament. Avui també hi ha hagut coincidències, amb mesures potser petites en 
magnitud però molt importants per a la ciutat i per alguns barris en particular. El Sr. González 
confia que es duran a terme. Per tot plegat, el vot de Ciutadans serà avui favorable als dos 
expedients. El Sr. González pot compartir la sensació agredolça que ha esmentat el Sr. Vega, però 
en el cas del Grup de Ciutadans té més pes els elements positius que els negatius. És la primera 
vegada que els debats sobre l’assignació del superàvit han comportat tant de temps i dedicació. Les 
partides són molt importants, perquè s’han aixecat les regles fiscals i això permet fer una 
repriorització des d’un punt de vista polític. Per altra banda, el govern ha facilitat la participació 
dels Grups de l’oposició, a diferència del PSC, que no ho va fer en els últims sis anys. El Grup de 
Ciutadans només s’ha abstingut una vegada en l’aprovació dels pressupostos. Va ser arran que el Sr. 
Vega va prometre unes inversions en el Districte III, unes inversions que no es van fer. El Sr. Vega 
els va enganyar a canvi de la seva abstenció, en uns moments, a més, que el PSC governava amb 
minoria. Els compromisos que ha assumit el govern actual amb el Grup de Ciutadans els ha 
complert. I aquest Grup ho reconeix, i el seu vot serà favorable.  
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 El Sr. Vega comença dient que la situació era molt diferent en els moments als quals 
ha fet referència el Sr. González. Algunes coses es van complir i altres no. Aquest no és, però, el 
debat. El Sr. Vega es refereix a la qüestió de l’habitatge. Pot haver-hi coincidència en què, però 
també cal tenir en compte el com. A vegades, no tot és possible en determinats moments. El Sr. 
Albert ha dit també que s’ha tingut molta cura per evitar que l’increment del pressupost ordinari no 
generi estructura i hipotequi el futur. El Sr. Vega espera que sigui així. El Sr. Vega es mostra 
d’acord amb les paraules del Sr. Albert, quan diu que la majoria absoluta del govern no necessita 
l’oposició, però que la ciutat necessita tothom. El Sr. Vega espera que aquesta reflexió no s’apliqui 
només a l’oposició, sinó també al govern. Aquesta reflexió cal aplicar-la a totes les parts. El Sr. 
Vega rebutja l’argument reiterat que el Grup del PSC posi bastons a les rodes. No han existit mai. 
Hi ha hagut una voluntat, per part del Grup PSC, de fer costat al govern, amb el seu vot positiu. No 
s’hi ha oposat si no ha estat amb arguments profunds i solvents. El Sr. Vega espera que aquesta 
dinàmica, endegada en relació amb el superàvit, tingui continuïtat per donar resposta a les 
necessitats de la ciutat. 
 
 El Sr. Albert agraeix el treball, la dedicació, les paraules i el sentit del vot anunciat per 
tots els Grups. 
 
 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: 
 

« Antecedents 

 La liquidació de l’any 2020 del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada per 
Resolució num. 2021-02-26 ALPA-03403/2021 de data 26 de Febrer 2021, posa de manifest un 
romanent líquid de tresoreria ajustat de 16.841.446,05€. 

 L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPS), estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària es 
posicioni en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i 
Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net. 

 Per l’any 2020 i 2021, cal tenir present l’acord del Congrés dels Diputats, en data 20 
d’octubre pel qual queden suspeses les tres regles fiscals de la LOEPSF, l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa, i conseqüentment també, segons 
explicacions addicionals donades pel Ministeri competent en la matèria, l’anteriorment esmentat 
article 32. 
 
 Per a l’any 2022, les regles no estan suspeses, però és rellevant l’anunci realitzat per el 
Vice President de la Comissió Europea el passat dia 3 de març, de que les regles fiscals hauran de 
mantenir-se suspeses també durant 2022 i es probable que també al 2023. Aquest fet permetria que 
les dotacions que es realitzin en aquest expedient, puguin tenir repercussió pressupostària al 2022, 
sense cap limitació. 
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 La proposta d’aplicació del superàvit 

 Per a l’aplicació del superàvit de 16,8 milions, cal tenir present: 

 En primer lloc, la voluntat ja anunciada per l’equip de govern, en el moment de 
presentar el Pressupost de 2021, en el sentit de destinar, de l’estimació de superàvit realitzada en 
aquell moment, una sèrie de quantitats a complementar les dotacions del Pressupost de 2021 de les 
Àrees, i el Pressupost d’inversions, en concret: 

 Una quantitat de 2,5 milions com a reserva mínima per garantir la solvència municipal 
i com a marge per possibles impactes pressupostaris a ingressos o despeses, o si s’escau, i al 2022 
no hi ha tampoc regles fiscals, com sembla s’ha anunciat, per ser aplicat en aquell exercici. 

 Un import de 3,3 milions per dotar a les Àrees, d’una xifra, que sumada a la dotada al 
Pressupost 21, sigui l’equivalent al Pressupost 2020. Aquest detall es pot veure a l’annex 1 (part 1) i 
2 (part 1). Cal tenir present hi ha quantitats que es reserven, a l’espera de verificar les necessitats i 
ser dotades en moments posteriors (annex 1 part 1), i d’altres que ja es doten en aquest expedient 
(annex 2 part 1). 

 Un import de 1,1 milions per suplementar dotacions en el Pressupost d’inversions o 
d’ordinari, en algun cas, per complementar partides d’inversió o vinculades al seu desplegament, o 
el manteniment d’equipaments. Veure annex 2 (part 2). 

 Una primera reserva per al desplegament del projecte FEM Ajuntament de 300 mil 
euros. 

 En segon lloc, una part per cobrir aquelles quantitats ja dotades, en previsió de 
possibles aportacions extraordinàries d’altres administracions pels impactes de la pandèmia, dels 
quals hores d’ara no es tenen notícies, i per possibilitar, per tant, l’aixecament de les retencions 
realitzades al Pressupost, per un import de 3 milions. 

 Un cop aplicades o reservades aquestes quantitats, quedaria un disponible de 6,72 
milions. 

 Sobre aquesta quantitat cal aplicar en primer lloc determinades despeses, iniciades al 
2020 i que no van poder ser concloses, imputant-se la despesa finalment al 2021, per un total de 
0,85 milions, i que es poden veure a l’annex 2 (part 3), per el que el disponible un cop aplicades 
aquestes quantitats, és de 5,88 milions. 

 La proposta d’aplicació d’aquest import de 5,88 milions, ho és a diferents temes que 
requeriran o poden requerir  suplement o dotació als propers mesos i que es poden veure a l’annex 1 
(part 2), en quant a reserves per ser aplicades més endavant, i annex 3 (en quant als que es proposa 
aplicar en aquest expedient) de la Memòria. 

 Resumidament i en grans conceptes l’aplicació d’aquests 5,88 milions ho és a: 

 Mundial Hoquei: 0,7 milions per tal de complementar l’anualitat del conveni de 2021 i 
cobrir part del 2022. 

 FEM Ajuntament: 400 mil euros, per complementar la previsió d’anualitat 2021, fent 
un total de 700 mil. 
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 Resta de 4,7 milions s’aplica a les Àrees amb els següents imports (detalls a annex 1 
part 2 i annex 3): 

Presidència: 49.000 

Àrea 1: 1.218.000 

Àrea 2: 101.000 

Àrea 3: 183.000 

Àrea 4: 671.000 

Àrea 5: 217.000 

Àrea 6: 1.366.000 

Àrea 7: 678.000 

Àrea 8: 290.000 

 Segons el Pla de tresoreria vigent, l’aplicació de superàvit per l’import esmentat no 
implicaria la necessitat d’utilitzar pòlisses de tresoreria.  

 Per tot l’exposat, es proposa al Ple, procedir a destinar part del Romanent de 
Tresoreria a les necessitats exposades anteriorment i per un import total de 6.565.107,00. 

 D’acord a l’article 177 del TRLH, i  la base 15.1 de les vigents d’Execució del 
Pressupost, procedeix realitzar expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 

 Com s’ha exposat un recurs pel finançament d’aquest expedient ho és el romanent 
líquid de tresoreria i aquest es suficient per finançar la despesa proposada. 

 La competència per la seva aprovació és del Ple. 

 
 L’article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i a la base 15.1 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2021 
regulen els expedients de crèdit extraordinari així com la seva tramitació.  
 
 Vist l’informe de la Intervenció General. 
 
 La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1 al Pressupost de l’any 
2021 per import de 945.799,00 EUROS, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals destinat a amortitzar operacions de: 

 
INGRESSOS 
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9999/92999/87000   Romanent de Tresoreria per despeses generals                      945.799,00 
 
DESPESES 

 
Aplicació Pressupostària Nom Partida Import Descripció 

0000 92001 22799 
Treballs altres empreses  Coordinació i SSGG 
Presidència 14.000,00 Annex 3 

0000 92001 22799 
Treballs altres empreses  Coordinació i SSGG 
Presidència 20.000,00 Annex 3 

0463 49104 22799 Treballs altres empreses Comunicació 15.000,00 Annex 3 

1222 13501 22701 Seguretat Protecció Civil i Prevenció incendis 26.700,00 Annex 2 

1433 15321 62301 
Inv nova Maquinària Manteniment Infraestructura 
Urbana 70.000,00 Annex 2 

2000 15111 61900 Altres inversions repos. Infraest Coordinació Area 2 150.000,00 Annex 2 

2533 16002 22699 Despeses diverses Cicle de l’Aigua 81.867,00 Annex 2 

2533 16222 22699 Despeses diverses Residus 56.000,00 Annex 3 

2533 16222 22699 Despeses diverses Residus 15.000,00 Annex 3 

2533 17001 22799 Treballs altres empreses SSGG Medi Ambient 15.000,00 Annex 3 

4313 23103 78900 Aportació Capital  Entitats s/finalitat lucre 100.000,00 Annex 3 

5422 32303 22605 Indemnitzacions Servei Educació 61.632,00 Annex 2 

7451 33407 78900 
Aport. Capital Entitats s/finalitat lucre - Arts 
Escèniques 200.000,00 Annex 3 

7452 34202 22799 
Treballs altres empreses Equipa. Esportius Gestió 
Cedida 48.000,00 Annex 3 

7452 34202 22799 
Treballs altres empreses- Equip. Esportius Gestió 
Cedida 21.500,00 Annex 3 

7452 34202 22799 
Treballs altres empreses- Equip. Esportius Gestió 
Cedida 6.100,00 Annex 3 

7751 43201 22799 Treballs altres empreses Turisme 45.000,00 Annex 3 

 TOTAL CREDIT EXTRAORDINARI 945.799,00   
 

 SEGON: Procedir a l’exposició al públic de l’expedient per un període de quinze dies 
hàbils d’acord amb el que disposa l’article 177.2 i 169.1 de la LRHL, entenent-se definitiva la seva 
aprovació si transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions. 
 
Epígraf 7) Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 1 del Pressupost de l’any 

2021. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
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 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: 
 
 « Antecedents 

 La liquidació de l’any 2020 del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada per 
Resolució núm. 2021-02-26 ALPA-03403/2021 de data 26 de Febrer 2021, posa de manifest un 
romanent líquid de tresoreria ajustat de 16.841.446,05€. 

 L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPS), estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària es 
posicioni en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i 
Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net. 

 Per l’any 2020 i 2021, cal tenir present l’acord del Congrés dels Diputats, en data 20 
d’octubre pel qual queden suspeses les tres regles fiscals de la LOEPSF, l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa, i conseqüentment també, segons 
explicacions addicionals donades pel Ministeri competent en la matèria, l’anteriorment esmentat 
article 32. 
 
 Per a l’any 2022, les regles no estan suspeses, però és rellevant l’anunci realitzat per el 
Vice President de la Comissió Europea el passat dia 3 de març, de que les regles fiscals hauran de 
mantenir-se suspeses també durant 2022 i es probable que també al 2023. Aquest fet permetria que 
les dotacions que es realitzin en aquest expedient, puguin tenir repercussió pressupostària al 2022, 
sense cap limitació. 
 

 La proposta d’aplicació del superàvit 

 Per a l’aplicació del superàvit de 16,8 milions, cal tenir present: 

 En primer lloc, la voluntat ja anunciada per l’equip de govern, en el moment de 
presentar el Pressupost de 2021, en el sentit de destinar, de l’estimació de superàvit realitzada en 
aquell moment, una sèrie de quantitats a complementar les dotacions del Pressupost de 2021 de les 
Àrees, i el Pressupost d’inversions, en concret: 

 Una quantitat de 2,5 milions com a reserva mínima per garantir la solvència municipal 
i com a marge per possibles impactes pressupostaris a ingressos o despeses, o si s’escau, i al 2022 
no hi ha tampoc regles fiscals, com sembla s’ha anunciat, per ser aplicat en aquell exercici. 

 Un import de 3,3 milions per dotar a les Àrees, d’una xifra, que sumada a la dotada al 
Pressupost 21, sigui l’equivalent al Pressupost 2020. Aquest detall es pot veure a l’annex 1 (part 1) i 
2 (part 1). Cal tenir present hi ha quantitats que es reserven, a l’espera de verificar les necessitats i 
ser dotades en moments posteriors (annex 1 part 1), i d’altres que ja es doten en aquest expedient 
(annex 2 part 1). 

 Un import de 1,1 milions per suplementar dotacions en el Pressupost d’inversions o 
d’ordinari, en algun cas, per complementar partides d’inversió o vinculades al seu desplegament, o 
el manteniment d’equipaments. Veure annex 2 (part 2). 
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 Una primera reserva per al desplegament del projecte FEM Ajuntament de 300 mil 
euros. 

 En segon lloc, una part per cobrir aquelles quantitats ja dotades, en previsió de 
possibles aportacions extraordinàries d’altres administracions pels impactes de la pandèmia, dels 
quals hores d’ara no es tenen notícies, i per possibilitar, per tant, l’aixecament de les retencions 
realitzades al Pressupost, per un import de 3 milions. 

 Un cop aplicades o reservades aquestes quantitats, quedaria un disponible de 6.72 
milions €. 

 Sobre aquesta quantitat cal aplicar en primer lloc determinades despeses, iniciades al 
2020 i que no van poder ser concloses, imputant-se la despesa finalment al 2021, per un total de  
0,85 milions, i que es poden veure a l’annex 2 (part 3), per el que el disponible un cop aplicades 
aquestes quantitats, és de 5,88 milions. 

 La proposta d’aplicació d’aquest import de 5,88 milions, ho és a diferents temes que 
requeriran o poden requerir  suplement o dotació als propers mesos i que es poden veure a l’annex 1 
(part 2),  en quant a reserves per ser aplicades més endavant, i annex 3 (en quant als que es proposa 
aplicar en aquest expedient) de la Memòria. 

 Resumidament i en grans conceptes l’aplicació d’aquests 5,88 milions ho és a: 

 Mundial Hoquei: 0,7 milions per tal de complementar l’anualitat del conveni de 2021 i 
cobrir part del 2022. 

 FEM Ajuntament: 400 mil euros, per complementar la previsió d’anualitat 2021, fent 
un total de 700 mil euros. 

 Resta de 4,7 milions s’aplica a les Àrees amb els següents imports (detalls a annex 1 
part 2 i annex 3): 

Presidència: 49.000 

Àrea 1: 1.218.000 

Àrea 2: 101.000 

Àrea 3: 183.000 

Àrea 4: 671.000 

Àrea 5: 217.000 

Àrea 6: 1.366.000 

Àrea 7: 678.000 

Àrea 8: 290.000 

 Segons el Pla de tresoreria vigent, l’aplicació de superàvit per l’import esmentat no 
implicaria la necessitat d’utilitzar pòlisses de tresoreria.  



 

 

27 

 Per tot l’exposat, es proposa al Ple, procedir a destinar part del Romanent de 
Tresoreria a les necessitats exposades anteriorment i per un import total de 6.565.107,00. 

 D’acord a l’article 177 del TRLH, i  la base 15.1 de les vigents d’Execució del 
Pressupost, procedeix realitzar expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 

 Com s’ha exposat un recurs pel finançament d’aquest expedient ho és el romanent 
líquid de tresoreria i aquest es suficient per finançar la despesa proposada. 

 La competència per la seva aprovació és del Ple. 

 L’article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i a la base 15.1 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2021 
regulen els expedients de suplement de crèdit així com la seva tramitació.  
 
 Vist l’informe de la Intervenció General. 
 
 La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 1 al Pressupost de l’any 
2021 per import de 5.619.308,00 EUROS, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals destinat a amortitzar operacions de: 

 
INGRESSOS 
 
9999/92999/87000   Romanent de Tresoreria per despeses generals                      5.619.308,00 
 
DESPESES 

 
Aplicació Pressupostària Nom Partida Import Descripció 

1000 92002 22009 Altre material no inventariable Coord i SSCC Area 12.645,00 Annex 2 

1222 13201 22104 Vestuari Policia Municipal 9.000,00 Annex 2 

1224 13301 21000 Manteniment infraestructura senyalització 23.056,00 Annex 2 

1224 13301 21000 Manteniment infraestructura senyalització 189.000,00 Annex 2 

1224 44111 47900 Transferències empreses privades Transports 240.242,00 Annex 2 

1314 23110 74000 Subv capital Stats. Municipals - Habitatge 60.000,00 Annex 2 

1433 15101 22799 Treballs altres empreses i profe. Obra Pública 18.000,00 Annex 2 

1433 15101 22799 Treballs altres empreses i profe. Obra Pública 18.000,00 Annex 3 

1433 15321 22799 Treb altres empri prof. Paviment.i mant infra urbana 164.191,00 Annex 2 

1433 15321 22799 Treb altres empri prof. Paviment.i mant infra urbana 236.170,39 Annex 2 

1433 15321 61900 
Altres inv reposició i pavimenta. I manten infraes 
urbana 92.918,70 Annex 2 

1433 15321 61900 
Altres inv reposició i pavimenta. I manten infraes 
urbana 249.952,91 Annex 2 
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1433 15321 61900 
Altres inv reposició i pavimenta. I manten infraes 
urbana 180.000,00 Annex 2 

1433 16001 21000 Gestió xarxa clavegueram 143.958,00 Annex 2 

1433 16501 22799 Treballs altres empreses Enllumenat Públic 144.780,00 Annex 2 

2000 15111 22706 
Estudis i treb tècnics Planifica i gestió àmbit Rieres 
Urbanes 50.000,00 Annex 2 

2432 15110 22706 Estudis i treballs Tècnics Planejament Urbanístic 30.000,00 Annex 2 

2533 17212 22799 Estudis i treballs tècnics Anella verda i biodiversitat 15.000,00 Annex 3 

3000 93303 21200 Manteniment edificis 80.000,00 Annex 3 

3000 93303 62300 Inv nova instal· lacions mantenim Edificis Municipals 100.000,00 Annex 2 

3121 92005 64100 Despeses aplica informàtiques manten SSII 100.000,00 Annex 3 

3468 92503 22699 Despeses diverses Sindicatura de Greuges 3.000,00 Annex 3 

4313 23102 22699 Despeses diverses Serveis Bàsics Atenció Social 17.961,00 Annex 2 

4313 23103 22700 Neteja Projectes de suport als Serveis socials bàsics 7.300,00 Annex 2 

4313 23103 22700 Neteja Projectes de suport als Serveis socials bàsics 400.000,00 Annex 3 

4316 23104 22605 Indemnitzacions SAD 425.474,00 Annex 2 

4316 23104 48900 Altres transferències  s/finalitat lucre SAD 132.277,00 Annex 2 

4316 23104 48900 Altres transferències  s/finalitat lucre SAD 109.000,00 Annex 3 

4316 23104 48900 Altres transferències  s/finalitat lucre SAD 42.000,00 Annex 3 

4454 32602 20200 Lloguer edificis Normalització Lingüística 24.833,00 Annex 2 

4460 32704 22799 Treballs altres empreses Ciutadania 20.000,00 Annex 3 

4467 91203 48902 Subvencions Cooperació i Solidaritat Internacional 63.535,00 Annex 2 

5422 32001 22009 
Altre material no inventariable Serveis centrals 
Educació 17.000,00 Annex 3 

5422 32003 22799 
Treballs altres empreses Promoció i innovació 
Educativa 100.000,00 Annex 3 

5422 32004 63200 
Repos edificis manteni Projectes obres edificis 
educatius 300.000,00 Annex 2 

5422 32301 22711 Serveis menjadors 1er cicle Educació Infantil 57.523,00 Annex 2 

6322 24101 22699 Despeses diverses Servei Ocupació 22.517,00 Annex 2 

6322 24101 22699 Despeses diverses Servei Ocupació 136.000,00 Annex 3 

6622 43121 22701 Seguretat Mercat Independència 84.260,00 Annex 2 

6622 43121 22701 Seguretat Mercat Independència 150.000,00 Annex 3 

6622 43903 22706 Estudis i treballs tècnics Promoció Comercial 30.000,00 Annex 3 

6622 43903 22799 Treballs altres empreses Promoció Comercial 50.000,00 Annex 3 

6622 43903 22799 Treballs altres empreses Promoció Comercial 14.244,00 Annex 2 
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6623 43301 22799 Treballs altres empreses Promoció Industrial 31.022,00 Annex 2 

6623 43302 22799 Treballs altres empreses legalització activitats 15.683,00 Annex 2 

7423 49202 22699 Despeses diverses Universitats Recerca 6.500,00 Annex 2 

7451 33001 22799 Treballs altres empreses Administració Gral Cultura 34.000,00 Annex 2 

7451 33001 22799 Treballs altres empreses Administració Gral Cultura 167.400,00 Annex 3 

7451 33001 48900 Altres transferències  s/finalitat lucre Cultura 45.000,00 Annex 2 

7451 33211 62501 Inv. Nova mobiliari-Biblioteques i lectura 7.933,00 Annex 2 

7451 33405 22799 Treballs altres empreses Música 33.532,00 Annex 2 

7451 33407 48900 Altres transferències  s/finalitat lucre Arts escèniques 200.000,00 Annex 3 

7452 34201 21200 
Reparació i conservació edificis-Eqip. Esportius 
gestió directa 61.000,00 Annex 2 

7452 34201 22799 Treballs altres empreses equip esportius gestió directe 24.900,00 Annex 2 

7452 34201 22799 Treballs altres empreses equip esportius gestió directe 103.000,00 Annex 3 

7452 34202 21200 Manten edificis equip esportius Gestió Cedida 69.000,00 Annex 3 

7452 34202 62300 Inv nova instal· lacions equipa esportius Gestió Cedida 239.000,00 Annex 2 

7751 43201 22699 Despeses diverses Promoció Turística 2.500,00 Annex 2 

7753 42201 44900 
Altres transferències Societats Mpal-Patrimoni 
Municipal 18.000,00 Annex 3 

7754 49206 22799 Treballs altres empreses- Projecció de la Ciutat 7.000,00 Annex 2 

8464 92403 12000 Sous Grup A1-Dinamització Territorial 33.000,00 Annex 3 

8464 92403 22609 
Activitats culturals i esportives Dinamització 
Territorial 25.000,00 Annex 3 

8464 92403 22609 
Activitats culturals i esportives Dinamització 
Territorial 12.000,00 Annex 3 

8464 92403 22609 
Activitats culturals i esportives Dinamització 
Territorial 120.000,00 Annex 3 

        

 TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 5.619.308,00  
 

 SEGON: Procedir a l’exposició al públic de l’expedient per un període de quinze dies 
hàbils d’acord amb el que disposa l’article 177.2 i 169.1 de la LRHL, entenent-se definitiva la seva 
aprovació si transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions.» 
 

ÀREA DE DRETS  SOCIALS  
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Epígraf 8) Aprovació inicial del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic. 

 
 La Presidència s’anuncia en primer lloc la presentació d’una esmena al present punt de 
l’ordre del dia per part del Grup de Ciutadans. El seu contingut es transcriu a continuació. 
 
 « ESMENA DE MODIFICACIÓ del PREÀMBUL del Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic: 
 
 El redactat original del citat PREÀMBUL és el següent:  
 

“PREÀMBUL  
La lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat una de les línies 
estratègiques d’actuació més important de l’Ajuntament de Terrassa al llarg d’aquests 
anys per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos 
o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense 
participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui 
gaudir d’un nivell de vida i una qualitat de vida en igualtat de condicions a la resta de 
la comunitat. Aquest marc ideològic és el que va precedir l’aprovació del reglament 
municipal per la prestació d’ajuts d’urgència social, l’any 2010.  
El programa de govern de l’Ajuntament de Terrassa per al mandat 2019-2023, “Cap 
a un nou model de ciutat” descriu: “Una ciutat.... que no es resigni mai a les 
desigualtats i injustícies, que lluiti contra les discriminacions i a favor dels drets 
humans, que avanci per un camí de llibertat, de convivència, de respecte i de 
solidaritat”.  
Entre els objectius que des del punt de vista dels serveis socials impacten en aquest 
reglament es destaquen els següents:  
1.- Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones 
iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, 
construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.  
2.- Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals 
són les  
persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles de la vida. 
"El benestar i la qualitat de vida de les persones és l’eix comú d’un conjunt de serveis 
que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura, esport, serveis 
socials, habitatge, serveis a la gent gran, atenció a la infància, l’adolescència i les 
famílies, joventut, capacitats diverses... La igualtat d’oportunitats, la participació al 
llarg i ample de la vida”, els usos del temps i una nova visió sobre la nostra relació 
amb els animals són accents destacats també per assolir l’objectiu: fer de Terrassa 
una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats de viure millor i de progressar 
(...)” 

 
 El redactat proposat a la present esmena de modificació sobre el PREÀMBUL del 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic és el següent: 
 

“PREÀMBUL  
La lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat una de les línies 
estratègiques d’actuació més important de l’Ajuntament de Terrassa al llarg d’aquests 
anys per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos 
o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense 
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participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui 
gaudir d’un nivell de vida i una qualitat de vida en igualtat de condicions a la resta de 
la comunitat. Aquest marc ideològic és el que va precedir l’aprovació del reglament 
municipal per la prestació d’ajuts d’urgència social, l’any 2010.  
 
Entre els objectius de l’Ajuntament de Terrassa que des del punt de vista dels serveis 
socials impacten en aquest reglament es destaquen els següents:  
1.- Fer de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones 
iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, 
construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.  
2.- Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals 
són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles de la 
vida. 
El benestar i la qualitat de vida de les persones és l’eix comú d’un conjunt de serveis 
que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura,esport, serveis 
socials, habitatge, serveis a la gent gran, atenció a la infància, l’adolescència i les 
famílies, joventut, capacitats diverses. La igualtat d’oportunitats, la participació al 
llarg i ample de la vida”, els usos del temps i una nova visió sobre la nostra relació 
amb els animals són accents destacats també per assolir l’objectiu: fer de Terrassa 
una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats de viure millor i de progressar.” 
(...).» 

 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez per tal de presentar aquesta esmena, qui 
comença agraint la predisposició i l’acceptació anunciada per part de l’equip de govern. Una norma, 
un reglament, afegeix la Sra. Martínez, ha de tenir una vocació de durada, i no limitar-se a la 
proposta d’un programa de govern de quatre anys. Hauria de partir d’un compromís de tot 
l’Ajuntament i amb una vocació de permanència en el temps, tot i que sotmès a actualitzacions. 
Aquest és el cas: un reglament de l’any 2010 que corresponia adaptar-lo a la realitat social actual. 
Aquest és el sentit de l’esmena, manifestar la vocació de tot l’Ajuntament per seguir treballant per 
facilitar aquestes prestacions als ciutadans.  
 
 El Sr. Duque anuncia que el govern accepta l’esmena presentada. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació de la present esmena, la qual és aprovada per 
unanimitat. 
 
 Pren novament la paraula el Sr. Duque, qui recorda que el reglament no es canviava 
des de l’any 2010, amb alguna modificació l’any 2013. El nou reglament s’adapta als actuals costos 
de la vida, als preus de l’habitatge o de l’alimentació, així com a les situacions que s’està trobant el 
servei municipal. Aquest canvi afectarà positivament a la ciutadania més vulnerable, que després de 
dues crisis molt fortes necessita certes garanties d’ingressos per poder seguir endavant. 
Malauradament, l’Estat no ha desplegat l’ingrés mínim vital, ni tampoc informa sobre les dades del 
mateix a la ciutat. El Sr. Duque aprofita per demanar als Grups municipals amb vincles directes 
amb el govern de l’Estat que lluitin més en aquesta línia. És l’Estat qui va prometre un ingrés 
mínim vital. Aquest reglament permetrà gestionar un seguit de prestacions, de forma més àgil, des 
de l’oficina d’ajuda que aviat es posarà en funcionament. Els equips municipals podran alliberar-se 
i acompanyar més i millor les famílies. Els equips estan tensats i esgotats per la massificació i la 
burocratització dels serveis socials. Una altra novetat és el protagonisme que es donarà a l’esport, la 
cultura o les activitats de lleure. La resposta davant la pobresa i la situació vulnerable de les famílies 
no només ha de ser només en forma de sostre i menjar, ja que la felicitat i la salut física i mental 
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també han de formar part de la resposta. L’Ajuntament de Terrassa ha rebut moltes consultes 
d’altres ajuntaments davant l’aprovació d’aquest nou reglament i la posada en funcionament de 
l’oficina d’ajudes. Aquest és un reglament que no està tancat, que es pot continuar treballant. 
Qualsevol aportació que sorgeixi es treballarà i s’incorporarà si s’escau. 
 
 La Sra. Trullàs celebra que s’hagi elaborat un nou reglament. La gent està passant per 
situacions urgents. El Grup de JxT votarà a favor, atès que considera que és un pas important per fer 
una ciutat més inclusiva, que lluita contra les desigualtats i que vetlla pels drets de tots els 
ciutadans. Però això no és encara suficient. S’ha millorat l’import de les prestacions, però la Sra. 
Trullàs tem que en la situació de crisi econòmica i social actual, no ajudin prou a les famílies que es 
troben en situació de vulnerabilitat, i que passats els tres mesos de l’ajut es puguin trobar en una 
situació pitjor. Cal esperar que això no passi. La Sra. Trullàs també es mostra amoïnada pel poc 
temps d’allotjament urgent temporal, encara que s’hagi duplicat fins a un mes. Hi ha una llista 
d’espera de fins a 5.000 persones per un habitatge social, i que tot i que s’està treballant per 
adquirir-ne i proporcionar-ne per part del servei d’habitatge, les persones afectades es poden trobar 
que passat aquest mes no tinguin on anar. Cal que els serveis socials facin un bon acompanyament, 
objectiu, personal, presencial, profund, amb rigor i que deixi poc marge a la discrecionalitat. El 
Grup de JxT vetllarà perquè sigui així. 
 
 La Sra. Martínez agraeix la feina feta pels serveis tècnics en l’actualització del 
reglament del 2010 i d’una situació diferent. La normativa ha de fer front a la realitat, que 
actualment és molt dura. Ara és doncs un bon moment per fer l’actualització del reglament. El Grup 
de Ciutadans s’ofereix a seguir treballant per introduir les mesures que es consideri que cal anar 
incorporant en el futur. 
 
 La Sra. Candela s’afegeix als agraïments per la feina meticulosa dels serveis tècnics. 
La creació de l’oficina per les ajudes és un gran avenç, que podrà alliberar d’un treball sovint 
feixuc, moltes vegades administratiu, les treballadores socials. La Sra. Candela confirma el que ha 
dit el Sr. Duque. Altres ajuntaments estan demanant informació sobre el nou reglament. Terrassa 
pot ser el mirall per a la modificació de reglaments d’altres ciutats. 
 
 El Sr. Duque dóna les gràcies tots els Grups i celebra que el reglament sigui aprovat 
amb el suport de tots. Cal esperar que es pugui lluitar contra la desigualtat amb més eines.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
  « En data 30 de setembre de 2010 l’Ajuntament en Ple va aprovar el “Reglament 
municipal per a la prestació d’ajuts d’urgència social”  que posteriorment va ser modificat l’any 
2013. 
 

  Des de l’aprovació del reglament s’han constatat diferents moments de canvi social 
que fan que sigui necessari, a data d’avui,  l’elaboració i aprovació d’ un nou reglament. 
 
  En aquests 12 anys s’han produït diverses crisis econòmiques i socials i actualment la 
sanitària que han posat de manifest grans desigualtats entre la ciutadania, desigualtats que ha estat 
necessari atendre  i que han impactat de forma important en els serveis socials desdibuixant el seu 
objecte d’atenció 
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  Amb aquesta norma es disposen, en primera instància, un conjunt de prestacions 
destinades a pal·liar la vulnerabilitat econòmica de les famílies, però també es contemplen 
prestacions orientades a incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i garantir 
la igualtat d’oportunitats.  
 
  El present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, han d’imperar 
en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència, 
proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics, 
particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les persones en situació de 
vulnerabilitat i exclusió social, tot això dins d’un marc de respecte per la dignitat de les persones.  
 
  En aquest sentit el present reglament s’inscriu com una regulació jurídica municipal i 
constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les polítiques públiques locals. 
 
  La creació d’aquest nou model de reglament es justifica per la necessitat de 
normalitzar els serveis socials al sí de les polítiques municipals, la necessitat d’incrementar 
l’eficàcia de les prestacions, en termes d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, tot fixant una baremació 
que guanyi en rigor i en criteris objectius. 
 
  La concreció i el cost de les prestacions que s’assignin en cada moment, vindran 
determinats pel pressupost disponible. Les aplicacions pressupostàries, en el pressupost de Serveis 
Socials, on es consignen els recursos per fer front a les prestacions socials de caràcter econòmic son 
la 4313.23102.48000 i la 4313.23102.22699 
 
  En tot cas, els possibles increments de despesa que pugui requerir l’assignació de les 
prestacions  econòmiques estaran ocasionats per factors aliens al Reglament. 
 
  El Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic s’organitza en 37 
articles ordenats en 6 capítols, 1 disposició addicional, 2 disposicions transitòries, 1 disposicó 
derogatòria 1 disposició final  i  5 annexes: 
 

Preàmbul 
Marc legal 
Capítol 1. Disposicions generals 
Capítol 2. Persones beneficiàries, accessibilitat i acreditació 
Capítol 3. Quantia i barem de les prestacions 
Capítol 4. Els procediments de concessió 
Capítol 5. Modificació, revocació i reintegrament de les prestacions 
Capítol 6. Règim jurídic sancionador 

 
Annex 1. Situació econòmica de la unitat familiar de convivència 
Annex 2. Taula d’indicadors per a la baremació de situació d’especial vulnerabilitat 
Annex 3. Barem de les prestacions i cofinançament 
Annex 4. Documentació per acreditar els requisits 
Annex 5. Taula de quantitats màximes de les prestacions 

 
   Les quanties màximes i temporalitat d’ajut per a cadascuna de les modalitats de 
prestacions econòmiques recollides en l’article 2 del reglament, figuren en l’annex 5, i 
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s’actualitzaran de forma anual, mitjançant decret d’Alcaldia - Presidència o per delegació en la 
Regidoria de Serveis Socials 
 
  Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la 
proposta, la Comissió Informativa de Drets Socials, proposa a la consideració l’Excm. Ajuntament 
en Ple l’adopció del següents: 
 

  ACORDS 
 

1. Aprovar inicialment el Reglament Municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic, amb el text que s’adjunta. 

 
2. Sotmetre el present acords i el text del  Reglament municipal de prestacions socials 

de caràcter econòmic a informació pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis i edictes electrònics de la 
corporació; durant un termini de 30 dies  hàbils als efectes de que es puguin 
formular reclamacions, al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns. En 
cas de que no se’n produeixi cap, els present acord esdevindrà definitiu.» 

 
ÀREA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT 

 
Epígraf 9) Aprovació del Pla de màrqueting turístic de Terrassa. 

 
 El Sr. Forn comença assenyalant que el pla ha estat treballat conjuntament amb la 
Diputació, la consultora Chias i amb la participació de tota la Taula de Treball i creació de producte 
turístic de Terrassa. Per tant, tots els agents que intervenen en el tema turístic hi han pogut 
participar. Es va partir de les línies estratègiques del pla de desenvolupament aprovat el desembre 
de 2014, i la informació del pla de projecció internacional de la ciutat, elaborat el 2017. Hi ha hagut, 
però, un canvi substancial d’enfocament, passant de plantejar Terrassa com un complement turístic 
de Barcelona, a la ciutat com a referent turístic i atracció molt important, per atraure visitants i 
projecció econòmica, i també per incrementar l’orgull de pertinença de la mateixa ciutadania. S’han 
analitzat els punts forts i febles de la ciutat, per veure com créixer i consolidar Terrassa com una 
oferta referent des d’un punt de vista turístic. La gran fortalesa de Terrassa és la seva diversificació 
de l’oferta, amb sis productes estrella: la Seu d’Ègara, el modernisme i el patrimoni industrial, la 
ciutat de les arts i la programació estable de música i arts escèniques, el cinema, la cultura popular, 
Minyons i Castellers, i l’entorn natural, l’Anella Verda i el Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra 
de l’Obac. Aquests sis productes estrella es complementen amb altres cent deu productes. La gran 
diversificació de l’oferta permet desestacionalitzar el turisme durant tot l’any. El Sr. Forn es 
refereix a punts d’interès turístic tan potents com la Masia Freixa o el Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica. Terrassa disposa d’un gran patrimoni industrial, del qual el pla en fa bandera. S’ha 
elaborat un programa de treball amb 66 accions per consolidar el producte turístic de Terrassa, 
promocionar la ciutat, incrementar el seu atractiu, i ressaltar allò en el qual és forta. L’eslògan que 
s’utilitzarà en la promoció turística és el “Terrassa, ciutat creativa”. Aquestes accions s’aniran 
implementant, sense descartar que en puguin plantejar noves accions, i reprioritzar-ne d’altres. 
També s’estarà emetent a la possibilitat que arribi finançament extern per poder desenvolupar més 
ràpidament algunes de les accions.  
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 La Sra. Trullàs celebra que la ciutat disposi d’aquest pla, i espera que la pandèmia 
permeti activar-lo aviat i atraure visitants. Això no obstant, no es podrà atraure turistes amb l’estat 
en el qual es troba actualment la ciutat, amb manca de neteja, amb voreres i llambordes en mal 
estat, amb manca d’il· luminació dels edificis, amb panells malmesos. La Sra. Trullàs esmenta la 
mala situació de la il· luminació de la xemeneia de la bòbila Almirall. Cal tenir més cura de la ciutat 
per atraure turisme. Cal solucionar també el problema dels hotels. No pot ser que hi hagi un dèficit 
de places hoteleres tan gran a la tercera ciutat de Catalunya. Manquen també restaurants amb un 
segell propi, atractius, així com un espai firal. Cal fer el que calgui per atraure inversió i 
finançament. Terrassa ha de lluir, ha de seduir, i com està ara no ho farà. Cal evitar que ara que es 
disposa d’un nou pla de màrqueting turístic, la ciutat no estigui preparada. El Grup de JxT fa 
novament èmfasi en l’accessibilitat universal. Cal que Terrassa sigui una ciutat inclusiva, també per 
als visitants. No es tracta només de fer obres i posar ascensors, sinó de fer les informacions amb 
lectura fàcil, en llengua de signes, en braille. El Grup de JxT votarà a favor, però estarà emetent a 
totes les qüestions que acaba d’exposar. 
 
 El Sr. Aguinaga assenyala que el pla és una eina útil, que recull treballs previs de 
l’anterior mandat que no s’havien arribat a desplegar. Terrassa té actualment un problema, que no té 
tant a veure amb l’oferta turística sinó amb la infraestructura vinculada a l’acolliment de visitants. 
És el cas dels hotels. Malauradament, aquest mes ha tancat un altre hotel a la ciutat. Aquest és un 
problema, perquè la ciutat no disposa de gaires hotels. Aquesta no és una situació atribuïble a 
l’Ajuntament, però sí que és un símptoma que per algun motiu, malgrat l’atractiu turístic de 
Terrassa, les infraestructures hoteleres no s’arriben a consolidar. Segurament aquest atractiu no és el 
que imaginem ni té la força tractora que tothom voldria. La feina hi és, i el pla hauria de servir per 
afrontar el turisme en l’època de la pandèmia i de la postpandèmia. Aquest serà el gran repte. El 
Grup de Ciutadans votarà favor. Caldria, però, fer una reflexió entorn del tancament d’hotels, i què 
cal fer perquè Terrassa tingui una oferta hotelera pel turisme econòmic i pel turisme no econòmic.  
 
 El Sr. Aguado manifesta que cal felicitar-se perquè, un cop més, es porta al Ple una 
iniciativa que arrenca del mandat anterior. Aquesta iniciativa neix del propòsit de projectar la ciutat. 
De la mateixa manera que el Grup del PSC comparteix aquest pla de màrqueting, també agrairia 
que tota la feina feta en el mandat anterior pel que fa a la marca de ciutat i la seva 
internacionalització, sigui el far que il· lumini la qüestió del turisme a Terrassa. La ciutat té prou 
elements per projectar-se al món. Malgrat la personalitat de la ciutat, aquesta ha de romandre 
connectada a altres marques, com Costa Barcelona i d’altres que es van creant. El treball en xarxa 
és molt important, i no es pot treballar de forma isolada. Terrassa pot ser una part essencial, no 
només un complement, per a la gent que visita Barcelona, però que també visita Terrassa. El paper 
dels hotels s’ha d’analitzar bé, perquè molta gent pernocta a altres ciutats. El Sr. Aguado afegeix 
que el pla està molt bé, però el que és important és l’acció. S’ha creat recentment una xarxa estatal 
de turisme cultural, amb ciutats importants, com Madrid, Barcelona, València o Sant Sebastià. 
Aquest és un camí que Terrassa hauria de seguir de prop. La Seu d’Ègara és l’element que més 
projecció pot donar Terrassa al món, atès que aspira a ser declarat Patrimoni de la Humanitat. El Sr. 
Aguado agreix al Sr. Forn la transparència mostrada durant el procés d’elaboració del pla. També 
agreix la feina feta pels professionals, de la Diputació i de l’Ajuntament. També al Sr. Miquel 
Sàmper, que quan era diputat de turisme a la Diputació de Barcelona, va comprendre molt bé i va 
aplicar aquesta sensibilitat, accionant des d’aquesta institució el tret de sortida d’aquest pla de 
màrqueting.  
 
 El Sr. Forn celebra que s’aprovi el pla per unanimitat. Els Grups municipals han pogut 
participar en les diferents fases de la seva elaboració. Com a govern, com a gestor dels recursos 
públics, la seva obligació és aprofitar tota la feina que s’ha fet fins ara a la ciutat. Els plans es fan 
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per analitzar la situació i veure com ha d’evolucionar, no per guardar-los en un calaix. S’ha posat a 
sobre de la taula i s’està aprofitant al màxim la feina que s’ha fet. El Sr. Forn recorda que la 
il· luminació de la xemeneia de la bòbila Almirall es va canviar fa quatre mesos. És cert que hi ha 
algun focus que no funciona correctament, i que s’hi haurà de substituir. S’hi està al cas per intentar 
solucionar-ho. Tots elements que mostren la ciutat a fora han d’estar ben il· luminats. El Sr. Forn és 
conscient de la mancança de places hoteleres. Part dels assistents a esdeveniments de diferent mena, 
culturals, esportius o de negocis, ha de dormir a altres ciutats perquè no hi ha capacitat suficient. En 
aquests moments, el sector hoteler està vivint uns moments molt complicats, i Terrassa no està 
aïllada de la repercussió de la pandèmia. A més, bona part dels hotels de Terrassa estaven 
relacionats amb el turisme de negocis, amb esdeveniments d’empresa, que és l’àmbit que més s’ha 
reduït. Això ha comportat que hotels especialitzats en aquest sector hagin tancat o hagin aturat 
temporalment la seva activitat. Alguns hotels que han anunciat que tancaran, estan buscant altres 
operadors per poder seguir oberts. Altres hotels, amb un nombre de places més reduït o adreçats a 
un públic més familiar, segueixen oberts. El govern treballarà per intentar incrementar les 
possibilitats d’allotjament a la ciutat. El Sr. Forn afegeix que és indubtable que Terrassa ha d’estar 
connectat amb la resta de marques turístiques del país. Terrassa forma part i presideix la XATIC, 
està vinculada al sistema de museus de la ciència i la tècnica de Catalunya, i també ha d’estar 
vinculat a la marca Costa Barcelona i a la Catalunya Experience. S’ha d’aprofitar tot allò que passa 
entorn de la ciutat. Pel que fa a la Seu d’Ègara, no s’ha oblidat. És un element molt important. Hi ha 
un pla propi per fer-lo créixer i que sigui declarada Patrimoni de la Humanitat. El pla de màrqueting 
pretén treure suc d’allò que es té en aquests moments. El patrimoni modernista i industrial de la 
ciutat és únic a Europa. Cal fer molta feina, entre tots, per incrementar l’orgull de pertinença, i 
creure que allò que té la ciutat té molt valor per poder atraure gent. Sembla, a partir d’algunes de les 
manifestacions que s’han fet avui, algú en dubti. 
 
 El Sr. Aguado comparteix el que ha dit el Sr. Forn, i demana que quan es parli de 
turisme es posi sota la catifa allò que la ciutat ha de millorar. És evident que cal resoldre i millorar 
totes les mancances que té la ciutat. Però quan es parla de turisme, cal que tots surtin a parlar del 
que és positiu a la ciutat, que és molt. El millor que té la ciutat és el que s’ha de posar a l’aparador. 
Per millorar tot plegat, ja hi és l’obrador. Respecte a la Seu d’Ègara, i tot i la importància del 
patrimoni industrial i modernista, es tracta d’un element únic que aspira a ser un referent mundial. 
La Seu, ben posicionada i reconeguda, pot permetre fer salts qualitatius en la promoció de la ciutat. 
Això no vol dir que les xarxes puguin seguir contribuint a l’expansió econòmica, perquè el turisme 
és dinamització econòmica, de la ciutat.  
 
 El Sr. Forn es mostra d’acord amb el plantejament del Sr. Aguado. És així. La Seu 
d’Ègara és un gran potencial i cal saber vendre’l. Però en aquests moments, el que més ven la ciutat 
a fora és el patrimoni industrial, i cal saber-ho aprofitar. A través del patrimoni industrial, donar a 
conèixer tot allò que té la ciutat. Per sort, la societat civil ajuda, i alguns, des de diferents entitats i 
mitjans, fan campanyes a favor de l’orgull de pertinença. A vegades, sembla que la societat civil hi 
cregui més que alguns polítics en allò que té la ciutat. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, el qual és aprovat per 
unanimitat. El seu contingut es transcriu a continuació: 
 
 « El Programa de Govern de l’Ajuntament de Terrassa 2019 - 2023 estableix com a 
Eix número 10 el següent: “Obrir Terrassa al món: treballarem per millorar i ampliar l’oferta de la 
ciutat per ser un destí turístic de qualitat i atractiu per a visitants que aportin valor afegit”. I com a 
acció prevista dins d’aquest eix, al punt 10.1 s’especifica “Elaborarem un Pla de Màrqueting 
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Turístic de Terrassa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els agents locals per 
planificar l’estratègia i definir les accions per millorar com a destinació turística”. 
 
 Aquests objectius i les accions concretes per millorar l’estratègia i l’interès de Terrassa 
com a destinació turística, s’emmarquen en una política municipal iniciada fa gairebé trenta anys, 
quan després dels Jocs Olímpics de 1992 es va inaugurar l’Oficina de Turisme de Terrassa (1994) 
per tal de començar a treballar de forma professional i planificada en el posicionament turístic de la 
nostra ciutat. 
 
 La política de promoció turística desenvolupada per l’Ajuntament va fer un important 
pas endavant al desembre de 2014 amb l’aprovació per unanimitat al Ple de l’Ajuntament del Pla de 
Desenvolupament Turístic de Terrassa, que va establir les línies estratègiques i els programes 
d’actuació en l’àmbit de turisme durant els següents anys d’acord amb els agents locals i amb el 
suport tècnic de la Diputació de Barcelona.  
 
 Després d’uns anys de vigència del Pla de Desenvolupament Turístic, es va constatar 
que el creixement i l’especialització de l’activitat turística al nostre entorn feien necessària 
l’elaboració d’un estudi de màrqueting que permetés desenvolupar accions i metodologies de 
promoció de la ciutat més adients (a partir de les línies estratègiques del Pla de Desenvolupament 
aprovat al desembre de 2014). S’havia de treballar en la millora de la destinació turística de 
Terrassa sempre des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable, i en col·laboració amb 
els agents públics i privats, i alineant-se amb la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la 
Destinació Barcelona (EMTDB), aprovada pels organismes públics de la província i ciutat de 
Barcelona. 
 
 Per poder dur a terme aquest estudi, l’Ajuntament de Terrassa va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de l’any 2019 de la Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, la concessió d’un recurs per a l’elaboració d’un Pla de Màrqueting Turístic. El juliol de 2019 
la Diputació comunicava l’aprovació d’aquest recurs tècnic, finançat al 50% per l’Ajuntament, i el 
15 d’octubre de 2019 l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de 
Barcelona aprovava l’adjudicació de la redacció del Pla a l’empresa Chias Marketing Systems SL. 
 
 El desembre de 2019 s’iniciaven els treballs d’elaboració de l’estudi segons el pla de 
treball presentat per l’empresa adjudicatària. La posada en marxa de l’elaboració del Pla es va 
presentar i es va debatre amb els membres de la Taula de Treball i creació de producte turístic de 
Terrassa en la reunió celebrada el 6 de febrer de 2020. Durant el primer semestre de 2020 s’ha anat 
treballant en l’elaboració de l’estudi, però a causa de la situació provocada per la pandèmia de la 
Covid-19 no s’han pogut dur a terme les reunions i entrevistes previstes en el calendari de treball. 
El 20 de maig de 2020, es va tractar del procés d’elaboració del Pla en la reunió de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat. 
 
 Posteriorment, durant el segon semestre del 2020, es van presentar i aprovar els 
continguts i els principals aspectes a desenvolupar a cada una de les quatre Fases de treball del Pla 
de Màrqueting Turístic. En la reunió del 21 d’octubre de 2020 de la Comissió Informativa d’Àrea es 
van presentar i debatre els continguts de les Fases 1, 2 i 3 i 4. I després de diferents reunions 
sectorials, entrevistes amb agents puntuals i un treball intens de recerca d’informació, elaboració de 
textos i plantejament de propostes de consens per part de les consultores de l’empresa redactora, del 
propi personal tècnic del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, a més del suport tècnic de 
la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i del Servei de Turisme del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, el desembre de 2020 es va elaborar un document definitiu, compost per més 
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de 500 pàgines, que defineix les principals línies estratègiques i un programa d’actuacions per poder 
avançar durant els propers anys en la millora de la destinació turística de Terrassa i treballar en la 
competitivitat de les diferents línies de negoci i de productes turístics. El treball ha estat recepcionat 
per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Terrassa en data 11 de desembre de 2020. 
 
 El 13 de gener de 2021 s’ha realitzat una reunió de la Taula de Treball de Turisme, on 
s’ha presentat el document del Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa a tots els agents de la ciutat, 
recollint les seves últimes aportacions i comentaris, així com una valoració positiva i el consens 
generalitzat respecte al seu contingut, a la formulació estratègica i a la proposta d’actuacions.  
 
  Vist l’informe tècnic emès pel cap del Servei de Turisme i la directora de l’Àrea de 
Projecció de la ciutat , en data 5 de març de 2021. 
 
  Vistos la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i del règim local de 
Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals de Catalunya; i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
 Per tot això, i en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia presidència 
núm. 2020-11-05 DELE-11407/2020, de 5 de novembre de 2020, de delegació d’atribucions, 
aquesta tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
  ACORD: 
 
  ÚNIC.- Aprovar el Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 10) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt la Sra. Marín, 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 els cinc feminicidis produïts aquest any 2021 a l’Estat espanyol per 
violència 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. 
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 » 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.» 
 
 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. Sobre els recents aldarulls que han tingut lloc a la nostra  ciutat. 
 

 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: 

 
 « Els darrers dies, a diversos municipis, entre els quals Terrassa, s’han realitzat 
manifestacions i protestes vinculades inicialment a l’execució de la sentència relativa al cantant de 
rap Pablo Hasél i a la defensa de la llibertat d’expressió. En general, la gran majoria de participants 
en les manifestacions s’han comportat de forma pacífica i cívica en exercici dels seus drets, però en 
alguns casos determinats grups minoritaris han aprofitat les manifestacions per protagonitzar 
aldarulls violents, que han causat destrosses en el mobiliari urbà i també en establiments privats. 
 
 » L’Ajuntament de Terrassa ha actuat en tot moment en estreta cooperació amb el 
departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i en contacte amb altres ajuntaments, per tal 
de garantir una resposta serena, proporcionada i ferma davant les actituds violentes d’aquests grups 
minoritaris. 
 
 » Davant d’aquests fets inacceptables volem traslladar a la ciutadania de Terrassa un 
missatge d’unitat institucional, de serenitat i fermesa, així com de ple compromís amb l’exercici 
pacífic i cívic dels drets de reunió i manifestació. 
 
 Per aquest motiu i por tot lo anteriorment exposat, la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa aprova els següents acords, 
 
 ACORDS 
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 PRIMER.- CONDEMNAR els aldarulls i les accions violentes protagonitzades per 
grups minoritaris que s’han camuflat enmig de manifestacions majoritàriament pacífiques i cíviques 
i han generat situacions conflictives i danys que són totalment rebutjables i inacceptables. 
 
 SEGON.- EXPRESSAR la nostra solidaritat envers aquelles persones, entitats o 
establiments que s’hagin pogut veure perjudicats o afectats per les actuacions violentes d’aquests 
grups minoritaris. 
 
 TERCER.- EXPRESSAR el nostre reconeixement i suport a la tasca que desenvolupen 
els serveis d’emergències, cossos de seguretat i serveis de neteja i, alhora, la necessitat de revisió 
contínua i de millora dels serveis públics en totes les seves actuacions. 
 
 QUART.- EFECTUAR la reclamació corresponent pels desperfectes i danys al 
mobiliari urbà i a l’espai públic de la nostra ciutat. 
 
 CINQUÈ.- REFERMAR-NOS en el nostre compromís democràtic amb l’exercici 
pacífic i cívic dels drets fonamentals, com els de reunió i manifestació, a la ciutat de Terrassa i al 
conjunt del país.» 

 
2. Amb motiu de l’esclat de violència al Senegal. 

 
 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 3 de març es va produir a Dakar la detenció d’Ousmane Sonko, líder del principal 
partit de l’oposició PASTEF, acusat d’alteració de l’ordre públic i participació a una manifestació 
il· legal mentre es dirigia al tribunal on havia de prestar declaració per una acusació de violació i 
agressió sexual. Tot i que el dia 8 va ser alliberat sota control judicial, aquesta detenció s’acumula a 
les que s’han produït els darrers mesos d’altres activistes -com Guy Marius Sagna, Clédor Sene i el 
cantant Thiat entre d’altres- i responsables dels partits crítics amb les polítiques del president 
Macky Sall, i ha estat el detonant de revoltes i manifestacions a Dakar i a altres poblacions del país 
que a data d’avui ja han causat almenys onze víctimes mortals, un nombre indeterminat de ferits i 
quantiosos danys materials. La reacció del Govern als aldarulls va ser la limitació de les 
comunicacions i el control informatiu amb la suspensió temporal de les emissions dels mitjans de 
comunicació audiovisuals i dels serveis de missatgeria mòbil i Internet. 
 
 » Aquest esclat de violència social i política es produeix després que les esperances 
d’aprofundiment i renovació democràtica sorgides de les eleccions presidencials de l’any 2012 
s’hagin vist frustrades per causa dels nombrosos casos de corrupció que afecten el govern, la 
minvant separació dels poders executiu i judicial, les reformes legals democràticament regressives i 
allò que nombrosos sectors de la població identifiquen com una cessió governamental de la riquesa 
del país a les potències estrangeres -com els acords de pesca amb la Unió Europea aprovats al 
novembre de 2020, que deixen milers de persones sense possibilitats de guanyar-se la vida i les 
empenyen a l’emigració irregular-.  
 
 » Aquest context, complicat encara més per l’emergència sanitària de la Covid-19, que 
ha comportat greus conseqüències a molts sectors de l’economia senegalesa, posa en risc la pau 
social i amenaça els avenços assolits en el que es considera el país més estable de l’Àfrica 
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occidental. Especialment a la Casamance, feu polític de PASTEF, amb el risc que es reobrin 
clivelles ètniques que al llarg dels anys 80 i 90 del segle XX varen provocar un conflicte armat. 
 
 » A Terrassa, hi resideixen gairebé 1.200 veïns i veïnes d’origen senegalès, sent la 
tercera diàspora més nombrosa de terrassenques i terrassencs d’altres orígens de països no membres 
de la Unió Europea. Aquest fet els converteix en un factor imprescindible per a la cohesió social de 
la nostra ciutat des d’un paradigma enriquidor de diversitat i diàleg intercultural i interreligiós. 
 
 » Els vincles solidaris amb el Senegal són ferms, com ho és el compromís amb el seu 
desenvolupament. Entre 2016 i 2020 les entitats terrassenques han realitzat 18 projectes de 
cooperació en aquest país, estrenyent els llaços amb diverses zones del territori.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer. Demanar que tots els actors polítics facin els esforços necessaris per acabar 
amb els episodis de violència i alteració de la pau social al país. 

 
 Segon. Reclamar que el Govern senegalès actuï per resoldre la situació de forma 
pacífica i amb les màximes garanties i respecte escrupolós de l’Estat de Dret, els principis 
democràtics i les llibertats individuals i col·lectives reconegudes a la Constitució de 2001 i en els 
acords internacionals dels que el Senegal és signatari. 

 
 Tercer. Demanar que la Justícia Senegalesa resolgui des de la imparcialitat i la 
independència tots aquells procediments legals oberts i els que es puguin obrir per causa de la 
situació que s’està vivint al país. 

 
 Quart. Sol·licitar que els governs espanyol i francès i la Unió Europea prenguin les 
mesures adients per garantir una solució no violenta de la situació, amb el màxim respecte als Drets 
Humans i amb polítiques coherents amb el desenvolupament i la millora de les condicions de vida 
de la població senegalesa.» 
 

3. Per reclamar que les endidats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels 
fons de recuperació procedents de la Unió Europea. 

 
 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 pasado día 25 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, se comprometió en el marco de la 23ª Conferencia de Presidentes Autonómicos, 
asegurando que un 40% de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea serían 
gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y un 10% por las entidades locales, todo 
ello, ante la presencia de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 
 
 » Los fondos europeos nos ofrecen una oportunidad que no podemos desperdiciar, 
pero en ningún caso pueden convertirse en un gasto sin control alguno por parte de las 
administraciones. El reglamento aprobado por la Unión Europea para la gestión de estos fondos 
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incluye condiciones muy tasadas para el destino de las inversiones y condiciona su percepción a que 
existan reformas que cumplan con las recomendaciones del Semestre Europeo, tales como que los 
fondos sean destinados preferentemente a proyectos vinculados con la digitalización y la transición 
ecológica, para promover la transformación del modelo productivo actual. 
 
 » El Gobierno de España aprobó el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Real Decreto Ley fue convalidado en el Pleno 
del Congreso de los Diputados, en fecha 28 de enero de 2021.  
 
 » En este punto es necesario apostar por una eliminación de barreras burocráticas y la 
agilización de los procesos administrativos vinculados a la gestión de los fondos europeos Next 
Generation. 
 
 » Es necesario reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y 
fiscalización de los proyectos. Los fondos europeos deben repartirse con la más estricta objetividad 
y sin que los intereses partidistas estén por encima de la necesaria ayuda a sectores como los 
autónomos, las empresas y las familias. Por ello, es imprescindible la creación de una Agencia 
Independiente de Reconstrucción y Reformas que velará por una ejecución transparente, eficiente, 
equilibrada y despolitizada de los recursos procedentes de la Unión Europea y que trabaje 
conjuntamente con el poder legislativo, ejecutivo, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales, acompañados por profesionales destacados del mundo académico, de la sociedad civil y 
empresarial, contando con la participación activa y vinculante de las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, asegurando la sostenibilidad en el tiempo de las reformas y los planes de 
inversión. 
 
 » El pasado 18 de febrero de 2021, el Senado de España aprobó una moción, a pesar 
del rechazo de los Grupos del PSOE y VOX, pidiendo repartir los fondos europeos con los 
Ayuntamientos, un mínimo del 10%, tal y como se comprometió el Presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020. El PSOE rechazó esta moción aduciendo 
“ la falta de recursos intelectuales por parte de los ayuntamientos”, por tanto, negando la 
participación y que los ayuntamientos tengan voz en el reparto de estos fondos procedentes de la 
Unión Europea, demostrando que la estrategia que se ha elaborado des del Gobierno de España para 
gestionar estos fondos, es esencialmente centralizadora, sin tener en cuenta a la administración más 
próxima a los ciudadanos. 
 
 Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los siguientes 

 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Terrassa insta al Gobierno de España a llevar a cabo 
la moción aprobada en el Senado para que las Administraciones Locales puedan disponer 
directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión 
Europea. 
 
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Terrassa insta al Gobierno de España a establecer y 
hacer públicos los mecanismos y criterios necesarios y requeridos por los Ministerios para el 
reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea. 
 
 TERCERO.- El Ayuntamiento de Terrassa INSTA al Govern de la Generalitat de 
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Catalunya a implicar y pactar, con las Diputaciones Provinciales y entidades municipalistas 
catalanas, un mecanismo de reparto y gestión de los nuevos fondos europeos extraordinarios, que 
garantice que los municipios reciben la financiación adecuada para alcanzar una justa y equilibrada 
reconstrucción sanitaria, social y económica en el territorio. 
 
 CUARTO.- El Ayuntamiento de Terrassa insta al Gobierno de España a que asegure la 
máxima objetividad y transparencia en el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la 
Unión Europea y que cuente con la participación activa y vinculante de las Administraciones 
Locales. 
 
 QUINTO.- Trasladar estos acuerdos al Parlament de Cataluña, a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Parlament de Cataluña, a las entidades municipalistas de 
Cataluña, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al Senado de España, al 
Congreso de los Diputados y sus Grupos Parlamentarios representados, así como al Gobierno de 
España y al Presidente de Gobierno.» 

 
4. Per prioritzar una partida pressupostària per a la realització de les obres al 

carrer Franc Comtat / Osca. 
 

 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 urbanització del carrer del Franc Comtat es va realitzar l’any 2018, en el marc del 
Pla de Barris de La Maurina i va consistir a ampliar i millorar les voreres, reduint i reordenant 
l’espai destinat a la circulació i aparcament de vehicles, completar i renovar les xarxes de serveis 
(aigua, llum, telefonia, etc.) i dotar el carrer d’arbrat i mobiliari. 
 
 » Un cop finalitzades les obres es van produir alguns problemes puntuals d’entrada 
d’aigua en garatges, que van ser corregits per l’empresa constructora. Actualment, al servei de 
Projectes i Obres no consta cap altre cas. 
 
 » Amb posterioritat s’han rebut queixes de veïns del carrer per acumulació d’aigua a la 
vorera quan plou amb certa intensitat, fet que dificulta el trànsit a peu. Aquesta acumulació 
s’agreuja per l’evacuació d’aigües pluvials d’un gran nombre d’habitatges directament a la vorera. 
S’han mantingut diverses reunions amb els veïns per trobar una solució a aquesta problemàtica i 
s’han acordat les següents actuacions: 
 

•  Eliminar el pas elevat del carrer Osca que passivava el trànsit, però incrementava el 
pendent transversal. 

•  Mantenir eixamplament de la cruïlla amb el carrer Osca, però mantenint el nivell de 
calçada per canalitzar les aigües de pluja. 

•  Modificació del perfil de la caixa de paviment per tal de millorar el pendent 
transversal i així facilitar que l’aigua pugui baixar més ràpidament cap a la calçada. 

•  Recollida dels baixants pluvials particulars per reduir la quantitat d’aigua a la vorera 
i reforçar la captació d’aigües pluvials a la xarxa municipal per reforçar la recollida 
de les aigües a la calçada. 

 
 » Aquestes actuacions han quedat recollides a la Memòria valorada de la millora del 
paviment i drenatge del carrer del Franc Comtat amb Osca, que actualment es troba en tràmit 
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d’aprovació inicial. L’objecte d’aquestes obres és millorar els pendents i el drenatge del carrer del 
Franc Comtat entre el carrer de Núria i el carrer de Felip II. 
 
 » El Pressupost d’execució material de la memòria valorada és de cent cinquanta-dos 
mil nou cents noranta-vuit euros amb trenta-un cèntims (152.998,31€), el pressupost d’execució per 
contracte de cent vuitanta-dos mil seixanta-set euros amb noranta-nou cèntims (182.067,99€) (sense 
IVA) i de dos-cents vint mil tres-cents dos euros amb vint-i-set cèntims (220.302,27€) (amb IVA). 
 
 Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa, adopta el següent 
 
 ACORD 
 
 ÚNIC.- Incorporar partida econòmica al Pressupost d’inversions de l’any 2022 per la 
realització de les obres de la millora del paviment i drenatge del carrer del Franc Comtat amb 
Osca.» 

 
5. Contra el tancament de la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt. 

 
 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: 

 
 « Recentment, la multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la 
planta de producció, R+D i compres de Lliçà d’Amunt. 
 
 » Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 
treballadors i treballadores catalans, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de 
subcontractes de la mateixa planta. A més, aquesta multinacional a finals del 2021 farà efectiu 
l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de Castellet, deixant al carrer a 1500 
treballadors i treballadores de tota Catalunya.  
 
 » En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que 
convida a la reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys 
i han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest fet representa un 
impacte social devastador que afecta el teixit industrial de la comarca del Vallès Oriental i de 
Catalunya. Aquesta dada ens indica l’alt nivell de pèrdua crònica de l’ocupació d’aquests 
treballadors i les dificultats que tindran en el moment d’intentar la reinserció en altres llocs de feina. 
Aquests treballadors tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral, tenint en compte que en 
l’àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa d’activitat inferior al 80% que es va reduint 
gradualment fins al 41% quan aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 
25% del total d’aturats espanyols, agreujant-se la xifra entre les dones. 
 
 » Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu 
desindustrialització del nostre territori com a la pèrdua de lloc de treball de col·lectius greument 
afectats en aquest camp. 
 
 » La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït 
als beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a acords 
que contravenien els propis interessos per facilitar l’estada de la planta. Per exemple, la congelació 
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salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió del IPC en el conveni anterior i acords de 
flexibilitat i mesures productives.  
 
 » Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió 
que respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això que el 
representants dels treballadors no accepten un tancament definitiu de la planta Bosch a Lliçà 
d’Amunt.  
 
 » Estem davant del segon tancament que es produeix en l’últim any del grup Bosch a 
Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta crisi 
industrial ens interpel·la a tots i hem d’unir tots els esforços per a buscar una solució viable per a la 
planta de servofrens de Lliçà d’Amunt. Estem veient com les diferents administracions han posat la 
mirada entorn de la indústria de l’automòbil, reforçant així el procés de transformació del sector. 
Hem vist com es posa en marxa projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la 
vegada que veiem com Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.  
 
 » És necessari un pla català en favor del sector de l’automòbil que permeti la seva 
transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la potència que 
representa l’electrificació de l’automòbil, representant la voluntat de tornar a liderar el sector 
novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS  
 
 Primer.- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el 
compromís d’activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch 
Sistemes de Frenat, a Lliçà d’Amunt. 
 
 Segon.- Instar al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les 
administracions públiques el compromís d’un pla de reindustrialització del sector de l’automòbil 
considerant-lo una prioritat pressupostària, social i industrial. 
 
 Tercer.- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions 
dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, 
del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al 
territori. 
 
 Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una 
solució que permeti salvar els llocs de treball. 
 
 Cinquè.- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta 
difícil situació a la qual s’enfronten, i estem sempre a la seva disposició. 
 
 Sisè.- Donar coneixement d’aquests acords als representants sindicals de la planta 
Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d’Amunt, a la direcció de l’Empresa Bosch Espanya, al Comitè 
Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d’Espanya, a la Presidència del 
Govern de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, 
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Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del 
Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu.» 
 

6. De reconeixement i millora de la lluita contra la pandèmia de 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: 

 
 « Es por todos conocida la actual situación de crisis sanitaria, social y económica 
provocada por el COVID-19, que en tantas dificultades ha puesto nuestro sistema de salud, nuestro 
sistema asistencial y todas las costuras del estado del bienestar, que ya se encontraba maltrecho y 
ajado por la década de retroceso en inversión pública. 
 
 » En Europa, esta pandemia se está afrontando desde el sufrimiento. El sufrimiento de 
aquellas personas que han perecido por la enfermedad, por enfermedades no detectadas durante el 
parón asistencial o por el empobrecimiento de la calidad de la atención sobre enfermedades 
crónicas. El sufrimiento de las familias, que habiendo perdido a algún ser querido se han visto 
privadas de un duelo tradicional. El sufrimiento de los trabajadores del sistema sanitario y 
asistencial, que tuvieron que luchar desde la escasez de conocimientos y medios al inicio de la 
pandemia, pero también con una carga de trabajo endiablada. El sufrimiento de la ciudadanía en 
general, que ha visto cómo perdía el trabajo, aumentaba su precariedad, no podía rodearse de sus 
seres queridos y, en definitiva, perdía salud mental. El sufrimiento está siendo el motor para 
sobrellevar esta pandemia, pero no debemos permitir que el dolor nos nuble la vista y debemos 
buscar soluciones que nos saquen de ésta. 
 
 » La lucha más explícita y evidente es la vacunación. Gracias a ella, podemos ver algo 
de luz al final del túnel. Los datos preliminares de estados como Israel o Reino Unido, con todos 
sus claroscuros, nos muestran que la vacunación funciona, y que una vuelta a la añorada normalidad 
es posible.  
 
 » Sin embargo, este camino es insuficiente. Según algunos expertos, la crisis climática 
nos traerá más pandemias y debemos prepararnos para lo que pueda venir. Es de imperiosa 
necesidad mejorar la coordinación internacional, pero también mejorar la coordinación de las 
administraciones públicas en España. Debemos reenfocar el Estado del Bienestar, no únicamente 
para recuperar su grandeza pasada, sino para hacerlo más resistente, más efectivo, más rápido y más 
extenso.  
 
 Por todas estas razones, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa aprueba 
los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 Primero.- Manifestar el recuerdo hacia todas las personas fallecidas, así como sus 
familias. 
 
 Segundo.- Mostrar el apoyo a todo el personal sanitario, asistencial, de residencias y 
otros servicios esenciales que no han dejado de trabajar en estos tiempos tan difíciles. 
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 Tercero.- Instar al conjunto de administraciones para mejorar el marco legislativo y 
competencial sanitario, que permita afrontar de manera efectiva y rápida situaciones de emergencia 
sanitaria futuras.  
 
 Cuarto.- Instar al conjunto de administraciones competentes a mejorar el sistema 
sanitario, el sistema de atención a la tercera edad, a la dependencia; y en general, al sistema de 
bienestar público. Esta mejora no solo debe ser legislativa: debe dotarse de medios económicos y 
personales para llevarla a cabo. 
 
 Quinto.- Realizar, desde el Ayuntamiento y en colaboración con el resto de 
administraciones, campañas informativas explicando las bondades de la vacunación, así como la 
calendarización prevista que se conozca en el momento.  
 
 Sexto.- Instar a las instituciones europeas y a otras instituciones a hacer efectiva la 
vacunación allende del mundo, sin que la capacidad económica del país sea determinante, mediante 
las herramientas que se consideren oportunas, como la iniciativa COVAX u otras que puedan 
establecerse.» 

 
7. Sobre l’índex de preus del mercat immobiliari a la ciutat 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: 

 
 « Terrassa ha esdevingut en els darrers anys la tercera ciutat de Catalunya en nombre 
d’habitants -224.097 segons el cens municipal de gener de 2020-. Les raons d’aquest creixement 
demogràfic continu son moltes i diverses però és evident que el fet de disposar dels preus de 
l’habitatge més baixos de la regió metropolitana és un reclam i un factor decisiu per a moltes 
famílies vingudes de fora, la majoria expulsades de la capital, Barcelona, i la seva àrea d’influència, 
que busquen preus assequibles a les seves capacitats econòmiques. 
 
 » Actualment, la única referència sobre els preus de compra-venda dels habitatges a la 
nostra ciutat la donen els portals immobiliaris, basats en la oferta inicial del producte i no en 
l’import final transaccionat entre les parts, i per tant, és informació allunyada de la realitat i que pot 
distorsionar el mercat de l’habitatge local. 
 
 » L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat 
ofereix de forma trimestral un índex sobre la oferta d’habitatge a la ciutat a partir de l’explotació de 
la informació apareguda en diferents portals immobiliaris, sotmesa a un procés de depuració per tal 
de descartar duplicitats i eliminar aquelles ofertes que presenten valors extrems per cada barri de la 
ciutat de Terrassa. 
 
 » Recentment, Barcelona ha estrenat un aplicatiu que permet conèixer les operacions 
immobiliàries realitzades a la ciutat gairebé en temps real. 
 
 » Aquesta aplicació té com a objectiu oferir una visió bàsica de les compravendes 
registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell d’operacions, preus 
i ubicacions dins de la ciutat de Barcelona. 
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 » La informació que conté ha estat elaborada per l’Oficina Municipal de Dades 
(OMD) de l’Ajuntament de Barcelona a partir dels registres notarials de les compra-vendes de 
propietats immobiliàries de Barcelona. 
 
 » El web permet una primera visió general i evolutiva dels principals indicadors 
(nombre de transmissions i superfície transmesa per tipologia dels immobles, nombre d’habitatges 
transmesos per personalitat jurídica i nacionalitat dels compradors, i preu i superfície d’aquests 
habitatges transmesos), per al conjunt de la ciutat. La pantalla inicial també conté un gràfic de 
context que recull altres fonts de preus de venda d’habitatges a Barcelona, com els preus d’oferta 
dels habitatges usats que facilita Idealista, els preus del Col·legi de Registradors i el valor taxat dels 
habitatges que facilita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 
 
 » També facilita recerques molt refinades –mitjançant filtres de dates, tipus 
d’immobles i radi de recerca al voltant d’un punt en el mapa–, del nombre i el preu mitjà per m² de 
les transmissions immobiliàries registrades. 
 
 » A més, confecciona i permet descarregar estadístiques sobre les recerques realitzades 
en dos nivells: d’una banda, permet obtenir una sèrie temporal mensual o trimestral (tant del 
nombre de transmissions com del preu / m²) entre les dates seleccionades, en la qual es pot incloure 
–o excloure– la tendència i els valors extrems. D’altra banda, facilita encreuaments per territori 
(districtes i barris) amb les següents variables: nombre de transmissions, superfície i import agregat 
del conjunt de les transmissions, pes relatiu d’aquestes transmissions sobre el parc existent, pes 
relatiu de la superfície d’aquestes transmissions sobre la superfície de parc total, import mitjà de les 
transmissions i import d’aquestes transmissions en € / m². 
 
 » Els mapes de densitats i de punts permeten refinar i acotar les cerques amb el 
nombre de transmissions i el preu per m² de la mostra territorial i temporal seleccionada. 
 
 » Així doncs, amb aquest aplicatiu, la ciutadania i les administracions disposen 
d’informació més ajustada a la realitat dels preus del mercat immobiliari de la ciutat de Barcelona. 
 
 Per tot aquests motius la Junta de Portaveus adopta dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Instar al Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de l’Ajuntament de 
Terrassa a que estudiï l’elaboració d’un aplicatiu, que permeti disposar d’una visió bàsica de les 
compravendes registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell 
d’operacions, preus i ubicacions dins la ciutat de Terrassa. 
 
 Segon.- Notificar aquest acord a les delegacions del Vallès Occidental amb seu a 
Terrassa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, del Col·legi de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, al Col·legi de Registradors i de Notaris 
de Catalunya, al Gremi de Constructors i Promotors de Terrassa, a l’Associació d’Agents 
Immobiliaris de Catalunya, a la Cambra de la Propietat de Terrassa, així com a la Federació 
d’Associacions de Veïns i veïnes de Terrassa (FAVT) i d’altres entitats que en puguin estar 
interessades.» 
 

8. Sobre la modificació del reglament de la Comissió del Nomenclàtor. 
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 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 Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor, de 
caràcter consultiu, que elabora propostes per a la denominació dels nous vials de la ciutat i, si escau, 
la modificació dels ja existents. 
 
 » La Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa està constituïda per 
representants polítics, tècnics de diverses àrees municipals i altres persones vinculades a la 
toponímia, l’onomàstica, la llengua, la geografia i la història de la ciutat. 
 
 » Per tal de facilitar la formulació de les propostes, s’estableixen els següents criteris 
generals: 

 
1. Incorporar al Nomenclàtor els noms dels llocs, dels personatges, dels oficis, dels 

fets i dels objectes que hagin contribuït, des de la perspectiva local, del país o 
universal, a la causa del progrés de Terrassa i de la humanitat, en els àmbits social, 
cultural i polític, i que, en definitiva, formen part de la nostra vida col·lectiva, de la 
memòria històrica i dels senyals d’identitat de la ciutat. 

2. Recuperar la toponímia local i tradicional: rieres, camins, masies, muntanyes... 
3. Defugir les duplicitats i evitar les denominacions que, tot i que siguin diferents, per 

la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió. Si la Comissió 
considera d’interès ciutadà honorar un nom semblant a un altre d’existent, es 
vetllarà perquè la tipologia de l’espai sigui diferent, per també r confusions. 

4. En el cas que s’hagi donat de baixa el nom d’un espai o hagi desaparegut 
físicament per remodelacions del sector, no donar el seu nom a un altre vial de la 
ciutat, per evitar els inconvenients que pot representar per als registres notarials i 
cadastrals. 

5. Donar noms adients a la importància i la vitalitat del carrer. 
6. Adequar les denominacions dels espais als Criteris per a la toponímia d’àmbit 

municipal, establerts per la Comissió de Toponímia de Catalunya. 
7. No incorporar al Nomenclàtor cap nom de persona en vida, sense excepció. Per tal 

de dotar la decisió d’una major perspectiva històrica, la incorporació al 
Nomenclàtor de noms de personatges no es farà fins que hagin transcorregut cinc 
anys des del seu decés. 

8. Garantir la paritat de gènere tot incorporant noms de personatges femenins que 
s’ajustin al punt 1 d’aquest article en els casos en què la Comissió pugui escollir el 
nom del personatge. 

9. Tendir tant com es pugui a l’homogeneïtat temàtica dels noms dels vials, de 
manera que en faciliti la localització per sectors 

10. No posar a un espai el nom d’una persona el mèrit de la qual hagi estat únicament 
la cessió dels terrenys. 

11. Evitar els canvis de denominació que no siguin estrictament necessaris o que entrin 
en conflicte amb alguna de les directrius anteriorment exposades. 

 
 » En el entès que les propostes poden sorgir de la mateixa comissió i també 
bàsicament d’aquelles que arriben des de la corporació, entitats o col·lectius per tal d’avaluar-les i 
emetre els seu informe pertinent. 
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 » Com a norma no escrita l’esmentada comissió en nombroses ocasions ha debatut 
també nominacions d’espais públics no necessàriament vials o places a la via pública, així com 
també d’altres en equipaments municipals, estacions, etc. Cal regular-ho. 
 
 » La ciutat de Terrassa com a tercera ciutat catalana té poques oportunitats de 
creixement urbà en els propers anys i això deriva en el poc marge de denominar de cara al futur. El 
nous homenatges en forma de denominació han de obtenir en el futur el mateix grau de consens, 
visió històrica i reconeixement social que ha aportat fins ara la Comissió. 
 
 » Per aquest motiu creiem que s’ha de completar el reglament de la Comissió de 
Nomenclàtor terrassenca en la direcció que pugui elevar al ple o a l’alcaldia propostes de 
denominacions de vies i altres espais i equipaments públics, sempre respectant una coherència 
temàtica entre l’espai i el nom proposat, amb l’expedient corresponent tot recollint les informacions 
referents, continuant emetent altres estudis i informes sobre els assumptes que li siguin sotmesos 
relacionats amb el reglament. 
 
 » La majoria de ciutats en els seus reglaments ja incorporen aquestes atribucions de 
forma escrita, cal fer-ho també a la nostra ciutat. 
 
 » Terrassa és una ciutat viva plena d’història i constructora de talent personal pendent 
de reconeixement. També resulta evidenciable la manca de paritat de gènere en la denominació 
urbana. 
 
 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: 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el 
següent: 
 
 ACORD 
 
 Únic.- Modificar el reglament de la Comissió del Nomenclàtor de Terrassa per tal que 
noves denominacions en espais i equipaments públics siguin també atribucions consultives pròpies 
per tal de recollir-les i elevar-les a la Corporació i que aquestes tinguin en compte els principis 
actuals i proposats del nomenclàtor, especialment la coherència entre l’espai i el nom proposat.» 
 

9. Per revisar la llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 

 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: 
 
 « Quan parlem de gossos potencialment perillosos la legislació vigent estableix un 
seguit de races, principalment, incloses en aquesta classificació. Aquestes races són les que 
reuneixen un seguit de característiques físiques i morfològiques (forta musculatura i robusta, 
mandíbula forta i gran, agilitat, resistència i constitució atlètica) i també un caràcter associat, de 
forma estereotipada, a la pròpia raça: caràcter marcat, agressivitat i impulsivitat.  
 
 » A nivell estatal, al 2002 es desplega el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que 
aprofundeix en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, incloent una descripció més detallada de quins 
gossos havien de ser considerats potencialment perillosos i determinant un llistat de races.  
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 » Aquesta classificació sorgeix d’episodis ocorreguts i una preocupació creixent de la 
societat al voltant d’algunes races que havien protagonitzat episodis d’agressivitat.  
 
 » A Catalunya, es desplega la Llei 10/1999, de 30 de juny, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, regula, en el seu article primer, que:  
 

Article 1 
 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable aquesta 
Llei, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:  
 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.  
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.  
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 

bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, 
pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès. 

 
 » A les diferents lleis es regula quina és la responsabilitat del/a propietari/a per a 
garantir una tinença responsable d’una raça d’aquestes.  
 
 » En aquest sentit, per tenir un gos potencialment perillós cal una llicència 
administrativa, vàlida per a un període de 5 anys, que emet l’Ajuntament i l’animal ha d’estar 
censat. Tanmateix, els gossos han d’anar lligats amb una cadena no escorredora i amb morrió. La 
llei regula també aspectes de manteniment i característiques d’on s’han d’allotjar.  
 
 » El moviment animalista del país i les administracions sensibles en els drets dels 
animals i la responsable tinença d’aquests als nostres municipis, preocupats pel fet que la 
classificació d’un seguit de races i característiques físiques està fent que, ja des del seu naixement i 
sense considerar la individualitat de l’animal, a les protectores hi ha molts gossos d’aquestes races 
estigmatitzades. Hi ha molt poques adopcions de gossos d’aquestes característiques i races, 
independentment del caràcter del gos. 
  
 » Per aquests motius, i tenint en compte i entenent que la perillositat de qualsevol gos 
o altres animals està subjecte a l’ensinistrament, cura i vivències que ha viscut l’animal, la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa aprova els següents acords:  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- INSTAR a l’administració central i autonòmica a revisar llurs lleis que 
regulen la tinença responsable de gossos considerats potencialment perillosos i en classifica un 
seguit de races de forma que les estigmatitza des del seu naixement. La classificació s’hauria de 
fonamentar en la conducta individualitzada d’un animal i no en la seva raça. 
 
 SEGON.- INSTAR a l’administració central i autonòmica a comptar amb el teixit 
associatiu que treballa pels drets dels gossos i animals domèstics en el procés de revisió de les 
respectives normes legislatives.  
 
 TERCER.- INSTAR  a l’administració central i autonòmica a endurir les sancions que 
s’imposen a propietàries i propietaris de gossos que tenen en mal estat els seus gossos, que els 
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ensinistren per a participar en baralles o no desenvolupen la seva obligació educativa amb 
responsabilitat.  
 
 QUART.- COMUNICAR els següents acords al Ministerio de Presidencia del Govern 
de l’Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats 
animalistes “4 Petjades”, “Huellas Alzadas”, “Community Can Terrassa”, “Improcan”, “SAR”, 
“Desa-El Molí”, “D.A.P.”, “Nodens Protecció Animal”, “Associació Pekes Perrunos”, “Associació 
SOS Weimaraner.Org”, “Associació Vegarencs”, “Rescate Inocencia Animal” i altres entitats de la 
ciutat.» 
 

10.  Amb motiu de la commemoració del dia 8 d’abril, Dia Internacional del poble 
gitano. 

 
 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 Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), via correu electrònic el 
30 de gener de 2021 sol·licitava a l’Ajuntament de Terrassa que: 
 
 “En motiu de la celebració del dia 8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano, és una 
important ocasió per al reconeixement dels gitanos, de la nostra història, la llengua i la cultura; a 
més enguany celebrem el 50è aniversari d’aquesta efemèride. Des de la FAGIC els animem a 
celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano a tota Catalunya i emplacem a tots els alcaldes i 
alcaldesses a donar suport a la comunitat gitana del seu municipi penjant la bandera gitana al balcó 
de l’Ajuntament el dia 8 d’abril de 2021”. 

 
 » La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, es va crear l’any 1991 i acull 
més de 90 associacions gitanes de tot Catalunya. És l’entitat més representativa de 
l’associacionisme gitano a la societat catalana, i es va crear amb la finalitat de defensar i promoure 
els drets de la cultura i el Poble Gitano a Catalunya. 
 
 » Terrassa, és una ciutat que fomenta la Interculturalitat per facilitar el coneixement i 
reconeixement de la diversitat de la seva ciutadania, per viure-la i entendre-la com una riquesa de la 
nostra ciutat.” 
 
 ACORD 
 
 ÚNIC. Commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano el proper 8 d’abril, en 
proposta de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, amb la hissada de la bandera gitana 
al màstil lateral de la façana consistorial.» 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Epígraf 12) Proposta presentada per l’Assemblea Nacional Catalana, plantejant que l’Ajuntament 

de Terrassa pagui els impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 

 Pren la paraula el Sr. Mouad Essemmaa, coordinador de l’assemblea de base de 
Terrassa per la Independència-ANC, per tal de presentar aquesta proposta, el contingut de la qual es 
reprodueix a continuació: 
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 « 1.- Exposició de motius 
 
 » La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives 
conduents al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir 
tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs d’acord 
amb la Constitució i les lleis. 
 
 » Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs 
d’acord amb el marc legal esmentat. Això no obsta, però, a què entre elles es puguin dur a terme 
convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 5.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i les comunitats 
autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels tributs. 
 
 » Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària 
de Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració tributària 
(AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT assumia la gestió en la 
via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la Comunitat autònoma de Catalunya, i en 
el qual es regulava, entre altres, com es feien les transferències de fons recaptats per part de l’AEAT 
cap a l’ATC. 

 » Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals, que 
habitualment recaptava l’AEAT, a l’ATC és una acció que té un encaix legal i que, a més, dona 
compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la presentació de 
la documentació a les diferents administracions. 

 » Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les 
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments 
comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol 
(successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els 
grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les 
comunitats autònomes. 

 » Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots 
els pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. En aquest sentit, aquesta ja ha signat 
molts convenis de recaptació d’impostos amb ajuntaments i diputacions, fet que provoca una 
implantació cada vegada més forta a tot el territori, així com una visió d’ens recaptatori, més enllà 
de les actuacions merament locals. Cal, ara, que els governs locals actuïn de manera directa per 
enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment propera als ciutadans i a les administracions 
catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia necessària. 

 » Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè 
destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal que pugui ser 
la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya a través de la seva 
ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de proximitat, seguretat, eficiència i 
simplificació que la política de recaptació tributària requereix. 

 2.- Fonaments de dret 

 2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals 
 
 » L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu: 
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“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya. 
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat 
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens 
perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que 
es pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.” 

 
 » La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb 
el procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula que es 
proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT emprant l’ATC d’acord amb la 
forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma d’internet de l’AEAT, i quan 
s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu per domiciliació bancària, amb un 
càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC. 
 
 » De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament, 
l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC té assignat 
a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha, per tant, assumpció de 
competències estatals. 
 
 2.2.- Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments 
 
 » L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del 
qual l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix i 
autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. D’acord amb l’article 
21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon aquesta competència a l’alcalde, essent 
una competència delegable art. 21.3 de la LBRL 7/1985. 
 
 2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC 
 
 » El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta 
i d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol. 
 
 » Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la 
normativa tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la 
domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament General de Recaptació, diu: 
 

“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria. 
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que 
dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. 
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago 
podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que 
el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación. 
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la 
Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso. 
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas 
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la 
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entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como 
mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente. 
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de 
plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, 
intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su 
caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el 
ingreso. 
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio 
de pago por vía telemática.” 

 
 » Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació 
bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les caselles 
corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que s’ha de satisfer a 
l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està regulada i acceptada per l’AEAT. 
 
 » També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del 
compte, que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci aquest 
pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme. 
 
 2.4.- Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC 
 
 » L’article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu:  
 

“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su 
caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos u 
órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus 
sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones 
reglamentarias determinen.” 

 
 » En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del 
pagament del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha acceptat per part de 
l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions. 
 
 2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents 
impresos de declaració 
 
 » El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir 
convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari del contribuent i 
a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té aprovats l’Estat espanyol per 
normativa de cada tribut. 
 
 » Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una 
altra, el pagament que se’n derivi. 
 
 » Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els 
models que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual creada a la 
pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació dins o fora de termini en 
res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant, no ha de comportar desobediència a la 
normativa espanyola. 
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 » No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General 
Tributària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar incorrectament 
les autoliquidacions o declaracions tributàries. 
 
 2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini 
 
 » El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs 
per presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els impostos directament a 
l’AEAT com a l’ATC. 
 
 » El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si es fa amb temps suficient, i aquesta 
és diligent en les seves actuacions, no té per què pressuposar que els pagaments es faran fora de 
termini. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis que marca l’ATC, que aconsella que el dia 
15 de cada mes els impresos estiguin degudament presentats per tal de tenir temps material per a 
tancar tot el procés. 
 
 » Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema, 
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de pagament segons el 
mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala aquest sistema que de cap manera 
ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, sinó que l’avala el fet d’acceptar-lo. 
 
 » A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes 
en concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, tenint en compte l’aplicació de 
l’article 64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els efectes alliberadors del deute 
tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha d’anul·lar. 
 
 2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única 

 
 » La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i 
sol·licituds dels ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan 
administratiu que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de l’esmentada 
Llei estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració a través d’un punt 
d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat legal, la presentació de documents 
a l’ATC, atès que és l’òrgan administratiu de la Comunitat autònoma de Catalunya, és correcte i 
emparat per norma legal. 
 
 » A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes 
en concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap recàrrec de 
constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat. 
 
 3.- Precedent 

 
 » El ple d’aquest ajuntament, el juliol de l’any 2015, ja va aprovar una proposta de 
resolució per iniciar els tràmits per tal d’efectuar la declaració i pagament de tots els tributs que 
l’Ajuntament de Terrassa hagi de liquidar a d’altres administracions a través de l’Agència 
Tributaria de Catalunya d’acord amb les indicacions de la Conselleria d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya. Un acord que no es va arribar a implementar degut a un informe 
desfavorable de la intervenció general on s’informava que no es complien les condicions per fer 
aquest pagament a l’ATC amb garanties per l’administració municipal. 
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 » Degut al desenvolupament de l’Agència Tributària de Catalunya des d’aleshores, 
així com l’experiència acumulada per part d’un elevat número tant de persones físiques com 
jurídiques i administracions locals, que han optat per aquest procediment de liquidació, es 
consideren superades les barreres identificades al 2015 i, per tant, l’Administració Local pot 
centralitzar tots els pagaments a través l’ATC. 
 
 Per tot plegat proposem l’adopció de l’acord següent: 
 
 1.- El Ple de l’Ajuntament de TERRASSA continua considerant que la forma més 
directa de pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
Per aquest motiu, i d’acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis 
abans detallats, requereix a l’Alcalde que publiqui el corresponent Decret d’Alcaldia indicant als 
serveis d’administració i intervenció o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de tots els 
impostos estatals a través de l’Agència Tributària de Catalunya en base a l’acord subscrit al 2015 i 
ratificat en aquesta data. 
 
 2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de 
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració 
recaptadora d’impostos a Catalunya. 

 
 3.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos 
estatals a través de l’ATC. 

 
 4.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana.» 
  
 Pren la paraula a continuació la Sra. Lluís, qui agraeix la presentació d’aquesta 
proposta, amb la qual el Grup de JxT està completament d’acord. Els ajuntaments són bàsics per 
generar consciència ciutadana, i per això es comparteix la voluntat que l’Ajuntament de Terrassa 
pagui els impostos estatals a través de l’ATC. La proposta demana que una estructura ja constituïda 
faci la seva feina, que és recaptar els impostos, complint la legalitat i transferint els recursos que 
pertoquin a l’Agència Tributària espanyola. El plantejament és que es faci a través de l’agència 
pròpia del país. Al Ple de gener d’enguany es va aprovar per unanimitat el conveni únic de 
col·laboració entre l’ATC i l’Ajuntament de Terrassa en matèria tributària. Per tant, el 
reconeixement d’aquesta estructura per part de tots els Grups municipals és clar. Per tant, el que cal 
és potenciar l’ATC, dotant-la de més recursos, per impulsar el servei de finestreta única tributària, 
la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, que són objectius d’aquesta agència. El Grup 
de JxT votarà a favor de la proposta, amb el desig que algun dia, no massa llunyà, els diners 
recaptats a Catalunya es quedin a Catalunya, per tal que reverteixin directament en la seva 
ciutadania, i per tant també en els terrassencs i terrassenques. 
 
 La Sra. Isabel Martínez avança que la posició del Grup de Ciutadans no és només com 
a partit polític, sinó que concorda amb un informe lliurat el passat divendres arran d’aquesta 
proposta. Aquest informe avalua les conseqüències legals que podria tenir l’aplicació de la 
proposta, com està redactat. L’informe assenyala que el Ple no té competència per requerir cap dels 
òrgans unipersonals de l’Ajuntament en els termes com han d’exercir les seves atribucions. També 
diu que l’acord primer de la proposta és nul de ple dret, d’acord amb l’article 47.1 b) de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques per 
incompetència manifesta per raó de matèria. També diu que les actuacions que són objecte del 
requeriment identificat no són ajustades a dret, i diu així mateix, que hi ha tributs, dintre d’aquests 
impostos que són competència de l’Estat, de forma que no són propis de la Generalitat, ni han estat 
cedits a aquesta darrera Administració totalment per delegació. Es diu igualment que en la data 
d’emissió d’aquest informe, del passat divendres, no es té constància que les administracions 
tributàries de l’Estat i de la Generalitat hagin establert els mecanismes necessaris per dur endavant 
la proposta en els termes que es plantegen. També es diu que si l’Ajuntament practica els 
pagaments dels impostos a l’ATC, no es poden entendre com a efectuats aquests pagaments, ni 
l’allibera de les seves obligacions de pagament. L’informe assenyala que el fet que l’Ajuntament no 
estigui alliberat de la seva obligació de pagament dels impostos implicaria que no es troba al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i que no podria ser beneficiari de subvencions. 
Constituiria, a més, una infracció tributària tipificada en l’article 191 de la LGT i podria comportar 
la instrucció d’un expedient sancionador amb resultat de multa pecuniària. A tot això, afegeix la 
Sra. Martínez, se li ha de sumar que les persones que per acció o omissió contrària a la llei originin 
el menyscapte dels cabals o efectes públics quedarien obligades a la indemnització dels danys i 
perjudicis causats. És a dir, el secretari d’aquest Ajuntament plasma que si fa els pagaments a través 
de l’ATC, declina qualsevol responsabilitat que se’n pugui derivar, i fa arribar el seu informe a tots 
els responsables dels serveis municipals implicats. L’informe, doncs, és clar sobre les 
conseqüències per a l’Ajuntament en cas d’aprovar la proposta. L’any 2015 també va haver-hi un 
informe contrari a una proposta en el mateix sentit. La Sra. Martínez pregunta als diferents Grups 
municipals si volen posar l’Ajuntament de Terrassa en la situació d’haver d’enfrontar obligacions 
tributàries que no li pertoquen. En uns moments com els actuals, cal prioritzar els efectes de la 
pandèmia i els problemes que tenen tots els ciutadans. Destinar més recursos a una entitat que ja 
funciona per a les competències que té, havent-hi l’Agència Tributària espanyola que ja funciona de 
forma eficient, sota el suposat principi d’eficiència i simplificació, seria crear més traves 
administratives entre el ciutadà i l’administració, que és precisament allò que es pretén reduir. 
Enfortir amb recursos de tots l’ATC, en els moments actuals, hauria de ser l’última de les 
preocupacions que hauria de tenir l’Ajuntament. 
 
 Pren la paraula el Sr. Albert, qui assenyala que segons la seva opinió l’informe del 
secretari es produeix abans d’hora. No deixa de ser una opinió. En el Ple municipal es fa política, no 
és un jutjat, i el que es fa avui és debatre sobre una de les problemàtiques que, agradi o no, existeix. 
Es tracta de la recaptació d’impostos a Catalunya. Aquesta és una proposta que ja es va debatre el 
2015, i que es va aprovar. Sense entrar en consideracions jurídiques, el Sr. Albert manifesta que la 
voluntat de l’Ajuntament ha estat sempre col·laborar, treballar i enfortir la relació amb l’ATC. Fa 
dos mesos es va aprovar la signatura d’un conveni per unificar tots els convenis que hi havia perquè 
la relació amb l’ATC sigui més ràpida, més àgil i més eficient, que doni millor servei a 
l’Ajuntament com a administració, i també als ciutadans de Terrassa. El Sr. Albert demana que 
aquesta relació sigui reforçada i que es converteixi en finestreta única. Cal que sigui una finestreta 
única, que pugui operar amb total normalitat, per poder oferir un millor servei i molt més proper. 
Per tant, està d’acord en ingressar a l’ATC. Ara bé, cal dir també que avui l’operativa és 
complicada, i no prou garantista. Es treballa perquè l’ATC estigui al costat de la ciutadania, perquè 
sigui fàcil i àgil treballar amb ella. Perquè això sigui així, cal apostar-hi i treballar-hi. Però la realitat 
és la que és, i no es pot negar. L’administració municipal té més de dos mil treballadors, amb un 
pressupost elevat i que mou molts milions d’euros en impostos. El Sr. Albert afegeix, en relació 
amb la intervenció de la Sra. Martínez, que cadascú té els objectius que té. El seu objectiu no és 
pagar els impostos estatals a l’agència catalana, sinó pagar els impostos de la República catalana a 
l’Agència Tributària catalana.  
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 El Sr. Vega assenyala que aquest és un debat que s’ha mantingut en el Ple en diferents 
ocasions en els últims anys. L’Ajuntament fa anys que té acords amb l’ATC, per intentar millorar 
l’eficiència. L’ANC planteja que l’Ajuntament prengui la decisió política de pagar els impostos 
estatals a través de l’ATC, i no a l’agència estatal. El Sr. Essemmaa ha defensat la proposta de 
manera molt tècnica, per intentar demostrar la seguretat jurídica de tot el procediment. 
Implícitament reconeix el poc èxit de les campanyes realitzades amb aquest objectiu, perquè només 
el 5% dels impostos generats a Catalunya s’acaben pagant a través de l’ATC. Es reconeix també la 
necessitat d’un increment de recursos per fer possible la seva capacitat per fer front a un volum de 
feina per al qual avui dia no està preparada. A més, hi ha un informe de la Secretaria que 
desaconsella aprovar la proposta, ja que situaria l’Ajuntament en una situació d’inseguretat jurídica, 
ja que les previsions normatives que existeixen per fer possibles aquests acords no han estat 
desenvolupades per les administracions que en tenen la competència, que hauria de ser un acord 
entre el govern de l’Estat i el de la Generalitat. Aquest acord no s’ha fet. Aquest acord seria 
imprescindible no només per donar seguretat jurídica, sinó també per donar resposta als milers de 
treballadors de l’Agència Tributària de l’Estat a Catalunya. El Sr. Vega afegeix que la proposta té 
una finalitat política, encara que no s’expliciti en aquesta. El Ple municipal no és l’òrgan competent 
per desencallar aquesta qüestió, que passa pel diàleg i per la confiança entre els governs de la 
Generalitat i de l’Estat. El Sr. Vega pot compartir l’objectiu final, que ja apunta l’Estatut, que hauria 
d’haver-hi una agència única, integrada i cogovernada per ambdues administracions de manera 
lleial, que pogués oferir aquesta finestreta única, perquè tots els catalans puguin complir les seves 
obligacions fiscals. Per fer-ho possible cal demanar diàleg, lleialtat i confiança. Posar els focus en 
els ajuntaments, abocant-los a unes tensions innecessàries, és legítim per aconseguir posar la pressió 
que es busca, però no desencallarà el tema. Avui hi ha canals oberts de diàleg. Cal també un canvi 
d’actitud que generi la confiança necessària per arribar a acords. 
 
 La Sra. Marín manifesta que si bé respecte al fons de la proposta, i en part de la seva 
formulació, el Grup de TxT podria coincidir en algun punt, no pot donar un vot positiu a aquesta. El 
Ple de juliol del 2015, en el mandat anterior, ja es va votar aquesta mateixa proposta. Es va votar a 
favor de liquidar a altres administracions a través de l’ATC. Aquest acord no es va arribar a 
implementar a causa d’un informe desfavorable de la Intervenció general. El vot de TxT vol ser 
honest amb la ciutadania. Vol ser responsable amb el vot que emet, i vol votar sobre propostes 
possibles i significatives per a la ciutadania. Aquesta és una proposta que pot resultar, amb una 
bona execució, significativa, però no és possible, perquè les administracions tributàries competents 
de l’Estat i de la Generalitat no han treballat els mecanismes necessaris per a la gestió i presentació 
dels tributs. En aquest escenari, efectuar el pagament d’impostos a l’ATC deixaria sense efectes 
aquests pagaments, ja que no està reconeguda com a tal. La Sra. Marín remet la seva consideració a 
l’informe del secretari municipal, que en data 26 de març va informar desfavorablement la proposta, 
per no disposar de garanties d’haver fet els pagaments corresponents i per tant desprotegeix la 
ciutadania de Terrassa. Per aquest motiu, el Grup de TxT no pot votar a favor, que en aquests 
moments no s’ajusta a llei.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Essemmaa, qui assenyala, en referència a la 
intervenció del Sr. Vega, que l’ANC està avui, precisament, dialogant i intentant arribar a acords. 
La proposta pretén mostrar un marc legal per mitjà del qual veure que a través de l’ATC es poden 
pagar els impostos a l’Estat espanyol. L’exercici de la sobirania fiscal no posa en qüestió la 
competència de l’Estat respecte dels impostos estatals, ni tampoc que la gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció corresponen a l’administració de l’Estat. El que proposa la sobirania fiscal 
és que la recaptació dels impostos per part de l’Estat no es faci amb pagament directe a l’AEAT 
sinó mitjançant l’ATC, com preveu l’article 64 de la llei 58/2003, al qual abans ha fet referència. 
Fent l’ingrés dels impostos a l’ATC, la recaptació és legal i efectiva, ja que l’ATC és equivalent a la 
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Caja General de Depósitos, amb efectes alliberadors. Cal no oblidat, afegeix el Sr. Essemmaa, que 
mentre Catalunya no esdevingui una República independent, a Generalitat és un òrgan de l’Estat, i 
per tant l’ATC també. L’informe del secretari obvia que l’AEAT ha admès aquest tipus de 
pagament a l’ATC en ocasions anteriors. Un principi general del dret impedeix a una administració 
anar en contra dels seus propis actes, esdevenint un límit de l’exercici d’un dret a conseqüència del 
principi de bona fe. L’AEAT no pot deixar de donar per vàlida una forma de pagament que ha estat 
acceptant explícitament fins a l’actualitat, i que a partir d’un moment la considera invàlida, 
aprofitant-se de la bona fe del contribuent, en aquest cas una administració pública. En referència a 
les paraules de la Sra. Marín, el Sr. Essemmaa manifesta que ser neutral no és possible. 
Normalment, quan hom es declara neutral s’està prenent partit per l’altre posicionament, que 
acostuma a coincidir amb la posició oficial, la del poder. L’ATC recapta impostos propis, que es 
queden a Catalunya, i altres que després transfereix a Madrid. En aquest últim cas, els recursos no 
es queden a Catalunya. Quan es diu a l’informe del secretari que els impostos pagats a l’ATC es 
consideren que no han estat efectuats, s’afirma que l’ATC no és una administració pública que rep 
impostos, i que totes les empreses i institucions que ho ha fet fins no han pagat els seus impostos. 
Alguns fa anys que ho han estat fent. L’informe no rebat l’article 64, reconeixent el seu contingut. 
L’informe és parcial i no planteja la qüestió que proposa l’ANC. Alguns Grups municipals es posen 
al darrere d’un informe del secretari, que no és vinculant i que és parcial, i que fa referència a una 
legalitat que no es correspon amb el contingut de la proposta. No s’està plantejant que els impostos 
només es paguin a l’ATC, com si Catalunya fos un Estat independent, i encara no ho és. Es proposa 
que els impostos es paguin a través de l’ATC, un òrgan que és, avui, un de l’Estat espanyol. El Sr. 
Essemmaa conclou manifestant que aquesta és una iniciativa que neix de l’independentisme, però 
que es planteja per a tothom, també per a l’Ajuntament de Terrassa, per tal que gaudeixi de 
sobirania fiscal municipal. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Lluís, qui manifesta que aquesta és una qüestió de voluntat 
política. Mentre encara s’hagin de pagar impostos estatals, la voluntat és fer-ho a través de l’ATC. 
 
 La Sra. Isabel Martínez agraeix als Grups del PSC i de TxT que s’hagi sumat a no 
donar suport a la proposta, i planteja als membres dels Grups d’ERC i de JxT que si volen tributar 
els seus impostos individuals a través de l’ATC, ho facin, però sense jugar amb els diners de tots, i 
valorin les responsabilitats en les quals podrien incórrer els treballadors de l’Ajuntament, i la 
mateixa administració local.  
 
 El Sr. Vega manifesta que el Sr. Essemmaa ha demostrat predisposició al diàleg, però 
aquest diàleg s’ha de produir en els òrgans que tenen capacitat de decisió per prendre acords. En 
aquests òrgans no s’ha produït el diàleg, que ha d’anar acompanyat d’un canvi d’actitud, de lleialtat. 
És imprescindible per generar seguretat jurídica, i per desenvolupar una operativa que seria 
complexa, amb milers de treballadors que depenen d’aquest acord.  
 
 La Sra. Marín insisteix en el que ha exposat en la primera intervenció. Es poden 
definir punts en comú amb la proposta, que ja es va presentar a l’anterior mandat. Durant la crisi de 
la COVID-19 s’ha vist que els recursos no poden donar tantes voltes i passar per tantes mans, 
perquè es poden acabar perdent o arribar tard, o no acaben revertint d’acord amb els esforços de la 
ciutadania. El Grup de TxT, però, no pot votar a favor d’una proposta que no és possible, i que 
només ho seria si Madrid i Barcelona es posen d’acord.  
 
 El Sr. Essemmaa assenyala que si el segon torn s’utilitza per dir el mateix que en el 
primer, no hi ha manera d’arribar a un acord real o a entendre’s. Es diu que no és possible acceptar 
la proposta, però no es diu perquè no ho és. Només es diu que el secretari ha fet un informe 
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desfavorable, un informe que caldria analitzar i portar a una mena de comissariat que digui si 
realment compleix amb el que es planteja. L’informe diu que la proposta de l’ANC incompleix una 
legalitat, i això no és del tot cert, i no s’està parlant de legalitat sinó que es posiciona en una 
ideologia. Això és intolerable per a l’ANC. El Grup de TxT ha tingut la singularitat de la 
transversalitat ideològica i política, però avui l’està vulnerant.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present proposta, 
aquests són desestimats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 13) Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, en favor del 

reconeixement dels drets de les persones trans. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
TxT, ERC-MES i JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En els darrers anys, després de segles d’opressió, diversos països d’arreu han 
avançat en el reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI, rebutjant les idees que 
imposaven uns rols socials i de gènere a la societat. L’any 2005, es va aprovar la reforma del Codi 
Civil que permetia la unió en matrimoni a persones del mateix sexe, essent un primer pas molt 
important i pioner al món en la lluita per a la conquesta dels drets LGTBI. 
  
 » Ens trobem en un país on, encara que hi hagi una legislació que prohibeixi en el 
marc teòric les discriminacions, i on socialment s’ha evolucionat molt favorablement, segueix 
havent-hi arrelades ideologies i realitats que segueixen vulnerant els drets de les persones LGTBI i, 
especialment, de les persones trans, un terme que inclou identitats que qüestionen la norma del 
binarisme de gènere, incloent-hi persones transsexuals, transgèneres, no binàries i altres 
dissidències del gènere normatiu i binari. Malauradament, no són pocs els exemples de 
discriminacions contra les persones trans que segueixen presents en el nostre dia a dia, com són el 
percentatge de la taxa d’atur entre les persones trans o les constants agressions i crims d’odi que 
pateixen, atès als prejudicis injustificats que encara romanen en un segment de la població. 
  
 » A escala internacional, també són notables els canvis que s’han anat produint, encara 
que en queden molts per fer. Els Principis de Yogyakarta de 2006 són una referència jurídica sobre 
la subsumpció dels Drets Humans en les persones LGTBI, i advoquen per a una interpretació dels 
Drets Humans i del Dret Internacional que respecti qualsevol orientació sexual i les identitats de 
gènere, en tant que elements que formen part de l’esfera íntima de la persona i la seva llibertat, i per 
tant, imprescindibles per a una vida digna i per aconseguir l’autorealització personal. A més a més, 
aquests principis van en consonància amb altres lluites contra els estereotips patriarcals imposats, 
com el feminisme, i hi comparteixen objectius, com l’eradicació de les violències masclistes en la 
seva totalitat. 
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 » L’any 2015, la Resolució 2048 del Consell d’Europa va instar als estats a establir 
procediments ràpids i accessibles que permetessin el canvi registral sense requisits mèdics o 
psiquiàtrics. En la mateixa línia, l’any 2018, l’Organització Mundial de la Salut va excloure la 
transició de la llista de trastorns mentals, i fins i tot el Tribunal Constitucional va declarar l’any 
2019 que no es podia excloure les persones menors d’edat en relació al canvi de sexe registral. Tot i 
així, a l’Estat espanyol encara es requereix tractament mèdic hormonal i un informe psiquiàtric per 
poder fer efectiu el canvi de sexe en el Registre Civil.  
  
 » La Llei per a la igualtat Plena de les Persones Trans (anomenada Llei Trans), que 
s’està tramitant al Congrés dels Diputats pretén superar la legislació actual, mitjançant l’exclusió de 
tràmits clarament discriminatoris que tracten de malaltia el fet de ser trans, mitjançant els 
tractaments mèdics amb hormones i els informes psiquiàtrics. L’actual legislació, doncs, tracta 
d’una manera degradant a les persones trans, ja que aquestes han de patir dos anys –o més– de 
tràmits burocràtics i mèdics per tal que se’ls reconegui la seva identitat de gènere. Com a societat, 
no ens podem permetre que hi hagi una part de la ciutadania que hagi de patir per poder viure la 
seva identitat de gènere lliurement. 
  
 » El nou text legislatiu pretén seguir avançant en els drets de les persones trans, 
afirmant la seva autodeterminació, i sense condicionants quirúrgics, hormonals o psiquiàtrics. Fet i 
fet, la Llei Trans no pretén vulnerar els drets de ningú, ans al contrari: pretén avançar en el 
reconeixement de la igualtat entre les persones i aprofundir els seus drets fonamentals, com són la 
integritat física i moral, la intimitat i la protecció de la salut, la dignitat de la persona, i el lliure 
desenvolupament de la personalitat. Amb això, es pretén treballar per als col·lectius que 
històricament han estat més maltractats, i per superar un sistema patriarcal que tampoc no garanteix 
els drets de les persones trans i no binàries. 
  
 » A Catalunya, disposem de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta 
llei va situar Catalunya com a país pioner en la lluita per als drets LGTBI, reconeixent drets en 
l’àmbit de la salut, l’educació, la cultura, la família i el món laboral, és a dir, com diu l’article 1.2, 
en totes les àrees de la vida social i en tots els cicles de la vida. Molts d’aquests drets es poden 
garantir i fer efectius en el marc de les competències de què disposa la Generalitat de Catalunya, 
però hi ha molts àmbits que segueixen sent potestat del govern central i, per tant, cal una Llei que 
reconegui i faci efectius també els drets arreu de l’Estat espanyol. 
  
 Per tots aquests motius que s’han exposat i d’altres que se’n deriven, sol·licitem a la 
resta de grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Terrassa que aprovin els següents 
acords: 
 
  ACORDS 
  
 PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a donar suport a la “Llei per a la 
igualtat Plena de les Persones Trans” amb una redacció que defensa l’autodeterminació de les 
persones i la despatologització, per així fer efectiu el reconeixement dels drets de les persones trans 
i suprimir els tràmits de tractaments mèdics, hormonals i informes psiquiàtrics pels quals han de 
passar les persones trans per fer efectiva l’autodeterminació de la seva identitat. 
 
 SEGON.- Instar al Departament de Salut que creï els mecanismes necessaris per tal 
que no hi hagi lloc a la patologització en els processos d’autodeterminació de gènere. Alhora, 
atendre la possible vulneració dels drets de les persones trans amb estudis i diagnòstics psicològics i 
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psiquiàtrics que veuen deslegitimada la determinació de la seva identitat de gènere amb llibertat, 
igualtat i sense qüestionament. 
 
 TERCER.- Seguir millorant en el reconeixement a escala municipal dels drets de les 
persones LGTBI, incidint especialment en les mesures per aconseguir una igualtat real de les 
persones trans, en col·laboració amb les entitats municipals i la Taula per a la Diversitat Afectivo-
Sexual i de Gènere. 
  
 QUART.- Informar d’aquesta proposta de resolució a les entitats locals, a la Taula per 
a la Diversitat Afectivo-Sexual i de Gènere, a tots els grups del Congrés dels Diputats i del Senat, al 
Ministeri d’Igualtat, a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, a la Plataforma Trans Estatal, a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la 
Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, d’aquesta proposta de resolució.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Ona Martínez, qui comença assenyalant que existeix un deute 
històric amb les persones trans, atès que malgrat que hi ha hagut avenços en la lluita pels drets 
LGTBI, continua sent un dels col·lectius més discriminats en les lleis i socialment, patint violències 
i molta precarietat. És un dels col·lectius més discriminats entre els discriminats. La llei actual ho 
converteix en patologia, i requereix informes psiquiàtrics, vulnerant drets i negant 
l’autodeterminació de gènere. Calen lleis que blindis aquest dret, com és la Llei per a la igualtat 
Plena de les Persones Trans. Aquesta llei no nega drets a ningú, sinó que se’n guanyen i se 
n’atorguen. No s’exclou ningú, sinó que s’avança vers una societat que inclogui tothom. Aquesta és 
la ciutat i el país que es defensa, una societat veritablement feminista, que lluiti per l’equitat de totes 
les persones, independentment d’on vinguin, de la seva identitat de gènere o a qui estimin. La Sra. 
Martínez afegeix que no pot entendre el feminisme si no és transinclusiu, antiLGTBI-fòbic i 
antiracista o de classe. Aquest és el feminisme interseccional que es vol, que lluita contra totes les 
discriminacions i opressions que pateixen les persones. La present proposta busca el reconeixement 
dels drets de les persones trans. 
 
 La Sra. Lluís manifesta que la proposta busca el reconeixement efectiu dels drets de 
les persones trans. La llei per a la igualtat Plena de les Persones Trans suposa el reconeixement, per 
part de l’Estat, de les discriminacions que pateixen les persones trans i una reparació històrica 
necessària, com ara dotant d’un subsidi les persones majors de 65 anys que puguin acreditar que 
van ser víctimes de la persecució per la dictadura franquista, i les seves conseqüències laborals i 
econòmiques. Catalunya ha estat pionera en la defensa dels drets LGTBI, però malauradament 
encara hi ha àmbits competencials que depenen del govern de l’Estat. Per tant, cal una llei estatal 
que reconegui i faci efectiu els drets de les persones trans arreu de l’Estat. Una llei que abordi 
qüestions com el dret al reconeixement de la identitat de gènere, sense necessitat de proves 
psicològiques o mèdica, de la protecció dels drets dels menors trans, que els poders públics 
promoguin la igualtat plena, real i efectiva de les persones trans, o que s’inclogui determinats 
serveis en la cartera de serveis comuns del sistema de salut, amb una atenció sanitària específica. El 
que es planteja, conclou la Sr. Lluís, és la inclusió de l’autodeterminació sexual i de gènere de 
forma efectiva en tota la legislació. 
 
 La Sra. Isabel Martínez comença assenyalant que Ciutadans fa molt temps que 
reclama la necessitat d’una llei trans, que inclogui mesures per promoure la igualtat social i la 
inclusió de persones transsexuals i transgènere, per prevenir, actuar i corregir la discriminació per 
raó d’identitat o gènere. Ciutadans ja ha impulsat nombroses lleis trans autonòmiques, però cal una 
llei estatal que estableixi un marc comú que garanteixi la igualtat de drets a tota Espanya. El Grup 
de Ciutadans defensa la despatologització de la transsexualitat. A cap persona trans se li hauria 
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d’exigir el requisit de passar un examen psicològic que determini la seva transsexualitat, quan 
decideixi canviar el seu nom en el registre civil o sol·licitar un tractament de reassignació. És 
necessari garantir la igualtat de drets de les persones trans. Les teràpies d’aversió o de reconversió 
han de ser prohibides. Les persones trans han de tenir la garantia de ser tractades d’acord amb la 
seva identitat en els serveis públics, i poder accedir als tractaments de reassignació de gènere en la 
sanitat pública. Cal també garantir que els menors trans amb maduresa suficient puguin sol·licitar la 
rectificació registral del sexe en el registre civil. La Sra. Martínez conclou manifestant el seu 
reconeixement al treball desenvolupat per la Taula DASIG. La lluita per la igualtat és una cosa de 
tots i que beneficia tothom. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Candela, qui comença agraint a tots els Grups municipals 
que hagin acceptat la petició de canviar la data del Ple ordinari d’avui, que corresponia fer-ho 
divendres passat, amb motiu de la sessió d’investidura del Parlament de Catalunya. Pel que fa a la 
proposta, la Sra. Candela manifesta que els socialistes sempre han defensat la diversitat. La llei de 
matrimoni homosexual, del 2005, la llei de regulació del canvi de sexe registral, del 2007, van ser 
pioneres a Europa. El PSC sempre ha vetllat per garantir els drets i les llibertats de les persones 
LGTBI. La llei vigent ha quedat obsoleta, i cal treballar per eliminar les discriminacions que 
pateixen les persones trans. L’acord de govern entre el PSOE i Unidas Podemos, contempla fer una 
llei de diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere, per lluitar contra les discriminacions. Cal, 
però, seguir treballant en l’esborrany de llei trans. La llei no està prou madura per a la seva 
aprovació. Cal encara més debat, com reclamen diferents sectors. Cal garantir la seguretat jurídica. 
Les lleis d’igualtat entre homes i dones van ser recorregudes davant el Tribunal Constitucional per 
la dreta. Totes, però, van superar aquest escull. La Sra. Candela afegeix que cal seguir treballant i no 
jugar amb els sentiments de col·lectius molt maltractats, i amb situacions personals complicades. 
No hi ha dubte que Vox recorreria el text davant el Tribunal Constitucional. El Grup municipal del 
PSC va presentar unes esmenes a la present proposta de resolució, per instar el govern de l’Estat a 
treballar en aquesta llei per garantir els drets i les llibertats dels col·lectius, i per instar el 
Departament de Salut a avançar en el desplegament de la llei 11/2014 i dissenyar un pla específic 
que permetés la detecció i l’acompanyament de la salut mental de les persones LGTBI quan fos 
necessari. Aquestes esmenes no han estat acceptades. La Sra. Candela agraeix, però, a la Sra. Ona 
Martínez el temps dedicat a estudiar-les. 
 
 La Sra. Ramírez assenyala que en els últims anys diversos països de tot el món han 
avançat en el reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI+, rebutjant idees que 
assignen o imposen rols socials i de gènere a la nostra societat. Tot i la legislació que prohibeix les 
discriminacions, i malgrat els avenços socials, encara es continuen vulnerant al nostre país molts 
drets d’aquest col·lectiu, i encara més de les persones trans. Algunes d’aquestes discriminacions 
tenen a veure amb el mercat laboral o amb el patiment de més agressions per delictes d’odi. No es 
pot permetre que aquestes situacions continuï’n durant més temps, i la manera de canviar-ho és 
lluitant contra els estereotips patriarcals que imposa la societat. La llei trans defensa 
l’autodeterminació de gènere i també la despatologització sense condicions. A l’Estat espanyol 
encara es requereixen alguns tractaments, hormonals i informes psiquiàtrics. Això és un greuge per 
a les persones que volen fer el canvi. La societat no es pot permetre que una part dels seus membres 
pateixin i no puguin viure lliurement la seva identitat de gènere. La llei trans no pretén vulnerar els 
drets de ningú, sinó avançar cap a un reconeixement igualitari i superar el sistema patriarcal. La llei 
ha de pensar en els drets de les persones estrangeres amb residència, que actualment veuen 
vulnerats els seus drets, ja que no poden canviar la seva documentació.  
 
 La Sra. Ona Martínez agraeix a la Sra. Candela la voluntat de fer esmenes. En el temps 
destinat a estudiar-les i a fer contrapropostes, es va manifestar que els ponents acceptaven gairebé 
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totes, llevat d’una. Era relativa a la voluntat de no parlar de la llei trans, que era el motiu principal 
de la proposta de resolució, sinó d’una llei de no discriminació per motiu de diversitat afectiva, 
sexual i de gènere, que no anés només adreçada a les persones trans. La Sra. Martínez manifesta que 
la intenció de la proposta és precisament posar en el centre la llei trans i l’avenç que suposaria pels 
drets de les persones trans. Aprovar una llei específica trans no obsta perquè també es treballin 
altres lleis necessàries per erradicar altres discriminacions per motiu de diversitat afectiva, sexual i 
de gènere. La voluntat de la proposta és protegir especialment el col·lectiu més vulnerable, el de les 
persones trans, evitant que això quedi diluït, com ha passat històricament. Probablement Vox 
recorrerà aquesta llei, com ho farà amb totes les lleis que vulguin conquerir i avançar en drets i 
llibertats. Aquesta és una raó afegida perquè la llei sigui aprovada per tota la resta de l’arc 
parlamentari del Congrés dels Diputats. Així també es combatrà la ultradreta i el feixisme i 
s’avançarà cap a una societat de drets i llibertats. 
 
 La Sra. Lluís es refereix a les paraules de la Sra. Candela, que semblava que tenia por 
que algun partit polític del Congrés recorregués la llei. La Sra. Lluís manifesta que si tenim por, 
fora millor quedar-se a casa. Sempre hi haurà qui estigui en contra del reconeixement dels drets i les 
llibertats de les persones. Cal, doncs, més mai, dur endavant amb l’aprovació d’aquesta llei. La Sra. 
Lluís demana a la Sra. Candela que no parli de jugar amb els drets de les persones. El Congrés és 
una cambra en la qual s’ha de poder parlar de tot i es pot arribar a grans consensos. Si hi havia punts 
de fracció entre els dos socis del govern de l’Estat, que van fer que no es presentés el projecte de 
llei, haurien de dialogar i treballar conjuntament una proposta que va ser presentada el 17 de març 
per al seu debat i aprovació en el Congrés per part de Grups parlamentaris a partir del seu treball 
amb el col·lectiu. 
 
 La Sra. Candela manifesta que el sentit de l’esmena del Grup del PSC era el d’arribar 
a acords molt més amplis en el Congrés dels Diputats, respecte a aquesta llei. És possible que 
aquest Grup no hagi sabut explicar la seva posició prou bé, però el treball ha de ser molt més 
minuciós per poder arribar al màxim consens. Després d’estudiar detalladament l’esborrany de la 
llei, aquesta pot tenir moltes millores per aconseguir una major seguretat. La Sra. Candela demana 
tot seguit la votació separada dels acords de la proposta. 
 
 La Sra. Ramírez manifest que cal seguir treballant per construir una societat més 
inclusiva, per reconèixer els gèneres a partir de l’autodeterminació, i sense cap restricció. Cal 
protegir la intimitat i la dignitat de les persones, que en aquests moments no s’està fent. L’esmena 
presentada pel Grup del PSC treia tota l’essència de la proposta de resolució. Avui es presenta una 
proposta relativa a la llei trans, no a la llei LGTBI+, que també caldrà tirar endavant i parlar-ne. La 
Sra. Candela ha dit que els socialistes sempre han defensat la diversitat, però a l’hora de la veritat 
no deixen que les persones siguin diverses. També ha dit que la llei no és prou madura, però ja fa 
molt de temps que se’n parla. Segurament que hi ha coses a millorar, però cal continuar avançant, 
sense deixar ningú enrere. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present proposta, 
aquests són aprovats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) ……………...…….. EN CONTRA de l’acord primer 
     ABSTENCIÓ en l’acord segon 
     A FAVOR dels acords tercer i quart 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) ………………...….. A FAVOR   
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 JxT ( 2 vots ) ………………….... A FAVOR 
 
Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de JxT, per l’aprofitament alimentari dels arbres amb 

fruits comestibles de la ciutat. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El setembre del 2019, l’Ajuntament de Terrassa donava a conèixer i posava en marxa 
el projecte “La Revolució Verda; Hola! Terrassa del Futur”; es plantejava com un seguit de canvis a 
la ciutat que tenen per objectiu donar resposta a l’emergència climàtica i crear una ciutat compacte, 
còmode, verda i sostenible. L’aprovació recent del  nou Pla de Mobilitat és un element 
importantíssim per construir la ciutat del futur. 
 
 » Però un altre objectiu de la Revolució Verda és guanyar espai per a la naturalesa dins 
la ciutat. Durant el 2020 l’Ajuntament va plantar un centenar de nous arbres en diverses zones de la 
ciutat i enguany, fa pocs dies, s’han començat a plantar 143 nous arbres en carrers i avingudes del 
sector nord, substituint en alguns casos arbres vells per tal d’ajudar a la millora de la qualitat de 
l’aire i també a diversificar els elements naturals i potenciar la biodiversitat urbana amb espècies 
que s’adapten bé al nostre clima. 
 
 » D’entre els arbres que tenim a Terrassa n’hi ha que tenen fruits comestibles. Segons 
resposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’inventari fet per l’Ajuntament, detalla gairebé dues-
centes oliveres repartides per tot el sol urbà i alguns exemplars molt aïllats en parcs i en alguna 
horta antiga de Vallparadís; tot i això,  aquesta relació omet incomprensiblement els arbres 
tarongers que hi ha repartits per la trama urbana  i que, especialment enguany,  han estat força 
replets de fruit amarg comestible (Plaça de la Creu Gran, Carrer Sant Marià.....). La gestió de 
jardineria que realitza el Servei de Gestió de l’Espai Públic ni l’empresa Eco-Equip no fan ni la 
recollida ni l’aprofitament dels fruits. 
 
 » Amb aquesta proposta de resolució el que pretenem és que es tingui en consideració 
aquesta riquesa alimentaria de les oliveres i els tarongers de la ciutat i es procedeixi al seu 
aprofitament per tal d’evitar el seu malbaratament. 
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Estudiar la forma més adient per tal que les entitats del tercer sector de la 
ciutat que hi estiguin interessades puguin optar a l’aprofitament de les olives i les taronges 
amargues recollides dels arbres de la ciutat pel seu ús alimentari; tenint en compte que el consum de 
fruits urbans no està indicat sense valorar la seva seguretat alimentària. 
 
  Segon.- Acabar el Pla d’arbrat de la ciutat, iniciat el 2018 amb cofinançament de la 
Diputació de Barcelona.» 
 
  La Sra. Lluís presenta la proposta explicant els dos acords que conformen la seva part 
dispositiva. 
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  El Sr. Ibáñez assenyala que el govern està d’acord en l’aprofitament d’aquests fruits. 
El servei ja treballava en aquesta possibilitat. Encara no pot donar dades concretes, però tant pel que 
fa a les oliveres com als tarongers, cal tenir en compte que estan dispersos per diferents punts de la 
ciutat i requereixen atencions diferents perquè siguin productius. Això suposa un esforç econòmic, i 
els números són negatius. El Sr. Ibáñez agraeix l’interès i anuncia que quan disposi de les dades es 
posaran a disposició de les entitats del Tercer Sector interessades.  
 
 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. d’adhesió al Pacte Nacional per a la Mobilitat 

Segura i Sostenible 2021-2030. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
  « El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu 
adscrit al Departament d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de desembre, és 
l’òrgan gestor del trànsit i la seguretat viària a Catalunya i té dins de las seves finalitats reduir la 
freqüència i la gravetat dels accidents de circulació i incrementar els mitjans i els recursos destinats 
a la prevenció dels sinistres i a l’atenció de les víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les 
accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible. 
 
  » Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i 
Sostenible (PNMSS), aprovat per acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener de 2021, que 
marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat sostenible per a la propera dècada a Catalunya.  
 
  » Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que 
s’estan produint, potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la 
salut de les persones, el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la 
indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d’informació i de gestió del 
trànsit i gestionar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma. 
 
  » Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del 
Pacte es preveu l’adhesió de les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit de la mobilitat 
segura i sostenible, sempre que manifestin el seu compromís amb als objectius i eixos estratègics 
del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en coherència amb aquests. 
 
  » Sent Terrassa una ciutat amb més de 220.000 habitants, creiem que és necessari 
adherir-se a aquest Pacte en favor de la seva població i millorar la mobilitat de la ciutat per tal de 
promoure una mobilitat més segura, sostenible, saludable, connectada i autònoma; a més de 
contribuir en l’objectiu de reduir el 50% les víctimes mortals l’any 2030 respecte del 2020, en el 
camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050. 
 
  » El compliment dels objectius comportarà en una millora qualitativa en la vida de tots 
els terrassencs i en definitiva per a tota la ciutat. 
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
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 Primer.- L’Ajuntament de Terrassa sol·licita la seva adhesió al Pacte Nacional per a la 
Mobilitat Segura i Sostenible. 
 
 SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu compromís amb els eixos 
estratègics del Pacte, i es compromet a actualitzar el Pla d’accions de millora de la seguretat viària 
en coherència amb els objectius establerts al Pacte.» 
 
 La Sra. Lluís comença assenyalant que l’objectiu del Pacte Nacional, impulsat pel 
Departament d’Interior de la Generalitat, amb la col·laboració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, és garantir la transició cap a una mobilitat més segura, i alhora sostenible, saludable, 
connectada i automatitzada a tota Catalunya. Es busca implicar i sumar sinergies entre tots els 
departaments de la Generalitat, les Diputacions, les administracions locals i tots els agents de la 
societat civil i econòmica que participen en la seguretat viària i la mobilitat sostenible. Per aquests 
motius, es proposen els dos acords transcrits anteriorment. 
 
 La Sra. Melgares agraeix al Grup de JxT la presentació d’aquesta proposta, que posa 
en evidència que Terrassa, amb la seva revolució verda, els seus plans de mobilitat i la seva 
ordenança, és una de les ciutats més pioneres de l’Estat. El govern municipal coincideix amb els 
principis del Pacte. L’Ajuntament ja va rebre la invitació de la Generalitat i de la Federació de 
Municipis per adherir-se al Pacte.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 16) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per adaptar els menjadors escolars a la 

sensibilitat auditiva d’infants amb TEA. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El ruido es una de las fuentes de contaminación más comunes. Es un problema 
medioambiental que afecta a todos, pero es especialmente dañino para algunas personas con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) con alta sensibilidad auditiva. La necesidad de espacios tranquilos 
que permitan mejorar la calidad de vida de los niños y niñas es imprescindible en centros escolares. 
Una de las vías que se pueden valorar a la hora de facilitar esta tranquilidad para los alumnos son la 
realización de medidas que permitan, por ejemplo, reducir la contaminación acústica del centro.  
 
 » Para conocer el efecto de la contaminación acústica, resulta imprescindible poder 
medir el sonido de varias estancias de los centros escolares, en especial, en aquellos espacios 
cerrados como pueden ser los comedores escolares donde se aglomeran muchos alumnos en un 
espacio corto de tiempo durante la comida, y plantear soluciones para reducir su impacto sensorial.  
 
 » En general la contaminación acústica queda relegada a un segundo plano, dando más 
protagonismo a otro tipo de contaminación como puede ser la atmosférica, pero expertos de la  
OMS  alertan  sobre  la  relación  directa  que  existe  entre  el  exceso  de  ruido  y  el  aumento  de  
enfermedades,  y  destacan  que,  después  de  la  contaminación atmosférica, la acústica es la  
segunda  causa  de  origen ambiental  que  provoca más alteraciones en la salud y contribuyendo al 
estrés ambiental. Se estima que los sonidos superiores a 90 decibelios pueden dañar el oído interno 
o causar daños irreversibles por encima de los 120 Db, mientras que en espacios como el patio de 
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un recreo (espacio abierto al exterior) o sitios cerrados con gran bullicio de personas, la intensidad 
del sonido puede situarse entre los 70 a 115 Db. De hecho, en los pliegos técnicos de la licitación 
del servicio de comedor en Terrassa, establece que según fija la Ley 37/2003, los objetivos de 
calidad y emisiones acústicas son de 40 decibelios de ruido máximo recomendado en las aulas y de 
60 decibelios en los comedores escolares. En los mismos pliegos se hace mención a que 
prácticamente en todos los comedores escolares se superan actualmente los 85 decibelios de forma 
habitual, y se llegan a generar picos de hasta 100 decibelios.  
 
 » Merece especial mención que este tipo de medidas encaminadas a la reducción de la 
contaminación acústica puede beneficiar especialmente a aquellos alumnos que sufren trastornos 
del espectro autista (TEA) y que puedan tener una alta hipersensibilidad sensorial y auditiva. 
Ciertos ruidos (ruidos inesperados, el timbre del colegio, electrodomésticos, lugares ruidosos…) 
pueden resultar especialmente molestos y generar respuestas inusuales o hiperreacciones a los 
estímulos sensoriales, que podrían ser evitados o reducidos en gran medida por la reducción del 
estrés acústico.  
 
 » La insonorización de paredes o techos de comedores escolares, destinadas a reducir 
el ruido ambiental en espacios cerrados de las escuelas permitiría y favorecería, también, a la 
tranquilidad de otros niños y trabajadores de los centros.  
  
 Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa toma los siguientes, 
 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO. Coincidiendo con la entrada del nuevo operador al servicio de comedor 
escolar, proceder a medir el sonido de las estancias de comedores escolares durante las horas de 
comida para determinar qué niveles de contaminación acústica se concentran en dichas estancias. 
En su defecto, lo hará el Servei d’Educació. 
 
 SEGUNDO. Pedir al Consell Comarcal del Vallès Occidental y a la Diputación de 
Barcelona la colaboración/recursos para realizar un estudio técnico en base a las mediciones 
acústicas realizadas sobre la posible insonorización de los espacios donde se ubican los comedores 
escolares, para reducir el impacto ambiental del ruido en los mismos con el objetivo de llegar a 
cumplir las recomendaciones de la Ley 37/2003 del Ruido, y así mejorar la calidad de vida de la 
comunidad educativa en los centros escolares. 
 
 TERCERO. Buscar vías de colaboración con el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental y a la Diputación de Barcelona para la puesta en práctica de propuestas derivadas del 
estudio técnico realizado como puede ser la insonorización de estos espacios cerrados.  
 
 CUARTO. Sensibilizar a la comunidad educativa y trabajadores de los centros 
escolares sobre cómo afecta la contaminación acústica a las personas, y en especial a aquellos 
alumnos con TEA que puedan tener una alta hipersensibilidad sensorial y auditiva, o alumnos que 
sufran trastornos de audición.» 
 
 La Sra. Isabel Martínez destaca que aquesta proposta pretén beneficiar a tota la 
comunitat educativa, i especialment als alumnes amb trastorn TDA i una sensibilitat auditiva molt 
elevada. El soroll és una de les fonts de contaminació més comunes. La contaminació acústica és 
una forma de contaminació més present en el nostre entorn. És un problema mediambiental que 
afecta tothom, però molt especialment perjudicial per a aquelles persones amb una alta sensibilitat 
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auditiva. Són necessaris espais tranquils que millorin la qualitat de vida dels infants a les escoles i 
també dels treballadors i de la comunitat educativa. Una de les vies que es poden avaluar per 
aconseguir-ho és aplicar mesures per reduir aquesta contaminació auditiva. Cal mesurar primer els 
efectes del soroll en els diferents espais dels centres, oberts i tancats, que són diversos, per exemple, 
en els patis i en els menjadors. La contaminació acústica és considerada com la segona causa 
d’origen ambiental que provoca més alteracions en la salut, contribuint a l’estrés ambiental. Alguna 
de les mesures poden ser la insonorització de les parets i els sostres dels menjadors, que beneficiaria 
als infants especialment sensibles però també a tota la comunitat educativa i als monitors.  
  
 La Sra. Trullàs manifesta que el Grup de JxT sempre està a favor de mesures que 
millorin la qualitat de vida en els centres escolars, especialment durant les hores de menjador, 
durant les quals segur que se superen els nivells acústics recomanables. També en les aules, els 
gimnasos i els patis. Cal sensibilitat la societat i la comunitat educativa sobre la forma com afecta la 
contaminació acústica a la salut de les persones, especialment als infants més sensibles. 
 
 La Sra. Ciurana agraeix a la Sra. Martínez la seva voluntat per arribar a acords, 
modificant la proposta inicial. Aquest és un tema que preocupa al govern, i ja apareix reflectit 
recollit en la nova licitació del servei de menjadors escolars. No cal fer referència reiterada a les 
persones amb trastorns de l’espectre autista, perquè reduir el soroll beneficia a totes les persones. 
L’excés de soroll és una qüestió que preocupa a l’equip de govern, i per primera vegada s’ha 
introduït la necessitat de reduir-lo i eliminar la contaminació sonora als menjadors. Fins ara ningú 
se n’havia preocupat. La proposta, doncs, demana quelcom que el govern ja iniciat. A Terrassa hi ha 
trenta-un menjadors escolars de centres públics, amb realitat molt diferents, i cal fer-ho bé. 
L’Ajuntament no pot fer-ho sol. Són molts menjadors, i això implica una despesa molt alta. Tothom 
haurà d’assumir la seva part de responsabilitat. Els menjadors també són competència del Consell 
Comarcal, i aquest no pot mirar cap a una altra banda. Si cal fer obres majors, la Generalitat les ha 
d’assumir. Cal també una competència tècnica, i en aquest aspecte pot ajudar la Diputació. 
 
 El Sr. Lázaro assenyala que quan va ser presentada la proposta, el Grup del PSC la va 
considerar molt interessant, sobretot tenint en compte la celebració del Dia mundial de la 
conscienciació sobre l’autisme el dia 2 d’abril. És bo singularitzar la problemàtica del soroll en 
aquesta població, i no fer-la general com proposa la Sra. Ciurana. Els menjadors són els espais de 
l’escola on hi ha més contaminació acústica, i els infants autistes que tenen hipersensibilitat 
sensorial poden patir un gran impacte en forma d’angoixa o agitació. Els acords que es proposen fan 
referència a mesures tècniques, a la insonorització. Se centren en aspectes tècnics i no en els 
pedagògics. Ni l’Ajuntament ni la Generalitat, que tenen la responsabilitat en els menjadors 
escolars, apareixen a cap acord. Es demana a la Diputació i el Consell Comarcal, la qual cosa és 
correcta, però perquè facin estudis d’insonorització. El problema tècnic ha d’anar acompanyat d’un 
programa pedagògic. Per tant, la proposta podria haver anat més enllà. La Sra. Ciurana ha explicat 
una qüestió innovadora: que en els plecs de condicions del contracte de menjadors escolars hi ha un 
apartat destinat explícitament a la reducció del soroll i a un projecte de les empreses. Aquí es poden 
posar els indicadors de soroll. També es pot fer referència en el pla de formació dels monitors dels 
menjadors i del personal de cuina. També es podria fer esment a la proposta de la intervenció dels 
pares. A més, la insonorització dels centres té un gran cost. Hi ha experiències, tècnics i formadors 
que podrien canalitzar, dintre de les limitacions existents, la reducció del soroll en els menjadors. El 
Grup del PSC s’abstindrà en la votació, perquè la proposta queda curta i se centra en qüestions 
tècniques.  
 
 La Sra. Polo puntualitza que no s’ha de parlar de nens i nenes autistes, sinó de nens i 
nenes amb autisme, per evitar estigmatitzar-los. La Sra. Polo afegeix que aquest és un problema que 
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ocupa i preocupa el govern. Una forma de trencar barreres és mostrar empatia vers situacions que 
poder ser inusuals. No jutjar, no assenyalar i ni discriminar cap aspecte vinculat a cap 
comportament. L’Ajuntament ha de contribuir a facilitar un entorn saludable. Els serveis 
municipals, en col·laboració amb altres administracions i entitats del territori, s’estan desenvolupant 
campanyes i accions vers les persones amb TEA, especialment per facilitar espais lliures de 
contaminació acústica. Són accions pensades per persones amb TEA, però que també beneficien 
altres persones. La Sra. Polo esmenta algunes d’aquestes accions, com la Rua de Carnestoltes 2020, 
que dins del seu recorregut inclou un tram de silenci, o l’itinerari infantil “Na Teranyines a escena”, 
o el Sant Joan inclusiu, a partir del juny del 2020. La hipersensibilitat ha de ser protegida, sense 
paternalismes i sense donar lliçons d’una suposada normalitat. Cal ajudar amb eines que redueixin 
els seus efectes negatius, estressants o perillosos per a les persones.  
 
 La Sra. Martínez afirma que és obvi que l’Ajuntament de Terrassa ha de tenir un paper 
actiu. En els plecs del contracte de menjadors se’n parla, però es plantegen com a criteris de 
valoració de les empreses que plantegin mesures de mesurament de soroll o mesures pedagògiques. 
La proposta planteja que no es deixi a criteri de l’empresa fer-ho o no, que ho presentés o no, sinó 
que l’Ajuntament garanteixi que les mesures en duguin a terme. En la proposta sí que es plantegen 
aspectes pedagògics, com es mostra en l’acord quart d’aquesta. La Sra. Martínez conclou dient que 
els beneficis són per a tota la comunitat educativa, però els efectes que pot tenir l’estirés acústic no 
són els mateixos en persones amb una alta sensibilitat auditiva. Cal parlar-ne, amb l’únic objectiu 
de buscar mesures, i això no vol dir estigmatitzar aquestes persones sinó plantejar una problemàtica 
que existeix i que cal millorar. 
 
 El Sr. Lázaro dóna la raó a la Sra. Polo. És veritat que l’Ajuntament està aplicant 
mesures adreçades a persones del col·lectiu TEA. Però la proposta parla dels menjadors escolars, i 
la proposta hauria d’haver estat més ambiciosa en els seus plantejaments. L’acord quart parla, en 
efecte, de sensibilitzar, però no es concreta qui i com ho ha de fer. Si no es concreta aquest infinitiu, 
queda en l’aire i ningú se’n fa responsable.  
 
 La Sra. Martínez demana el vot favorable de tots els Grups, atès que són mesures que 
poden ser molt favorables i que no s’han tractat fins ara. Cal una voluntat per dur endavant aquestes 
mesures. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:  
 
 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 
 
Epígraf 17) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a l’ampliació d’ajudes a sectors 

afectats per la crisi de la COVID-19. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Convé recordar que més enllà de l’espai privat, són els locals d’oci nocturn, bars i 
restaurants els més afectats per les restriccions. I que, més enllà de campanyes de comunicació que 
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reforcen la informació sobre les millors pràctiques higièniques en locals tancats, és urgent establir, 
des de totes les administracions, línies d’ajudes econòmiques perquè aquests establiments puguin 
escometre la instal·lació, reforma o actualització dels sistemes de ventilació més apropiats. Aquests 
sistemes han de complir amb les recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de 
climatització, ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-COV-2 del 
Ministeri de Sanitat (45m3/h per persona).  
 
 » A Terrassa encara romanen tancats quaranta vuit locals d’oci nocturn, i són 
centenars els establiments relacionats amb l’hostaleria que han d’aplicar restriccions severes 
d’aforament i higiene per tal de poder continuar amb la seva activitat debut a la pandèmia. 
 
 » En segon lloc, a Terrassa queden 16 guarderies privades. En el transcurs de l’any 
2020 han tancat cinc a causa de l’impacte organitzatiu derivat de les mesures i restriccions 
sanitàries decretades per l’administració. La resta de les llars d’infants privades desenvolupa la seva 
actuació en condicions difícils atès que, a diferència de les municipals, no disposen d’un matalàs 
econòmic il· limitat, sinó que es tracta de persones que comprometen el seu patrimoni i les seves 
il· lusions en un projecte vital i empresarial. Assenyalem, també, que la majoria de les llars d’infants 
estan gestionades per dones amb un alt nivell de preparació acadèmica i molts anys d’experiència 
en l’atenció a la infància 
 
 » Des de l’ajuntament s’han impulsat mesures destinades a alleujar l’impacte de la 
pandèmia sobre l’activitat econòmica, sobretot a través de bonificacions fiscals. Aquestes mesures 
han estat útils i necessàries i sens dubte han alleujat la situació d’alguns negocis, però en el cas de 
les llars d’infants privades ens trobem amb altres elements, per exemple, la compra d’EPIs. Aquests 
equips d’autoprotecció, a diferència de les escoles bressol municipals, han hagut de ser pagats pels 
titulars del negoci. D’altra banda, les llars d’infants privades també comencen a notar l’impacte de 
la crisi econòmica que estem vivint i també de la progressiva implantació del teletreball: el nombre 
d’alumnes matriculat ha baixat, però a diferència de les escoles bressol municipals, la caiguda de les 
matriculacions condemna a el tancament als centres privats, amb l’afegit, fins i tot, que proliferin 
guarderies clandestines amb horaris que s’adapten millor a les necessitats de les famílies. 
 
 » La Resolució EDU/3074/2020 de 26 de novembre per la qual es resol la 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats 
de el tancament de llars d’infants de titularitat privada a causa de la Covid-19 i que es va publicar al 
DOGC l’ 2020.12.01 ha estat un gest encertat, però que per desgràcia no ha impedit el tancament, 
per ara, de cinc llars d’infants privades. 
 
 » Per últim ressenyar que l’Ajuntament de Terrassa sempre s’ha distingit per tenir una 
sensibilitat social de vegades va més enllà de les seves obligacions competencials, fet que des de 
Ciutadans celebrem i recolzen sent l’Ajuntament l’administració mes propera. En aquest sentit hi ha 
a la ciutat entitats sense ànim de lucre que fan entrega diària de menús solidaris a persones i 
famílies en situació de vulnerabilitat social, i que pensem s’ha d’ampliar la col·laboració que ja es 
du a terme amb els serveis socials de l’Ajuntament en una situació tan especial com la que estem 
vivint. 
 
 » Amb l’objectiu de preservar la continuïtat de l’activitat en els sectors afectats per la 
crisi de la COVID-19 a la nostra ciutat, i per complementar ajudes d’altres administracions, 
presentem els següents 

 
 ACORDS 
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 PRIMER. Agilitzar els tràmits per a poder crear una línia d’ajudes dirigida a autònoms  
i micropimes d’activitats declarades no essencials i afectades per la COVID que possibilitin, entre 
d’altres, la realització de millores en els sistemes de ventilació de locals com els d’oci nocturn, bars 
i restaurants. 
 
 SEGON. Agilitzar els tràmits per a poder crear una línia d’ajudes dirigida a les llars 
d’infants privades de Terrassa que, amb motiu de la pandèmia, hagin vist interrompuda o 
modificada la seva activitat, funcionament o ús d’espais o ràtios. Es consideren despeses 
subvencionables: 
 

a) Despeses de lloguer de local, interessos sobre les quotes dels préstecs hipotecaris 
sobre les instal·lacions o despeses comunitaris relacionats amb el local on estan 
ubicats i que s’hagin hagut d’assumir durant el període de vigència de l’estat 
d’alarma (març 14 -21 de juny). 

b) Despeses de subministrament (llum, gas) que s’hagin hagut d’assumir (14 mar -21 
de juny). 

c) Despeses derivades de la compra d’EPI i despeses d’adaptació de les instal·lacions 
per a la reobertura (obra, mampares, mobiliari, vestuari, equips d’higiene) (març 
14 -21 de juny). 

d) Establir una dotació màxima per a cada centre de 2.300 € per a una partida 
destinada a aquesta finalitat de 40.000 €. 

 
 TERCER. Estudiar crear una línia d’ajudes dirigida a donar suport en les seves 
despeses corrents a entitats sense ànim de lucre que fan entrega diària de menús solidaris a persones 
i famílies en situació de vulnerabilitat social, excloent aquelles que ja tinguin convenis de 
col·laboració específics en aquest àmbit amb l’Ajuntament de Terrassa.» 
 
 El Sr. González comença assenyalant que aquesta proposta complementa els 
dictàmens aprovats avui en relació amb la reassignació del superàvit pressupostari, i les quantitats 
econòmiques plantejades per ajudar als sectors econòmics més afectats per la crisi de la COVID-19. 
La proposta de resolució complementa aquest impuls, parlant sobre el contingut i la tipificació 
d’aquestes ajudes. Cadascun dels seus acords respon a una part de l’exposició de motius. S’ha 
volgut fer una proposta en tres àmbits diferents, sobre tres sectors molt afectats per la crisi. En 
primer lloc, fa referència a ajudes enfocades a l’oci nocturn, bars i restaurants. El Grup de 
Ciutadans ha fet referència, ja des del moment de l’aprovació del pla de xoc, a qüestions que tenen a 
veure amb la ventilació dels espais tancats, sobretot bars i restaurats. El Grup de Ciutadans va fer 
propostes en aquest sentit. La qüestió de la ventilació ha estat assumida i és present en algunes 
campanyes actualment vigents. Però caldria fer un pas més enllà, i que les ajudes a determinats 
sectors especialment afectats contemplin la realització de millores en els sistemes de ventilació de 
locals com els d’oci nocturn, bars i restaurants. Gràcies a una transacció assolida amb la Sra. Marín, 
es preveu que en les bases d’ajudes a entitats es contempli aquest aspecte. Un altre acord planteja 
estudiar la creació d’una línia d’ajudes dirigida a donar suport en les seves despeses corrents a 
entitats sense ànim de lucre que fan entrega diària de menús solidaris a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat social. En aquest context, s’observa unes mancances en relació amb els 
aliments frescos i amb les despeses ordinàries dels càterings de caràcter social. Aquest aspecte no 
estava prou contemplat en la redacció de les bases de les ajudes a les entitats. L’equip de govern ha 
mostrat també la seva sensibilitat vers aquesta qüestió. En definitiva, s’han assolit acords en els 
àmbits de l’oci nocturn i també en l’àmbit social. En canvi, encara no s’ha arribat a un acord sobre 
la formalització de les ajudes a les escoles bressol, com es planteja a l’acord tercer. El Sr. Aguinaga, 
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en el segon torn de paraules, explicarà amb més detall la posició del Grup de Ciutadans sobre 
aquesta qüestió. 
 
 Pren la paraula la Sra. Trullàs, qui manifesta que el Grup de JxT està d’acord en ajudar 
als autònoms i micropimes per tirar endavant els seus negocis.  
 
 Intervé seguidament el Sr. Vega, qui assenyala que sembla que hi ha acord en relació 
amb els acords primer i tercer. Resta pendent el tercer acord, centrat en la situació de les escoles 
bressol de titularitat privada, en les quals se sumen les conseqüències de la pandèmia amb la 
baixada de la natalitat dels últims anys. Pel que fa a aquest acord, el Sr. Vega manifesta els dubtes 
sobre la manera com es repartiran els 40.000 € de la partida que es proposa, a partir dels recursos 
destinats en el pla de reactivació econòmica. Caldrà doncs conèixer les previsions de l’equip de 
govern. El Grup del PSC considera que és la Generalitat qui en té la competència i a qui li 
correspon adoptar mesures en primer terme, sens perjudici que l’Ajuntament pugui col·laborar i 
ajudar el sector privat. No tot el sector privat és igual. Hi ha col·lectius que tenen un vessant més 
social, i per tant ja reben algun tipus de subvenció. Cal valorar, però, per sobre de tot, el sector 
públic que és qui atén majoritàriament la població més desafavorida, i que encara s’ha vist més 
afectat. La subvenció de la Generalitat que es dóna anualment a aquest col·lectiu s’ha reduït de 500 
€ respecte al 2011. És una disminució significativa de l’ajut per alumne i any. Segons les dades 
disponibles, la despesa per a les entitats municipalistes s’ha incrementat en un 22%, només en 
temes de neteja, sense valorar la qüestió dels consums, que en un hivern on s’havien de tenir les 
finestres obertes per ventilació, tot mantenint la calefacció, s’han incrementat. El Sr. Vega demana 
al Grup de Ciutadans l’acceptació d’una esmena in voce, en el sentit d’afegit un nou acord que 
digués “Demanar a la Generalitat un pla d’ajuts per ajudar al sector d’educació de l’etapa 0-3, de 
titularitat pública i privada, per pal·liar els efectes més greus del confinament”. Aquesta és una 
demanda reiterada al Departament d’Educació per part de les entitats municipalistes, i també per 
part de les associacions de col·lectius d’escoles privades. En un primer moment, el Departament va 
entomar aquestes propostes, però després hi ha hagut dilacions, i finalment no s’han concretat. 
L’Ajuntament pot ajudar i fer un esforç, però bàsicament és la Generalitat qui té la competència i 
entomar aquest esforç en primer lloc. 
 
 La Sra. Marín assenyala que la pandèmia està essent un trajecte especialment difícil 
per a moltes persones, que tenen dificultats en veure en l’horitzó una llum d’esperança. Les 
conseqüències no estan essent iguals per a tothom, posant-se en evidència les desigualtats 
estructurals i afectant especialment les associades al gènere o als sectors més debilitats socialment i 
econòmicament. Així mateix, molts sectors professionals estan sent afectats per la pandèmia de 
forma indiscriminada, i agreujats per unes administracions competents que no estan responent a les 
necessitats de moltes persones que en el seu dia van decidir emprendre una activitat professional. 
Darrere d’elles hi ha famílies, que tenen una certa estimació de l’evolució dels seus negocis, però 
que d’un dia per l’altre poden veure com tot se’n va en orris. En un estat del benestar, podrien 
esperar que se les rescatés, com es va fer amb els bancs. És una evidència que moltes empreses, 
autònoms i pimes de diferents sectors segueixen esperant, si no han hagut de tancar ja. Hi ha moltes 
activitats econòmiques afectades, especialment la restauració, l’hostaleria, comerços i serveis no 
essencials. També hi ha sectors tancats des del mes de març passat, com ara l’oci nocturn, sense cap 
ingrés i mantenint les despeses fixes assumides amb l’esperança que algun dia podran tornar a obrir. 
La manera de fer-ho és endeutar-se encara més. A Terrassa, el primer impacte negatiu es va traduir 
en un increment de més de 3.000 persones aturades fins al juliol. Per això, el govern es va 
comprometre a no deixar ningú de costat. El govern ha estat, des del principi de la pandèmia, al 
costat dels ciutadans i les ciutadanes, aplicant el màxim de recursos possibles per mitigar els efectes 
de la crisi. La resta d’administracions han pres mesures per reduir-ne l’impacte, convocant ajudes 
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directes al sector, o ampliant els ERTO. Però no està sent suficient. Per això, com va anunciar 
l’alcalde en el Ple sobre l’estat de la ciutat, és voluntat del govern destinar tots els recursos 
possibles a ajudar els sectors més afectats. Des de fa dos mesos, s’està treballant en una línia d’ajuts 
per autònoms i microempreses dels sectors declarats no essencials. Aquesta proposta es va 
compartir amb tots els Grups municipals. La Sra. Marín agraeix l’actitud constructiva que aquests 
han demostrat. Es tracta d’una convocatòria complexa, que es farà per primera vegada, amb la 
voluntat que tingui totes les garanties i sigui el màxim d’àgil i ràpida possible. La Sra. Marín 
anuncia que el Grup de TxT votarà a favor dels acords primer i tercer, i proposa al Grup ponent la 
retirada de l’acord segon, entenent que ja queda recollit a l’acord primer. La convocatòria d’ajudes 
anunciada està adreçada a totes les activitats no essencials que reuneixin els requisits. 
 
 El Sr. Aguinaga es refereix en primer lloc a la proposta del Sr. Vega. El Grup de 
Ciutadans veu bé aquesta esmena d’addició. Ja hi va haver, durant la pandèmia, una línia d’ajuts per 
part de la Generalitat, que ja es va substanciar. Però, tanmateix, la problemàtica continua vigent, a 
les escoles bressol públiques i privades. Així doncs, el Grup de Ciutadans accepta la proposta del 
Sr. Vega. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Marín, el Sr. Aguinaga assenyala que el contingut del 
segon acord recull allò que el Grup de Ciutadans va retirar el desembre de l’any passat, en atenció a 
l’existència, segons es va informar, d’un seguit de problemes d’índole tècnica, i amb el benentès 
que s’estava plantejant una línia d’ajudes generalista. El mes de febrer hi va haver una reunió en la 
qual es va explicar la línia d’ajuts a autònoms i microempreses que ha esmentat la Sra. Marín. Però 
el nivell d’imprecisió va ser tan alt que el Sr. Aguinaga va tenir la impressió que al final tot quedarà 
condicionat a la bona voluntat del tinent d’alcalde Sr. Albert, que en funció de quina fos la situació 
en aquell moment determinaria si la línia d’ajuts es podria articular o no, per fer front a les despeses 
a les quals es referia el Grup de Ciutadans. Aquests ajuts no estaven ni quantificats ni se sabia de 
quines quantitats serien. Per això, ara es torna a portar al Ple la proposta. Si el govern considera que 
no s’ha d’activar la línia d’ajudes a les escoles bressol privades, com sí que s’ha fet a Badalona i a 
altres municipis. El Grup de Ciutadans no retirarà la proposta, com ja va fer en el seu moment en un 
gest de bona voluntat. Ara el govern torna a dir el mateix que va dir aleshores. Caldria que el 
govern reflexionés sobre si es pot permetre el luxe de deixar caure més escoles bressol privades a 
Terrassa.  
 
 El Sr. Vega agraeix la disponibilitat mostrada pel Grup de Ciutadans vers la seva 
esmena anterior, que és una proposta genèrica vers qui té la competència, sense concretar quantitats. 
Ben segur que fer una convocatòria d’ajuts té una gran complexitat, quan hi ha sectors molt 
diversos i afectats de maneres molt diferents. Però les expectatives que es reflecteixen a la proposta 
no suposen una despesa d’un volum molt important. El que cal plantejar a l’equip de govern és si 
pensa introduir aquest col·lectiu i la seva singularitat en la seva convocatòria. Les escoles bressol 
estan patint les conseqüències de la baixada de la natalitat. També hi ha expectatives polítiques de 
canvis en el finançament del tram 0-3. S’està negociant amb Europa al respecte. Aquests canvis 
també poden tenir una afectació. El Sr. Vega considera que arribar a algunes escoles bressol de la 
ciutat, d’un parc de setze escoles privades, serà del tot necessari per donar resposta a totes les 
incerteses relacionades amb l’etapa educativa 0-3. 
 
 La Sra. Marín manifesta que la línia d’ajuts es durà endavant aviat. S’està treballant en 
l’àmbit tècnic els conceptes de les despeses. L’expedient s’està tirant endavant. Els ajuts seran 
directes. Tots els autònoms que compleixin els criteris que s’aprovin entraran en la línia d’ajudes. 
Les escoles bressol també estan incloses, perquè compliran els criteris previstos. El ponent de la 
proposta pot incloure les escoles bressol en l’acord primer, perquè els ajuts seran destinats a tothom 
que compleixi els criteris. Les afectacions en els sectors econòmics han estat molt greus. La idea és 
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que les persones que compleixin els criteris puguin tenir accés ràpid i el màxim de còmode per 
poder cobrar de manera immediata. 
  
 El Sr. González agraeix l’esforç mostrat per l’equip de govern en relació amb els 
acords primer i tercer. Per altra banda, el Sr. González confirma que s’accepta l’esmena plantejada 
pel Sr. Vega, com a quart acord. Finalment, el Grup de Ciutadans no accepta la proposta de canvi 
que ha fet la Sra. Marín, perquè ja ha explicat sobradament que les escoles bressol necessiten una 
sensibilitat especial. Ja ho va dir en el debat del pla de xoc de l’any passat, perquè el pla no 
contemplava res en relació amb les escoles bressol. Aleshores ja n’havien tancat cinc. El Grup de 
Ciutadans ha estat en contacte amb el sector durant els últims mesos. En el debat del Pressupost, va 
proposar la incorporació d’aquestes ajudes, i l’equip de govern va demanar retirar la petició amb el 
compromís d’estudiar-lo. Ara, el mes de març, es diu de manera genèrica que aquest sector podrà 
entrar dins la línia d’ajudes directes, que podrà beneficiar-se del conjunt de mesures que 
s’implementaran, i que s’estan treballant les bases. Aquest programa d’ajudes és complex. S’entén 
el neguit de l’equip de govern per poder donar resposta a qualsevol entitat o titular d’aquest sector. 
El Grup de Ciutadans continua reivindicant que la quantitat total que es reservaran per donar 
resposta a les demandes és insuficient. El Sr. González torna a convidar l’equip de govern a què 
durant els dos primers mesos, quan s’activaran les ajudes, s’incrementin aquests imports.  
 
 La Sra. Marín anuncia tot seguit que tot i que continua pensant que el contingut del 
segon acord està inclòs dins del primer, el Grup de TxT hi votarà a favor. 
 
 El Sr. Albert puntualitza que sembla que això de donar ajuts és tan complicat que 
l’Estat no n’ha fet cap, i els ha de fer tots l’Ajuntament.  
 
 Sotmesa a votació la part dispositiva de la present Proposta de Resolució, aquesta és 
aprovada per unanimitat, amb el benentès que a conseqüència de l’esmena introduïda en el decurs 
del debat, els acords queden com segueix: 

 
 « PRIMER. Agilitzar els tràmits per a poder crear una línia d’ajudes dirigida a 
autònoms  i micropimes d’activitats declarades no essencials i afectades per la COVID que 
possibilitin, entre d’altres, la realització de millores en els sistemes de ventilació de locals com els 
d’oci nocturn, bars i restaurants. 
 
 SEGON. Agilitzar els tràmits per a poder crear una línia d’ajudes dirigida a les llars 
d’infants privades de Terrassa que, amb motiu de la pandèmia, hagin vist interrompuda o 
modificada la seva activitat, funcionament o ús d’espais o ràtios. Es consideren despeses 
subvencionables: 
 

a) Despeses de lloguer de local, interessos sobre les quotes dels préstecs hipotecaris 
sobre les instal·lacions o despeses comunitaris relacionats amb el local on estan 
ubicats i que s’hagin hagut d’assumir durant el període de vigència de l’estat 
d’alarma (març 14 -21 de juny). 

b) Despeses de subministrament (llum, gas) que s’hagin hagut d’assumir (14 mar -21 
de juny). 

c) Despeses derivades de la compra d’EPI i despeses d’adaptació de les instal·lacions 
per a la reobertura (obra, mampares, mobiliari, vestuari, equips d’higiene) (març 
14 -21 de juny). 

d) Establir una dotació màxima per a cada centre de 2.300 € per a una partida 
destinada a aquesta finalitat de 40.000 €. 
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 TERCER. Estudiar crear una línia d’ajudes dirigida a donar suport en les seves 
despeses corrents a entitats sense ànim de lucre que fan entrega diària de menús solidaris a persones 
i famílies en situació de vulnerabilitat social, excloent aquelles que ja tinguin convenis de 
col·laboració específics en aquest àmbit amb l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 QUART. Demanar a la Generalitat un pla d’ajuts per ajudar al sector d’educació de 
l’etapa 0-3, de titularitat pública i privada, per pal·liar els efectes més greus del confinament.» 
 

Epígraf 18) Presentada pels Grups municipals de Ciutadans, TxT, ERC-MES i PSC, per a la 
inclusió de Terrassa a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
Ciutadans, TxT, ERC-MES i PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Al llarg del segle XXI s’ha encunyat el terme Smart City per a referir-nos a una 
tipologia de ciutats que aposta per l’ús de la tecnologia com a eina essencial per a incrementar 
l’eficiència dels serveis públics que ofereix als seus ciutadans. Aquestes eines no tenen altra 
finalitat que crear una atmosfera òptima on els ciutadans puguin desenvolupar-se com a individus i 
es basa en la sostenibilitat per a aportar solucions innovadores a problemes complexos com els que 
s’han d’afrontar des d’un consistori municipal.  
 
 » És imprescindible que una ciutat que vulgui apostar per a uns serveis públics de 
qualitat, per la innovació, l’emprenedoria i l’eficiència ho faci en coordinació estreta amb les 
oportunitats que les tecnologies de la informació i comunicació ens proporcionen. En aquest sentit 
cal que a Terrassa es faci una panoràmica de tots aquells serveis on pot ser convenient o necessari 
implementar o incrementar l’ús de les TIC per a millorar l’eficiència o bé per a millorar la qualitat 
del servei. El terme smart city no pot quedar-se únicament en un eslògan sinó que ha de ser una 
aposta ferma pel futur. És convenient, per tant, que en cap cas siguem conformistes i que impulsem 
les polítiques smart city en un àmbit multidimensional dels serveis públics (ens referim, per 
exemple, a la implementació de les TIC en la neteja de la ciutat, en el servei de transports, 
enllumenat públic o en la seguretat ciutadana).  
 
 » En aquest sentit l’any 2015 es va aprovar un Pla Director de l’Smart City a la ciutat 
de Terrassa per a ser desenvolupat entre els anys 2015 i 2020. Posteriorment, l’any 2020 la ciutat ha 
estat seleccionada en primera ronda per a formar part del grup de 100 ciutats de la Intelligent Cities 
Challenge (ICC) de la Comissió Europea. En aquest sentit s’ha anunciat per part del Servei de 
Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa que s’impulsarà una reedició del 
Pla Director Smart City Terrassa.  
 
 » Per altra banda, la Red Española de Ciudades Inteligentes destaca a escala estatal 
com a institució pel seu compromís amb crear una xarxa oberta que propiciï creixement econòmic, 
social i empresarial als ens municipals a través de la innovació i el coneixement que ens poden 
proporcionar les TIC. L’objectiu principal de l’organització sense ànim de lucre és intercanviar 
experiències i treballar conjuntament per a desenvolupar un model de gestió sostenible que millori 
la qualitat de vida dels ciutadans. Aquesta xarxa està conformada per un total de 83 ciutats entre les 
que podem destacar-ne algunes que també formen part de les 100 ciutats ICC de la Comissió 
Europea (i que utilitzen l’organització per a aconseguir els objectius marcats en el context de la 
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iniciativa Intelligent Cities Challenges) com Barcelona, Pamplona, Granada, Gijón, Logroño o 
Torrent.  
 
 » Cal destacar que de les 16 ciutats espanyoles seleccionades en primera ronda per a 
formar part del grup de 100 ciutats Intelligent Cities Challenge (ICC) de la Comissió Europea 
només 3 ciutats (entre elles Terrassa) no formen part de la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI). El que suposa que, actualment, més del 80% de les ciutats ICC espanyoles formen també 
part de RECI. 
 
 » Ates que la finalitat de la Red Española de Ciudades Inteligentes va en consonància 
amb els objectius que la Comissió Europea planteja per a les Intelligent Cities Challenge és pal·les 
que la inclusió de la ciutat a la xarxa no solament pot millorar la posició de Terrassa en el context 
nacional de les Smart Cities sinó que també pot millorar la situació en l’àmbit europeu. Per tot 
l’anterior presentem els següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. L’Ajuntament de Terrassa es compromet a seguir implementant l’ús de la 
tecnologia com a eina essencial per a incrementar l’eficiència dels serveis públics i impulsar la 
innovació i l’emprenedoria en coordinació amb les oportunitats que ens brinden les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC). 
 
 SEGON. L’Ajuntament de Terrassa encarregarà la redacció d’un informe que plasmi 
els resultats obtinguts del Pla Director de l’Smart City desenvolupat a la ciutat de Terrassa entre els 
anys 2015 i 2020 per a poder definir fefaentment les carències, reptes i objectius que té la ciutat en 
el context de la implementació Smart City.  
 
 TERCER. L’Ajuntament de Terrassa iniciarà els passos necessaris per a la efectiva 
adhesió a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).  
 
 QUART. L’Ajuntament de Terrassa expressarà el compliment de la condició per a ser 
membre de la RECI d’haver promogut un pla director en  el que es concreten les línies d’actuació 
que afavoreixen la innovació i noves tecnologies en el foment de les ciutats intel·ligents.» 
 
 El Sr. González celebra que aquesta proposta hagi estat ben acollida, que sigui 
aprovada per unanimitat i que tots els Grups, llevat de JxT, hagin afegit com a ponents. Terrassa ha 
endegat un camí, a partir de l’aprovació del Pressupost d’enguany i comptant amb els fons que 
suposadament han de venir de la Unió Europa, en relació amb la digitalització, no només de 
l’administració, sinó amb voluntat de ser un referent també per l’activitat econòmica, social i 
cultural. El Sr. González ho celebra. Quedava, però, algun aspecte a recollir, que és el que es 
planteja a la proposta de resolució.  
 
 La Sra. Martínez manifesta que la transformació digital és imprescindible per construir 
una ciutat del segle XXI, una ciutat intel·ligent adaptada als nous temps, que sigui atractiva pel 
teixit econòmic, que generi ocupació de qualitat, resilient, i que pugui donar resposta als seus veïns 
i veïnes amb un únic objectiu, que la gent tingui una bona qualitat de vida. En aquest sentit, el 
govern treballa perquè Terrassa sigui una ciutat digital, que posi la tecnologia al servei de les 
persones i del seu benestar. Propostes com aquesta, que suma en aquesta línia, i que proposa, a més, 
fer-ho en xarxa amb altres ciutats, en aquest cas la Red Española de Ciudades Inteligentes, són 
bones.  
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 El Sr. Aguado recorda que aquesta adhesió ja estava a sobre de la taula en el mandat 
anterior. Com més connectada estigui la ciutat en xarxes d’aquest tipus, els fons europeus tindran 
més cohesió i més diversificació orientada a l’especificitat territorial de cada ciutat. Ara és el 
moment de fer aquesta adhesió. La xarxa RECI ha anat creixent. En el seu moment, Terrassa va 
liderar la Red Innpulso, la xarxa més important de l’Estat que també contempla les noves 
tecnologies. El Sr. Aguado afegeix que no només cal sortir a la fotografia de la xarxa, sinó que cal 
treballar a la xarxa i en xarxa. 
 
 El Sr. González agraeix les intervencions anteriors. Treballar en xarxa en aquests 
temes és molt important. Terrassa té un potencial enorme, amb un teixit industrial molt fort i 
sensible a aquestes necessitats. Realitats com el procés de digitalització, la transformació de 
l’administració, l’aposta pel 5G, o la tasca del Parc Audiovisual o la participació de Terrassa en 
congrés Mobile, van en aquesta línia. L’equip de govern ha posat el focus en aquesta qüestió i hi 
està treballant de valent. En el futur es podran fer coses molt interessants en l’horitzó de la 
digitalització i de potenciació del teixit econòmic, que al capdavall és el que permetrà que 
l’Ajuntament tingui més ingressos i pugui fer més coses en l’àmbit social i en el cultural.  
 
 El Sr. Forn assenyala que en els últims mesos de la copresidència de Terrassa de la 
Red Innpulso, es va treballar per establir un acord que es va acabar signant entre totes les ciutats de 
la xarxa Innpulso i totes les ciutats que formen part de la RECI. S’ha considerat la conveniència de 
formar part de la xarxa RECI, i per això el Grup d’ERC s’ha sumat com a ponent de la proposta.  
 
 El Sr. González agraeix aquesta informació del Sr. Forn i les seves paraules, que 
també són compartides pel Grup de Ciutadans. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 19) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per perseguir les llars bressol il·legals. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Al Ple de l´Ajuntament hem posat de manifest que la situació de les llars bressol 
privades, un àmbit on conflueixen necessitats socials, ajut a la infància i activitat econòmica de 
Terrassa, era extremadament greu.  
 
 » A llarg de 2020 han tancat 5 escoles bressol privades (en queden 16) a causa de 
l´impacte organitzatiu derivat de les mesures sanitàries decretades per l´administració. Les llars 
bressol que queden continuen amb penes i treballs fent front a una situació canviant, però sense 
tenir el matalàs financer que tenen les llars bressol privades. Estem parlant de negocis portat per 
persones que comprometen el seu patrimoni i il· lusions en un projecte vital i empresarial. Va a la 
dir també que la major part de les llars bressol estan gestionades per dones amb un alt nivell de 
preparació acadèmica i amb anys d’experiència en l’atenció a la infància. 
 
 » La desaparició de cinc llars bressol ha anat acompanyada de l’aparició 
d’establiments que porten a terme un servei que es presenta com un entre mig entre la llar bressol i 
el cangur individualitzat i que s’autodenomina com “mare de dia” o “llars de criança” 
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 » El principal valor que exhibeix és la flexibilitat horària ja que ofereix una llar 
adaptada i equipada per dur a terme un servei d’atenció i cura del menor d’entre 0 a 3 anys, en 
grups reduïts i un ambient casolà. Es a dir: el servei es presta sovint en un domicili particular. 
 
 » No és la nostra intenció avaluar la qualitat pedagògica de les persones que porten a 
terme la seva activitat en aquests espais, però no podem deixar de dir que aquest servei no s’està 
portant a terme en peu d’igualtat amb les llars bressol privades i municipals que han de fer front a: 
despeses vinculades a la pandèmia, normatives sobre els espais educatius i controls estrictes del 
personal que hi treballa.  
 
 » Alguna cosa falla quan el tancament de les escoles bressol privades va de la mà de 
l’aparició d’aquests establiments que funcionen en una mena de llimb legal. Tampoc no s’entén que 
si les llars bressol municipals tenen places lliures apareguin fórmules com aquesta. En tot cas, el 
perjudici que això està causant a les llars bressol ordinàries és indubtable. Es un cas flagrant de 
competència deslleial. Cal una reflexió, doncs, sobre el perquè d’aquesta situació.  
 
 » El servei de llars de criança està previst que sigui regulat via decret, però no hem 
d’oblidar que la raó de ser d’aquest servei és prestar suport a municipis petits on no hi ha llars 
bressol. En cap cas es planteja com una fórmula complementària a les llars bressol ordinàries o una 
altra via per donar el mateix servei a municipis on l’oferta està consolidada.  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. L´Ajuntament es compromet a donar compliment a les instruccions del 
departament d’educació per tal de fer les actuacions de la seva competència en relació a les llars 
bressol no autoritzades a Terrassa. 
 
 SEGON. Instar els serveis tècnics municipals i l’observatori OESST dades sobre 
l’evolució de les llars de criança a Terrassa per tal d’avaluar les causes que han dut a terme a 
l’aparició d’aquests establiments a Terrassa, en detriment de les llars existents a la ciutat, i presentar 
un informe  amb propostes d’actuació als membres de la comissió d’educació abans del mes de 
novembre.  
 
 TERCER. Informar d’aquests acords a l’Associació Catalana de Llars d’Infants i a la 
Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui comença assenyalant que la situació per la qual 
estan travessant les escoles bressol públiques i privades és preocupant, atès que s’ajunten, d’una 
banda, la davallada de la natalitat. Durant el curs 2020-2021, a infantil i primària a Terrassa el 20% 
de les places oferides a les escoles concertades no es van cobrir, i el 15% de les places de les 
escoles públiques. D’altra banda, la pandèmia, que va provocar l’any passat el tancament de cinc 
escoles bressol privades a la ciutat, amb l’impacte que té des del punt de vista de l’activitat 
econòmica i del servei que dóna a moltes famílies de la ciutat. La pandèmia també afecta a les 
escoles municipals. Sis de les onze escoles municipals tenen places per cobrir, si bé aquests centres 
tenen el matalàs del suport de l’administració, a diferència dels privats, que han de fer front a 
despeses vinculades als lloguers, a l’adaptació d’espais, sistemes de protecció, etc. També 
motivades pels canvis que s’estan produint en relació amb el teletreball i el fet que les famílies 
tinguin més temps per estar a casa i amb els fills. Alhora, es produeix una situació insòlita, 
l’aparició de negocis que sota el nom de llars de criança, o mares de dia, ofereixen un servei 
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alternatiu a les escoles bressol regulades. Serveis que s’ofereixen com a “alternativa a l’escola 
bressol i el cangur”, “en un ambient personalitzat”, amb “referents pedagògics com Montessori o 
Malaguzzi”, i altres directament com una llar d’infants però amb preus més econòmics. El Sr. 
Aguinaga planteja com s’explica que en el context actual alhora estiguin tancant escoles bressol i 
apareguin negocis que fan una competència directa, i volen prestant un servei alternatiu. Aquest és 
un tema que caldria estudiar. En tot cas, s’està provocant un perjudici a uns establiments de la 
ciutat, públics i privats, que estan oferint un servei de gran qualitat, amb persones qualificades i 
sotmesos a control molt rigorosos per part del Departament d’Educació. Aquests centres estan 
complint rigorosament una normativa molt exigent, estan contractant personal qualificat, i estan 
seguint mesures de protecció i de salut, i es troben una competència que no s’acaba d’entendre. El 
Sr. Aguinaga comenta tot seguit els acords que han estat transaccionats amb l’equip de govern. Pel 
que fa al primer, el Sr. Aguinaga considera que l’Ajuntament no ha estat prou diligent a l’hora de 
donar compliment a les instruccions del departament d’educació per tal de fer les actuacions de la 
seva competència en relació amb les llars bressol no autoritzades a Terrassa. Un altre acord proposa 
elaborar un estudi sobre els motius pels quals s’està generant una oferta alternativa, situada al marge 
de la legalitat. 
 
 La Sra. Trullàs manifesta que té dubtes a l’hora de donar suport a la proposta. D’una 
banda, és preocupant que hagin hagut de tancar algunes escoles bressol privades de la ciutat, per no 
poder suportar la situació econòmica provocada per la pandèmia i per la baixada de la natalitat. Es 
constata que no s’han cobert totes les places de les escoles bressol municipals. La situació 
econòmica de moltes famílies s’ha vist malmesa per la pandèmia, i no poden assumir la despesa de 
portar els infants a l’escola bressol. La irrupció del teletreball fa que es pugui combinar la feina i la 
cura dels fills a casa. Tot això ha fet sorgir altres maneres d’educar i de tenir cura dels infants, amb 
més flexibilitat horària, dedicació plena, un entorn familiar, i més econòmiques i flexibles en 
l’horari. Cal que l’atenció als infants de 0-3 anys es faci de manera regulada, a l’espera que sigui 
realment universal. La Sra. Trullàs es mostra més favorable a integrar que a perseguir aquestes 
noves activitats. Cal regular aquestes activitats com una alternativa, com es fa a altres països. La 
seva situació no és d’il· legalitat sinó d’al·legaltat. Es troben en un buit legal. El fet de regular-les 
pot donar feina a més professionals de l’àmbit i pot evitar l’intrusisme de persones no qualificades. 
 
 La Sra. Ciurana agraeix al Sr. Aguinaga que hagi modificat la proposta inicial. El 
Grup d’ERC votarà a favor del primer i del tercer acord de la proposta. És evident que hi ha 
establiments que sota diferents noms pretenen donar un servei alternatiu a les escoles bressol, per 
sota del preu. Això només es pot aconseguir saltant-se la normativa de les escoles bressol. Es 
tractaria de falses ludoteques o falses mares de dia, basades en la irregularitat i la precarietat dels 
llocs de treball. El govern hi està compromès i per això votarà a favor del primer acord. La. Sra. 
Ciurana no entén que el Sr. Aguinaga acusi l’Ajuntament de no ser prou diligent. L’etapa 0-3 és una 
fase educativa fonamental. Així s’entén i desenvolupa a Terrassa. Cal esperar que aviat l’etapa 0-6 
sigui universal. La Sra. Ciurana anuncia també que el govern no votarà a favor de l’acord segon. El 
que es demana és que l’Ajuntament faci unes actuacions en relació amb una situació que no és 
exclusiva de Terrassa, sinó que és una problemàtica de país. D’altra banda, amb l’informe que es 
proposa a l’acord segon no se solucionaria aquesta qüestió, i potser es podrien fins i tot generar 
falses expectatives. 
  
 El Sr. Lázaro es mostra d’acord en el fet que les escoles bressol privades són les que 
tenen un present més complicat, i amb un futur més incert, no només per la davallada de la natalitat 
sinó per l’aparició de noves realitats, com la que avui s’està plantejant. El problema és que no hi ha 
demanda, que hi ha més nens a casa que ocupant places d’escoles bressol. La legislació contempla 
l’etapa 0-3 com una etapa educativa i diu que s’acompanyarà de recursos. Està demostrat que un 
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infant que va a una escola bressol tindrà un millor rendiment educatiu i acadèmic al llarg de la seva 
escolaritat. El que cal és fer atractiva aquesta etapa, i que les famílies, sobretot aquelles que tenen 
resolt el problema de la cura dels nens a casa o per altres motius, omplin les escoles bressol 
públiques i privades. A vegades els preus no són prou assequibles, o els horaris no sempre s’ajusten 
a les realitats laborals. Fa temps que van aparèixer les llars de criança o mares de dia, que es diuen 
vinculades a l’educació activa. Aquesta és una experiència que hi ha a molts països d’Europa, on 
està regulada. Aquí és on està el problema. La consellera Dolors Bassa va dir l’any 2017 que tenia 
un projecte per regular aquesta activitat i que el posava a exposició pública. Fa dos mesos, el 
conseller d’Afers Socials i Famílies va dir també que calia una regulació de forma urgent i que tenia 
preparat un decret. El Sr. Lázaro entén que la solució passa per la regulació d’aquesta activitat per 
part del Departament d’Educació, no del d’Afers Socials i Famílies. Aquests centres no se 
n’amaguen. S’anuncien en pàgines web. Tenen el seu discurs pedagògic, i diuen que tenen les seves 
assegurances. No són clandestins. El que cal és veure si es tracta d’un negoci, amb transaccions 
econòmiques, o és una agrupació de famílies que deleguen a una tercera part, una mare de dia. El 
Sr. Lázaro es pregunta qui en serà responsable si algun dia passa algun accident en una d’aquestes 
cases, sabent tothom que existia. Tot plegat produeix a les escoles bressol privades, que paguen els 
seus lloguers, els seus impostos, amb un professorat que requereix una titulació molt específica, etc. 
El Sr. Lázaro planteja que potser fóra bo fer l’estudi que demana la proposta. Tal vegada estem 
davant d’un canvi de paradigma en l’atenció dels infants 0-3. Potser les expectatives dels pares 
joves actuals són diferents de les que ofereix el model de les escoles bressol tradicionals. Potser així 
les escoles bressol aconseguirien captar l’interès de més famílies. 
 
 El Sr. Aguinaga planteja també, com el Sr. Lázaro, què passarà si algun dia hi ha un 
accident en algun d’aquests centres alternatius. Les llars de criança, afegeix el Sr. Aguinaga, no són 
més econòmiques. Si la proposta és la d’acollir menys nens, segurament el preu serà més car. El 
problema de fons és que s’està aprofitant un buit legal per fer competència deslleial als establiments 
existents. Això és preocupant, i l’Ajuntament hauria de ser diligent, i no ho està sent. El Sr. 
Aguinaga dóna lectura a un escrit dels Serveis Territorials en relació amb el funcionament d’un 
d’aquests centres a Terrassa, que presta servei a nens de 0-3 anys, com una llar d’infants. En 
aquesta resposta es diu que s’ha demanat informe a la inspecció d’educació, i que aquest informe 
posa en evidència irregularitats molt greus que posen en risc el benestar i la seguretat els infants 
acollits. Atesa aquesta circumstància, es diu que s’ha informat l’Ajuntament de Terrassa perquè 
requereixi el cessament immediat de les activitats que es porten a terme a l’establiment. Els Serveis 
Territorials anuncien que han requerit al titular de l’establiment perquè procedeixi al cessament de 
qualsevol classe de publicitat o activitat que indueixi a error, mentre no disposi de la preceptiva 
autorització del Departament d’Educació. Aquest escrit és del febrer d’enguany, i l’establiment 
encara continua funcionant. D’altres comencen a publicitar-se, atès que s’acosta el període 
d’inscripció per al curs vinent. El Sr. Aguinaga demana a l’equip de govern que sigui diligent i que 
actuï, especialment en relació amb aquells àmbits en els quals té una responsabilitat clara i unes 
instruccions marcades per part del Departament.  
 
 La Sra. Trullàs considera que la Generalitat faci el decret que reguli aquesta activitat, i 
fora millor que es fes des del Departament d’Educació.  
 
 La Sra. Ciurana respon al Sr. Aguinaga que pren nota d’aquest escrit del mes passat, 
perquè efectivament cal actuar diligentment contra qui no compleixi. Les llars de criança no són 
precisament barates. El model que s’aplica a Terrassa és el de les escoles bressol. És cert que el 
model de les llars de criança s’aplica a altres indrets d’Europa, però no és el de Terrassa. La Sra. 
Ciurana reitera que el govern votarà a favor dels acords primer i tercer, però en contra del segon. 
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 El Sr. Lázaro manifesta que l’escrit que ha llegit el Sr. Aguinaga és molt aclaridor de 
la situació i justifica plenament l’aprovació de l’acord segon. Si hi ha una instrucció del 
Departament d’Educació denunciant unes irregularitats, no caldria ni tan sols un acord del Ple. 
L’Ajuntament té unes responsabilitats que ha de complir. El Sr. Lázaro no entra en la bondat del 
projecte de les llars de criança, però cal una regulació. La Generalitat fa anys que li dóna voltes a 
aquesta regulació. Mentrestant cal aplicar la normativa existent.  
 
 El Sr. Aguinaga lamenta que el govern no voti a favor del segon acord. En la pròxima 
reunió de la comissió informativa caldrà parlar també de la tarifació del servei de menjador de les 
escoles bressol municipals. En tot cas, el mateix govern és conscient que hi ha quelcom que no 
acaba de funcionar en relació amb les escoles bressol, perquè podrien tenir més demanda de la que 
tenen. Les llars de criança no és l’únic problema de les escoles bressol, però és un problema urgent. 
El Sr. Aguinaga considera que és una llàstima que no s’aprofiti aquesta situació per fer una reflexió 
sobre les escoles bressol privades a Terrassa. Tanmateix, el Sr. Aguinaga agraeix el suport del 
govern als acords primer i tercer. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació separada dels tres acords que conformen la present 
Proposta de Resolució, amb el següent resultat: 
 
 Els acords primer i tercer són aprovats per unanimitat. 
 
 L’acord segon 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   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 
 Com a resultat d’aquestes  votacions, la part dispositiva de la Proposta de resolució 
queda  com segueix: 
 
 « PRIMER. L´Ajuntament es compromet a donar compliment a les instruccions del 
departament d’educació per tal de fer les actuacions de la seva competència en relació a les llars 
bressol no autoritzades a Terrassa. 
 
 SEGON. Informar d’aquests acords a l’Associació Catalana de Llars d’Infants i a la 
Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya.» 
 
Epígraf 20) Presentada pel Grup municipal del PSC, proposant la modificació del reglament de la 

Comissió del Nomenclàtor de Terrassa. 
 
 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 21) Presentada pel Grups municipals de JxT, TxT i ERC-MES, per lluitar contra la bretxa 

digital a la ciutat. 
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 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
JxT, TxT i ERC-MES, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La pandèmia de la Covid19 ha posat en evidència les mancances digitals de la 
població en tots els àmbits, no només en l’educatiu i universitari, sinó també en el món del treball. 
El comerç, les empreses, les administracions i també l’àmbit de la salut i el personal han patit la 
necessitat de tenir un accés urgent i ràpid al món digital.  
 
 « Moltes de les nostres relacions socials i laborals són ara a través d’un dispositiu 
electrònic, per tant, les persones que no tenen accés a Internet i ni les competències digitals per fer-
ho, queden encara més excloses socialment: és l’anomenada Bretxa Digital. 
 
 « Es considera que la Bretxa Digital té tres dimensions: bretxa d’accés, que és la 
possibilitat d’accedir a la tecnologia; la bretxa d’ús, que és la capacitat de fer servir la tecnologia; i 
la bretxa de coneixement: el camí d’aprenentatge digital que fem al llarg de la vida.  
 
 « Per superar aquesta Bretxa Digital, per tant, cal garantir, com a dret fonamental, que 
tothom tingui accés a la xarxa i als dispositius electrònics. Amb la pandèmia s’ha posat de manifest 
que un dels condicionants per l’accés a Internet és l’econòmic.  
 
 « Forma part dels ODS assolir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a 
tothom, que afavoreixi la lluita contra les desigualtats creixents de la societat mitjançant una major 
equitat i justícia social, també en matèria digital. 
 
 « Per assolir aquests objectius, cal un esforç per treballar conjuntament amb totes les 
administracions, aprofitant al màxim les sinergies i els recursos ja existents per fer inclusió i 
capacitació de tota la ciutadania, per combatre les desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats.  
 
 « En el programa de Govern de la nostra ciutat (2019-2023) s’esmenta la necessitat 
d’ampliar l’oferta de formació per a persones adultes, posant l’accent en les noves necessitats 
d’alfabetització i prioritzant l’accés de col·lectius amb risc d’exclusió social i laboral. 
 
 « Cal aprofundir en l’aprenentatge al llarg de la vida, també el digital, amb perspectiva 
de gènere, i afavorint la integració dels sectors més vulnerables: gent gran, persones amb capacitats 
diverses, joves en atur, etc. 
 
 « Donat que l’alfabetització digital i l’accés a la connectivitat són unes necessitats 
clares, cal fer un Pla de Xoc Digital, que impulsi tots els mecanismes per superar la bretxa digital a 
la ciutat.  
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 1.- Avançar en els treballs per desenvolupar el Pla Terrassa, ciutat digital que  treballi 
per garantir l’accés universal i igualitari a Internet, i l’Alfabetització Digital de tothom. Un pla que 
incorpori: 
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• Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de 
manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres 
cívics, escoles, entitats del tercer sector, etc.). 
 

• Fer un mapeig de les activitats de capacitació digital que ja es fan a la ciutat des de 
diferents agents (Foment, universitats, escoles d’adults, Xarxa Punt Tic, 
biblioteques, entitats, tercer sector, escoles…) i sigui fàcilment consultable a través 
del web de l’Ajuntament. 
 

• Organitzar tallers de capacitació digital bàsica, especialment per a dones i 
col·lectius vulnerables: gent gran, persones amb capacitat diversa, joves en atur, 
persones amb problemes de salut mental i drogodependències, coordinadament des 
dels diferents agents de formació digital que hi ha a la ciutat i els serveis socials 
municipals.  

         
 2.- Incloure Terrassa a la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, que té en compte els 
drets digitals de la ciutadania. 
 
 3.- Reclamar també a les administracions supramunicipals que prioritzin les inversions 
per a un dret que esdevé fonamental com és l’accés a Internet i dotin els municipis dels recursos 
necessaris. 
 
 4.- Demanar a la Generalitat i l’Estat espanyol que estudiïn la implantació dels Bons 
Socials Digitals, com es fa per a l’aigua i l’electricitat.  
 
 5.- Instar l’Estat espanyol que adeqüi la Llei de Telecomunicacions a la reglamentació 
europea, facilitant l’extensió de xarxa pública lliure, oberta i neutral per a tothom. 
 
 6.- Traslladar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 
Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Trullàs, qui manifesta que la ciutat ha de donar pas a la societat 
digital, i ho han de poder fer tothom, incloent-hi els que tenen més dificultats per accedir-hi. Amb 
aquesta proposta es vol donar resposta a la necessitat de connectivitat, de capacitació i de formació 
de tothom en l’àmbit digital, especialment les persones més vulnerables. Cal aprofitar els recursos i 
les iniciatives que ja es fan, coordinar els agents i amb la participació de tothom.  
 
 La Sra. Ona Martínez agraeix al Grup de JxT la presentació de la proposta, la seva 
predisposició a transaccionar-la i la possibilitat que el Grup d’ERC s’hagi sumat com a ponent. La 
pandèmia ha fet evident la bretxa digital que ja existia a la ciutat, i que cal combatre i reduir el 
màxim possible. Una bretxa digital lligada a la vulnerabilitat socioeconòmica, i que per tant genera 
el risc que es vegi incrementada amb la crisi. La bretxa digital fa referència a l’accés a internet, i als 
aparells per accedir-hi. També fa referència l’alfabetització digital i la capacitació digital. És a dir, 
d’infraestructura i d’eines per saber utilitzar-la. L’Ajuntament ha fet diverses actuacions. El servei 
d’Educació ha repartit 450 portàtils, gràcies a les donacions de l’Església de Jesucrist dels Sants 
dels Darrers Dies i de Kern Pharma. El Departament d’Educació de la Generalitat, en el 
desplegament del Pla de transformació digital que està fent al país, i per tant també a Terrassa, ja ha 
repartit 3.200 portàtils a alumnes, i 1.800 connectivitats a alumnes. També 1.800 portàtils al 
professorat. Els serveis socials de l’Ajuntament també han obert nou punt d’orientació social a la 
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ciutat, que entre altres coses també lluiten contra la bretxa digital a través de l’acompanyament a les 
persones i les famílies que necessiten fer tràmits. La bretxa digital és una realitat que cal combatre. 
Per això, aquest any 2021 es vol fer un pla de Terrassa, ciutat digital, que abordi la necessària 
transformació digital de la ciutat, no només de l’administració. Un dels projectes presentats als Next 
Generation té a veure amb l’equitat digital.  
 
 El Sr. Lázaro anuncia el vot positiu del Grup del PSC a la proposta, perquè s’alinea en 
les dues direccions correctes, l’alfabetització digital i facilitar eines tecnològiques digitals a les 
persones més vulnerables. A vegades, les administracions no són prou conscients de la situació de 
transició del món analògic al digital, una transició que és complicada per a moltes persones. Sovint 
els requeriments que fan les administracions a la ciutadania van més enllà del que demanen 
empreses privades de serveis. Per fer determinades gestions amb l’administració calen eines digitals 
complicades. Hi ha una part de la població que té les eines i els coneixements necessaris, però molta 
altra gent, gran i no tan gran, que està perduda, que no tenen correu electrònic, o signatura 
electrònica, o aplicacions de mòbil. No tota la població està en el mateix nivell. D’aquesta manera, 
l’administració pot formar part del problema de la bretxa digital, i no de la solució. Cal avançar cap 
a la digitalització, però tenint en compte aquells col·lectius que no tenen la mateixa igualtat 
d’oportunitats davant les seves relacions amb l’administració. 
 
 La Sra. Trullàs agraeix els posicionaments favorables dels Grups municipals. A 
vegades l’administració dóna per suposat que la ciutadania té uns nivells assolits i no el tenen. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 22) Presentada pel Grup municipal de JxT, per donar continuïtat al programa d’agents 

per la convivència. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « L’anunci de la creació de la figura dels agents per a la convivència i de la policia de 
barri va generar grans expectatives en ser uns serveis llargament reivindicats per bona part de la 
ciutadania. Malauradament, la pandèmia i les dificultats per dotar de més personal aquests serveis 
ha dificultat que aquestes actuacions hagin tingut l’impacte buscat.  
 
 » El 2 de maig de 2019 es posava en marxa el programa “Agents per a la 
Convivència”, que tenia per objectiu disposar de persones al territori que realitzessin tasques 
d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques entre la ciutadania, fomentant accions 
de bona convivència i respecte, així com per vetllar i controlar el bon ús dels béns públics i privats 
de la ciutat. Era una prova pilot amb una durada inicial d’un any, a la fi del qual s’havien d’avaluar 
els resultats per valorar-ne la continuïtat. La situació sanitària no ha permès fer aquesta avaluació i 
el programa ha estat prorrogat fins el present mes de juny. Un servei que presten actualment 4 
persones, de dilluns a divendres, i que ha de donar servei a tots els barris de la ciutat.  
 
 » Tot i ser molt conscients de les dificultats sanitàries, econòmiques,...no ens poden 
aturar a l’hora d’oferir solucions a les demandes de la ciutadania. Informar, sensibilitzar i 
promocionar actituds cíviques i de foment de la bona convivència i el respecte ha de ser una 
prioritat de l’Equip de Govern.  
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 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Estudiar la viabilitat pressupostària de la continuïtat del programa d’agents 
per la convivència durant l’any 2021 per tal de donar cobertura al centre històric i a tots els barris de 
la ciutat.  
 
 Segon.- Seguir reclamant al Departament d’Interior un augment important del nombre 
d’efectius de Mossos d’Esquadra destinats a la nostra àrea bàsica policial per assolir les ràtios 
òptimes i poder així destinar la policia municipal a les tasques legalment encomanades.  
 
 Tercer.- Traslladar aquest acord a les associacions de comerciants i de veïns de la 
ciutat i a la FAVT.» 
 
 La Sra. Lluís manifesta que informar, sensibilitzar i promocionar accions i actitud 
cíviques i de foment de la bona convivència i el respecte, és fonamental per fer de Terrassa una 
ciutat per a i de tothom. Per això, la proposta vol potenciar el programa d’agents per la convivència. 
La proposta ha estat transaccionada amb l’equip de govern, i planteja els dos acords transcrits 
anteriorment. 
 
 El Sr. Garcia anuncia que el Grup del PSC votarà a favor de la proposta, si bé 
considera que es queda molt curta en relació amb la seva posició respecte al programa d’agents per 
la convivència. És un programa molt necessari, perquè als barris de Terrassa hi ha problemes de 
convivència. El que cal és incrementar el programa, no només donar-li continuïtat. La plantilla és 
molt limitada, i encara avui es manté com una prova pilot, a l’espera que el govern faci una 
avaluació, que ja fa un any de retard respecte al plantejament que s’havia fet. Cal donar una major 
dotació a aquest programa, que és molt necessari.  
 
 La Sra. Melgares comença valorant la Policia Municipal de la ciutat, que és el major 
garant del compliment de les ordenances municipals. El programa d’agents cívics acaba el juny 
d’enguany. S’ha acordat amb el Grup de JxT estudiar la viabilitat econòmica de donar-li continuïtat. 
En el Ple d’avui hi ha hagut discursos molt rics de caràcter econòmics, i s’ha arribat a acords sobre 
el superàvit. Però a vegades no es respecten els pactes, i es presenten propostes de resolució com si 
amb el Pressupost actual es pogués arribar a tots els programes. El govern dóna prioritat al 
compliment de les ordenances i a la convivència a la ciutat, i per això s’ha ampliat el nombre de 
policies. És cert que se’n necessiten més, i que si es pogués es tindrien més equips d’agents cívics. 
Però la realitat és la que hi ha. El govern pensa que qui fa bé aquesta feina, i qui la de fer, és la 
Policia Municipal. Els agents cívics han fet el seu paper, però el programa finalitza a mitjans d’any. 
En farà un estudi sobre la seva continuïtat. Inicialment, la proposta plantejava que un grup 
treballadors municipals, que ja fan la seva feina, es destinessin a fer la feina d’agents cívics. La 
feina per la convivència i pel compliment de la normativa la duen a terme tots els treballadors 
municipals, de tots els serveis. Però aquesta feina està indicada per als policies, que la fan molt bé, 
si bé és cert que a vegades sense el temps adient que caldria destinar-hi, donada la mancança de 
Mossos d’Esquadra que té la ciutat.  
 
 La Sra. Lluís recorda que el Grup de JxT, en diferents mandats, ha posat a sobre de la 
taula la insuficiència d’efectius de Mossos d’Esquadra, amb independència de qui sigui el titular 
d’aquest Departament de la Generalitat. El Grup JxT sempre defensarà que cal incrementar el 
nombre d’efectius. La Sra. Lluís també considera, com el Sr. Garcia, que el programa d’agents 
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cívics s’ha de potenciar. S’ha assolit una transacció amb la Sra. Melgares per estudiar la viabilitat 
per donar-hi continuïtat. El Grup de JxT creu que el programa ha de continuar, i també ha de 
créixer. 
 
 El Sr. González assenyala que els agents cívics són una figura interessant i útil per a la 
ciutat. La Sra. Melgares ha posat el focus en la Policia Municipal, fent-hi una defensa que el Sr. 
González comparteix. El govern ha tingut l’oportunitat d’ampliar la plantilla, d’una maner clara, i 
no ho ha fet. Aquest debat ja es va mantenir amb motiu de l’aprovació del Pressupost. El govern ha 
dit que ho farà en dos anys. El Sr. González proposa esperar que passi el 2021 i veure què farà el 
govern per a l’any vinent. Això no obstant, tem que les promeses que va fer el govern sobre la 
Policia Municipal al final quedaran en no res. Diferents membres del govern, i el mateix alcalde, 
parlen de l’increment d’agents, però sense tenir en compte els que es jubilen. Sembla doncs que la 
plantilla de la Policia s’hagi incrementat molt, quan en realitat no és així. Parlar de l’increment de la 
plantilla sense comptar les persones que es jubilen és fer trampes. El Sr. González afegeix que el Sr. 
Garcia s’ha quedat curt, perquè la proposta de resolució de la qual es va parlar a la Junta de 
Portaveus no és la que avui es debat en el Ple. Són propostes diferents. El Grup de Ciutadans hauria 
votat en contra de la primera que es va presentar, perquè plantejava que donat que hi ha una 
mancança de policies municipals, la feina la fes uns altres, sense parlar amb els serveis ni amb les 
empreses municipals implicades, ni amb els responsables polítics de l’equip de govern. El Grup de 
JxT veu una necessitat i la carrega en els primers treballadors que se li acudeix. Això no és seriós. 
La proposta d’avui, en canvi, no fa mal a ningú. Incrementar els efectius de Mossos d’Esquadra és 
un plantejament que ja s’ha aprovat en el Ple moltes vegades. Fa uns mesos es va aprovar una 
proposta en aquest sentit, aprofitant que un company de partir de JxT és el conseller d’Interior. 
Encara no s’han vist resultats d’aquella proposta, sent terrassenc el conseller d’Interior. Per altra 
banda, la conveniència d’incrementar el programa d’agents cívics s’ha parlat des de fa molt de 
temps en el marc del debat pressupostari. Per tant, avui el Grup de JxT presenta una proposta que 
no es va debatre a la Junta de Portaveus.  
 
 El Sr. Garcia diferencia entre les funcions que té encomanades la Policia Municipal i 
la tasca dels agents cívics, que pot ser similar, però que no té les mateixes funcions. El Sr. Garcia 
valora el programa dels agents de convivència, que es va iniciar a l’anterior mandat. És un 
programa que Terrassa necessita, no només al centre sinó sobretot als barris. Cal garantir la 
continuïtat, però també cal incrementar aquest programa. 
 
 La Sra. Lluís assenyala que quan es presenta una proposta de resolució, amb la 
voluntat que prosperi, el que es fa és treballar-la amb l’equip de govern i si cal transaccionar-la per 
millorar-la, garantint en aquest cas fer l’estudi per a la continuïtat del programa. Això mateix és el 
que fan tots els Grups amb les propostes que presenten. Tant de bo, afegeix la Sra. Lluís, a la Junta 
de Portaveus es poguessin debatre totes les propostes de resolució i totes les propostes de 
declaracions de la Junta. Moltes vegades no és així. En tot cas, de seguida que es va assolir una 
transacció amb l’equip de govern, es va posar en coneixement de tots els Grups municipals amb la 
mà oberta a possibles aportacions o comentaris. La voluntat és, en definitiva, fer un estudi per poder 
ampliar el programa d’agents cívics. El Grup de JxT continua defensant que la ciutat no disposa 
dels efectius de Mossos d’Esquadra que corresponen a Terrassa. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 23) PROPOSTES URGENTS 
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 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 24) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 1.463 al 

2.636/2021, 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 1.463, de 12 de 
febrer, al 2.636/2021, d’11 de març. Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a 
la Secretaria General la consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 25) 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 les 
reunions dels dies 4 i 19 de març d’enguany (sessions números 6 i 7/2021, respectivament). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Abans de la formulació de nous precs i noves preguntes, l’alcalde anuncia que han 
estat presentades per escrit tres preguntes perquè siguin contestades oralment en el Ple. La primera 
ha estat presentada pel Sr. Aguinaga, del Grup municipal de Ciutadans, amb el següent contingut: 
 
 « En relación con las okupaciones de viviendas en Terrassa, desearíamos saber:  
 
 ¿En cuántos casos el ayuntamiento de Terrassa ha presentado denuncia por ocupación 
de viviendas, ante la fiscalía correspondiente, instando la aplicación de la instrucción 1/2020 de 15 
de septiembre sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de 
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles?.» 
 
 La Sra. Melgares assenyala que la resposta no es pot simplificar, com es demana a la 
pregunta. Hi ha dos tipus d’ocupacions, les d’extrema necessitat i les planificades, lucratives, 
incíviques i delictives. Respecte a aquestes últimes, la Sra. Melgares defensa una total contundència 
i l’ús de tots els instruments legals dels quals disposi l’Ajuntament, inclosa la instrucció 1/2020. 
Aquestes ocupacions incíviques es poden dividir en violacions de domicilis, respecte a les quals la 
Policia ja té eines suficients per actuar; les ocupacions in fraganti, en les quals la Policia també 
actua; i les que provoquen insalubritat, malestar i mal ús, en les quals actua l’Ajuntament, amb una 
comissió d’ocupacions que coordina tota l’operació. En les ocupacions de pisos públics habitats per 
particulars també s’hi actua, perquè la llei així ho permet. La Sra. Melgares posa exemples 
d’actuacions en aquests diferents tipus d’ocupacions, com l’operació que es va fer a l’avinguda 
Abat Marcat, o el desallotjament la setmana passada d’una nau per problemes de seguretat, o 
l’actuació el dia 21 de febrer en un cas de l’ocupació d’un habitatge adjudicat a una família en 
situació de vulnerabilitat, aconseguint que aquesta el recuperés. La Sra. Melgares afegeix, però, que 
no tot és tan fàcil i tan simplificat. El problema rau en les ocupacions incíviques i delictives que ja 
estan consolidades. Aquí actua també la Policia, però es troba la reticència i la negativa dels bancs i 
dels fons voltor a fer una denúncia a la mateixa Policia. Els perjudicats, els que pateixen les 
conseqüències, són els veïns. Els propietaris fan una vegada més desídia de les seves 
responsabilitats. L’Ajuntament no serà permissiu, i farà tot el que calgui i estigui al seu abast per 
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notificar els atestats a la fiscalia. Ara bé, en aquests casos, en els quals es podria fer servir la 
sol·licitud de mesures, és la fiscalia qui ha de manifestar, si no té la denúncia del propietari, 
acreditant l’oposició a l’ocupació, si aquestes mesures es tramitaran, només amb la denúncia dels 
veïns. Aquesta és la situació. En els pròxims dies es farà una reunió amb la fiscalia i amb els cossos 
de seguretat, als quals la Sra. Melgares manifesta el seu agraïment per la feina que realitzen, per 
abordar aquest problema. No és fàcil, però es treballarà tot el calgui. Una vegada feta la reunió amb 
la fiscalia, s’aprovarà un protocol de la comissió d’ocupacions en el qual l’actuació de la Policia 
sigui ferma, i en el que l’actuació dels agents tingui seguretat jurídica. La Sra. Melgares dóna les 
gràcies a tots els membres d’aquesta comissió, en la qual estan representants molts serveis, des 
d’urbanisme fins a habitatge social, l’empresa municipal d’habitatge, el GEP, serveis socials, així 
com la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra.  
 
 El Sr. Aguinaga agraeix la resposta de la Sra. Melgares, i assenyala que la instrucció 
de la fiscalia és un instrument que abans no es tenia, i que ara es té per fer front a les ocupacions 
incíviques i especulatives que malauradament existeixen a Terrassa. Aquesta instrucció habilita 
l’Ajuntament, en col·laboració amb els veïns, per poder intervenir encara que no hi hagi denúncia 
del propietari, que podria ser un tenidor de fet, sobretot quan es constata un perjudici evident pel 
veïnat. Aquesta és una via de treball que l’Ajuntament ha d’explorar. La Sra. Melgares sap que pot 
comptar amb el suport del Grup de Ciutadans per fer front al problema d’aquest tipus d’ocupacions, 
que causen un gran perjudici a la convivència i a la vida de motes persones de la ciutat de Terrassa. 
 
 La Sra., Melgares dóna les gràcies al Sr. Aguinaga per la seva rèplica respectuosa. El 
govern farà tot els que calgui, però cal tenir en compte, i en la instrucció està molt clar, que el 
problema són les ocupacions que ja estan consolidades, que fa un temps que hi viuen. L’única 
solució, quan les circumstàncies de les ocupacions són tan dolentes, és el desallotjament, però això 
només ho pot ordenar un jutge. L’Ajuntament posarà en coneixement del ministeri fiscal les 
situacions que calguin, un cop sàpiga que no hi ha el vistiplau del propietari, i donant tot el suport 
legal que calgui als veïns, perquè finalment no siguin tan perjudicats com sovint ho són. 
 
 El Sr. Aguinaga demana a la Sra. Melgares que concreti quantes denúncies s’han 
presentat.  
 
 La Sra. Melgares respon que cap.   
 
 La segona pregunta ha estat formulada per escrit també pel Sr. Aguinaga, amb el 
següent contingut: 
 
 « En relación con las agresiones perpetradas por varias menores en las inmediaciones 
de la plaza 1 de mayo desearíamos saber:  
 
 - Si el ayuntamiento tiene constancia de la existencia de más agresiones por parte de 
las menores implicadas. 
 
 - Si el ayuntamiento está realizando algún tipo de seguimiento de las menores y si 
están acudiendo a los servicios que se han establecido 
 

- Si las agresoras, junto con otras personas y con posterioridad a los hechos 
denunciados en su día, han amenazado a las menores agredidas o han 
perpetrado nuevas agresiones.» 
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 Pren la paraula el Sr. Duque, qui destaca que ja va rebre preguntes sobre aquesta 
qüestió en comissió informativa. Algunes preguntes tenen un vessant més policial, i altres tenen un 
enfocament més social. El Sr. Duque informa que la investigació d’aquests fets, que van tenir lloc a 
l’octubre i novembre de l’any passat, la van fer els Mossos d’Esquadra, els quals informen que no 
han tingut coneixement de més fets com aquests, i que no hi ha més denúncies. No consten noves 
denúncies per possibles amenaces o agressions a les víctimes dels fets de la tardor del 2020. Així i 
tot, algunes menors han tingut participació en alguns fets aïllats. Tots aquests fets han tingut el 
tractament penal o de protecció del menor corresponent, en funció de l’edat. Durant tot aquest 
temps hi ha hagut coordinació entre els Mossos, la Policia Municipal, DGAIA i els serveis socials 
municipals, per intentar evitar la continuïtat i reproducció dels fets. Aquesta coordinació es manté, 
per si fos necessari tornar a intervenir. La problemàtica de la violència entre joves, com altres 
fenòmens, no s’atura, passa sovint i a moltes ciutats, i això exigeix estar sempre activitats per 
donar-hi resposta. S’ha posat al servei de les famílies i a les menors afectades assessorament 
psicològic per part dels serveis socials. També s’ha ofert acompanyament a l’institut en cas que les 
famílies ho desitgessin. Igualment, s’ha ofert assessorament legal. S’ha potenciat la presència 
policial en els instituts. Respecte a la pregunta sobre el seguiment de l’Ajuntament, el Sr. Duque 
respon que aquest seguiment s’emmarca en els procediments de justícia juvenil o de protecció de 
menors, com marca la llei. Així i tot, l’Ajuntament ha fet un seguiment exhaustiu i una coordinació 
intensa amb tots els serveis. Les noies agressores majors de catorze anys van ser derivades a la 
fiscalia de menors. Les menors van ser ateses per l’equip de menors no imputables de DGAIA. 
Segons la seva valoració, en una de les noies no es va veure la necessitat d’intervenir, ja que s’havia 
desvinculat del grup, estava impactada per la violència, i no hi havia indicadors en l’escola. La 
família es va mostrar col·laboradora. En un altre cas, no es van detectar indicadors de risc. La forta 
relació amb les diferents components del grup, i la gran necessitat de pertinença al mateix, va ser el 
que va fer valorar la seva derivació als serveis socials, per buscar-li altres espais sans de relació, a 
través d’entitats. L’última noia es va mostrar molt tancada i rígida en l’entrevista, i els pares es van 
mostrar molt sorpresos, intentant abordar la situació. Totes aquestes informacions mostren que hi ha 
un treball i una coordinació, tot i que segurament no satisfarà alguna de les mares que han viscut 
aquest drama. És molt difícil reparar el mal que s’ha fet, però s’està coordinant molt bé un treball 
entre tots els agents que han participat. El Sr. Duque conclou preguntant-se quin interès hi ha al 
darrere de plantejar això ara en el Ple, quan la situació està més calmada i quan hi ha altres espais 
per contestar. El Sr. Duque se sent inquiet per haver d’aprofundir tant en casos de noies en 
particular. En les exploracions realitzades va quedar clar que no era positiu fer un espai grupal, ja 
que hi havia respostes molt diferents, de cada noia, algunes de les quals estaven ja molt 
mediatitzades. Mediatitzar les coses pot tenir una part positiva, perquè genera rebuig, però quan ja 
s’ha produït el rebut, tornar a mediatitzar pot ser contraproduent, sobretot pel respecte i atenció a les 
mares afectades. També es va valorar assessorar a totes les joves agressores, també a les majors de 
catorze anys, per establir un contacte i una vinculació professional, i poder explicar com funcionava 
el procediment judicial perquè el desconeixien. Finalment no es va valorar la necessitat. Però es va 
considerar la possibilitat de fer-ho. També es va valorar iniciar un espai per a les víctimes i 
familiars, per treballar conjuntament, i avançar en ambdós sentits. La decisió de la fiscalia, però, va 
fer que no es considerés convenient crear aquest espai comú, perquè no hauria estat adient d’acord 
amb els professionals. Es va iniciar també un seguiment psicològic i terapèutic, amb la màxima 
celeritat possible, tan bon punt l’Ajuntament va tenir coneixement. I es van iniciar les primeres 
coordinacions amb els diferents serveis. Dues noies es van derivar a l’Associació Raíces, de manera 
immediata. Tres més van ser derivades als serveis socials per vincular-les a activitats de lleure i per 
explorar més les situacions familiars. Tots van començar un procés terapèutic, al qual totes 
continuen assistint el dia d’avui. La valoració del servei és satisfactòria, perquè presenten una 
evolució favorable, dins la gravetat del cas. Una de les noies requereix una intervenció més intensa. 
El seguiment per part dels serveis socials es continua realitzant periòdicament i es continuen 
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realitzant coordinacions entre els diferents serveis per acordar estratègies d’intervenció conjuntes, 
amb les noies i les seves famílies. L’Ajuntament està assumint el cost de les atencions que reben les 
joves. El Sr. Duque conclou dient que no és possible tornar enrere en el temps i evitar que aquelles 
agressions es produeixin, però es pot treballar en la prevenció, treballant amb les noies agressores, i 
es pot intentar ajudar les famílies que han sigut agredides. En alguns casos, les famílies estan 
agraïdes amb l’Ajuntament per l’atenció rebuda, i en alguns casos no, perquè no es pot acabar amb 
el dolor. El Sr. Duque demana als Grups municipals que tractin aquesta qüestió amb la sensibilitat 
que requereix, perquè no és un tema per obtenir vots a partir de la situació. És un tema per erradicar 
i per treballar tots plegats per aconseguir que els joves entenguin que la violència no és el camí. 
 
 El Sr. Aguinaga agraeix al Sr. Duque les respostes, tot i que li demana que no entri a 
valorar com fa ha de fer la seva feina l’oposició. Fer judicis d’intencions sobre les preguntes que 
formula l’oposició, per escrit i de forma respectuosa, després d’haver parlat amb les famílies de les 
nenes afectades, i amb la intenció que aquests fets no es reprodueixen, no és el més correcte. Fer 
determinades insinuacions és un punt malèvol per part el Sr. Duque. En tot cas, aquest és un tema 
prou seriós. És sabut que no tot el que passa a Terrassa es denuncia. Per tal que aquestes qüestions 
siguin tractades, és convenient que el Sr. Duque, que està seguint el tema, s’interessi per saber si 
realment tot el que passa es denuncia o no, i en tot cas que s’eviti. El Sr. Duque ha dit que no totes 
les famílies estan contentes, i això és cert, perquè el mal que s’ha fet és gran, i no sempre s’han 
sentit emparades o tractades amb l’equitat que mereixien. El Grup de Ciutadans no pretén treure cap 
mena de partit d’aquesta situació, però demana que el Sr. Duque, discretament i en l’exercici de les 
seves funcions, parli amb totes les famílies i s’interessi per si encara hi ha problemes, i si alguna de 
les noies ha rebut alguna amenaça a través de les xarxes socials. El Sr. Duque pot comptar amb el 
Grup de Ciutadans en aquest sentit. 
 
 El Sr. Duque agraeix l’oferiment del Sr. Aguinaga de poder comptar amb el Grup de 
Ciutadans, Al Sr. Duque li hauria agradat escoltar més propostes, i no tant l’intent de plantejar que 
l’Ajuntament no ha fet el seu treball. El Sr. Aguinaga ha valorat que és malèvola la forma com el 
Sr. Duque ha enfocat el tema. El que ha plantejat el Sr. Duque és que si Ciutadans està buscant el 
ressentiment i el drama per obtenir un rèdit polític ho considera malèvol. El Sr. Duque no diu que 
ho estigui fent, però vist el que succeeix en política, això podria passar.  
 
 La tercera pregunta ha estat presentada per escrit pel regidor del Grup municipal del 
PSC, Sr. Armengol, i té el següent contingut: 
 
 « S’ha procedit a vacunar contra la COVID19 a membres i/o exmembres del Consell 
de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa, o a familiars d’aquests membres, fora del pla de 
vacunació establert per les autoritats sanitàries?.» 
 
 Respon tot seguit la Sra. Polo, qui recorda que fa poques setmanes es complia el 
primer any de la pandèmia més dura, desconeguda, impredictible i devastadora dels últims anys. Va 
agafar tothom per sorpresa. Les administracions, especialment els municipis, estan fent el màxim 
que poden, amb les esperances posades en les vacunes, que està constant que arribin, i que es posin 
d’acord amb les expectatives amb què es van vendre amb bombo i plateret. També hi ha les 
esperances posades en els medicaments que portin una alta taxa de superació de la malaltia. A finals 
de gener d’enguany, va aparèixer en els mitjans de comunicació que a partir de l’excedent de vials 
del CST es va vacunar persones que no estaven en la llista prioritària de vacunació. Des d’aquell 
moment, l’equip de govern ha preguntat i s’ha requerit informació sobre els fets. Ho ha fet des del 
primer dia, perquè el govern és el primer que vol aclarir els fets. Per això s’ha preguntat sobre l’ús 
que s’ha fet dels sobrants. La Sra. Polo, com a regidora de Salut, s’ha reunit amb els Grups 
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municipals en diverses ocasions, i els ha enviat els dos informes que ha fet la direcció del CST en 
relació amb aquest tema. Els ha mantingut informats en tot moment de què s’anava coneixent al 
respecte. El passat dijous es va reunir amb els Grups en el seu despatx. Els ha posat en situació en 
tot moment. Però sembla que es busca un titular i per això estan allargant aquest tema. No volen 
sumar per esclarir els fets, sinó fer soroll, en uns moments molt complexos. Volen titulars. La Sra. 
Polo els pot donar un. Per si en algun moment els hi queda el dubte, com els encanta suggerir o 
deixar en el dubte, la Sra. Polo manifesta que ni l’alcalde de la ciutat, ni el primer tinent d’alcalde, 
ni ella mateixa, s’han vacunat. Per respecte a tots ells, i a totes les persones que estan sent afectades 
per la pandèmia, la Sra. Polo demana que no es continuï jugant a generar dubtes. La pregunta és 
ofensiva. És coneguda la implicació que ha tingut i manté el govern en aquesta pandèmia. Quan es 
vacunin serà quan els hi correspongui, i ho faran públic. Qui pregunta vol noms. L’equip  de govern 
també els vol, i els demana, els requereix, per activa i per passiva, en els espais que corresponen i 
on tenen veu. El govern ha demanat diverses vegades els noms i els criteris. La Sra. Polo demana 
que també ho facin allà on també tenen veu. La Sra. Eva Candela està ara en el Parlament i ho pot 
preguntar, per fer força per saber-ho. L’objectiu és clarificar qualsevol presumpte ús fraudulent. El 
govern és el primer interessat a saber què ha passat i qui s’ha vacunat, i en depurar les 
responsabilitats que convinguin, per responsabilitat i justícia vers la gent gran i les persones 
dependents que han anat per darrere, per les persones de risc que han tingut d’esperar setmanes i 
setmanes per vacunar-se, i per totes aquelles que encara no saben quan seran vacunades. L’equip de 
govern seguirà insistint per conèixer aquesta informació. El govern està sent actiu en aclarir els fets, 
i sobre tot allò que sàpiga al respecte s’informarà els Grups municipals. Però han d’entendre que 
quan una regidora de Salut intenta informar-los, intenta explicar l’evolució de la pandèmia, i es 
reuneix de forma proactiva amb l’oposició durant els últims mesos, l’últim que espera de dos dels 
partits de l’oposició és que facin servir la pandèmia per fer política. Si tant d’interès tenen, haurien 
de sumar en lloc d’embrutar. 
 
 La Sra. Candela manifesta que ningú dubta que la Sra. Polo s’hagi vacunat, o que el Sr. 
Albert o l’alcalde ho hagin fet. Si es fa la pregunta és perquè va aparèixer en els mitjans de 
comunicació que un expresident del consell de govern del CST s’havia vacunat, i aquesta notícia no 
s’ha desmentit en cap moment. Per això el Grup del PSC, acompanyat d’un altre, va fer les 
preguntes que va fer i les ha repetit insistentment. Es podria haver desmentit en privat, o en la Junta 
de Portaveus, i la qüestió no hauria transcendit. Però no s’ha desmentit. Fins al punt que en un acord 
de la Junta de Portaveus tots els Grups van aprovar demanar aquesta informació al consell de 
govern del CST. La setmana passada es van reunir amb la Sra. Polo dos Grups municipals, per 
transmetre l’informe del CST. Aquest informe no està signat. No se sap qui l’ha fet, i no pot satisfer 
ni a l’equip de govern ni a les persones que estan representant la ciutat en el consell de govern. 
L’informe deixa encara sense resposta la incògnita de si hi ha algun membre o exmembre del 
consell de govern que s’hagi vacunat. La mateixa Sra. Candela és exmembre del consell de govern, 
i manifesta que tampoc s’ha vacunat. Ningú li ha preguntat si ella o els seus familiars directes s’han 
vacunat. El que es demana és que se’n parli en el consell de govern. La Sra. Candela pregunta si en 
la reunió del 23 de març del consell es va parlar d’aquest tema. No és necessari que es faci públic. 
Potser seria suficient parlar-ho en Junta de Portaveus. La Sra. Candela reitera la pregunta de si en el 
consell de govern s’ha parlat de si algun membre o exmembre del consell, i els seus familiars 
directes, s’ha vacunat fora dels circuits previstos per les autoritats sanitàries, i si l’Ajuntament, i en 
el seu cas l’alcalde i alhora vicepresident del consell, demanarà a la Conselleria de Salut que se 
l’informi sobre aquestes vacunacions, si el consell de govern no els pot donar per raó de la protecció 
de dades.  
 
 La Sra. Polo assenyala que no es donarà una informació tan detallada, perquè no es pot 
fer d’acord amb la normativa de protecció de dades. L’informe que la Sra. Polo va fer arribar als 
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Grups municipals és força complet. La Sra. Polo demana a la Sra. Candela que l’ajudi com a 
parlamentària, per aconseguir més informació. L’equip de govern, per voluntat pròpia, pot informa 
sobre la qüestió, i per això la Sra. Polo ha manifestat que ni ella, ni l’alcalde ni el primer tinent 
d’alcalde s’han vacunat. Però no té informació sobre la resta de consellers de govern del CST.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, que demana que es faci possible arranjar la 
il· luminació de la xemeneia de la bòbila Almirall, que és un referent nocturn del perfil de la ciutat. 
No es tracta només d’un problema de focus, sinó que la silueta de la xemeneia ha quedat 
desdibuixada. Per altra banda, la Sra. Trullàs pregunta quan es pensa retirar els cartells de les 
activitats al parc de Vallparadís de la festa major infantil del 2019. La Sra. Trullàs demana que es 
retirin tots els cartells obsolets de la ciutat, un element que pot anar en contra de la promoció 
turística que es vol fer de Terrassa. 
 
 La Sra. Isabel Martínez es refereix a les informacions que han transmès veïns dels 
carrers Sant Cristòfol i Passeig, en el sentit que a l’altura del número 24 del carrer Sant Cristòfol, a 
la sortida de l’aparcament del Passeig, el canvi de direcció fet ja fa temps, i tot i que hi ha un senyal 
dins l’aparcament que indica que al sortir cal anar cap a la dreta, molts cotxes segueixen anant en la 
direcció anterior, sortint cap a l’esquerra. Això provoca que a vegades es trobin vehicles enfrontats, 
perquè alguns circulen contra direcció. La Sra. Martínez demana que es posi una senyalització 
adient al carrer per evitar aquest conflicte de vehicles. 
 
 El Sr. Aguinaga assenyala que aquest mes el govern ha presentat a la Junta de 
Portaveus una proposta d’acord sobre els actes vandàlics perpetrats a Terrassa pels seguidors del 
raper de Lleida. Un acord de Junta que és innecessari, ja que el mes passat alguns Grups municipals 
ja van presentar acords semblants. En l’acord es planteja fer la reclamació corresponent pels 
desperfectes i danys al mobiliari urbà. Però no s’especifica contra qui, si contra els convocants, 
contra els detinguts. No es diu o no es vol dir. El Sr. Aguinaga recorda que aquests danys pugen 
prop dels 30.000 €. Aquests diners s’hauran de detreure d’altres finalitats molt més necessàries que 
pagar les bretolades dels grups vandàlics que amb l’etiqueta d’antifeixistes sembren el terror i 
destrossen la ciutat. El Sr. Aguinaga pregunta l’equip de govern per què  no ha volgut interposar 
denúncia contra els detinguts durant aquests actes vandàlics i contra l’entitat convocant, amb la 
finalitat de compensar econòmicament la ciutat pels actes inacceptables perpetrats. 
 
 El Sr. González pregunta en relació amb l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament. Des 
de fa uns mesos s’observa que en el Twitter de l’Ajuntament de Terrassa es fa ressò de les propostes 
de resolució que s’aproven en el Ple a iniciativa dels Grups de l’oposició, la qual cosa cal celebrar. 
El Sr. González pregunta amb quin criteri es fa. Hi ha propostes que s’aproven i apareixen al 
Twitter, i altres que també s’aproven, però que no surten. No s’acaba d’entendre quin criteri 
s’aplica. El Sr. González considera que és una bona iniciativa, i és un bon canal per difondre no 
només les accions de govern sinó també les propostes dels Grups de l’oposició, que també són 
representen la ciutadania de Terrassa i són propostes de ciutat. El Sr. González es refereix a la 
qüestió de les vacunes. Sense voler desviar el focus, el Sr. González manifesta que la Sra. Polo ha 
fet una intervenció inexacta, per no dir una altra cosa. La Sra. Polo se n’assabenta del que estava 
passant a l’Hospital de Terrassa perquè el Sr. González li va trucar. Fins aleshores, la regidora de 
Salut no en tenia ni idea. A partir d’aquell moment, i arrossegada per l’empenta dels Grups de 
l’oposició, s’han anat fent coses. Aquesta és la realitat. Per tant, no és cert que la regidora de Salut 
hagi estat proactiva. Sempre ha anat a remolc dels Grups de l’oposició. Fins al punt que a l’última 
reunió de la setmana passada va donar trasllat d’un informe que feia vint-i-un dies que estava  en el 
seu calaix. Aquesta és la proactivitat que s’atribueix la Sra. Polo. Avui el govern ha fet un exercici 
molt important, que el Grup de Ciutadans fa temps que reclamava que fes, de manera voluntària. Si 
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l’alcalde, el Sr. Albert i la Sra. Polo, que són membres del consell de govern, no s’han vacunat, no 
costava res sortir i dir-ho. Els càrrecs públics han de donar la cara. Avui han declarat que no s’han 
vacunat. El Sr. González celebra aquest gest. Cal preguntar-se, però, sobre la resta de membres del 
consell de govern. Després de la declaració d’avui, la resta de membres del consell hauria 
d’avergonyir-se perquè després de tres mesos no hagin estat capaços de dir si s’han vacunat o no. El 
Sr. González demana a l’alcalde que traslladi la necessitat que té la ciutadania de Terrassa de saber 
si els membres actius del consell de govern, i exmembres, s’han vacunat o no, quan no els 
pertocava. La resta del consell de govern ha de fer el mateix exercici que avui ha fet l’equip de 
govern. 
 
 El Sr. Garcia trasllada una pregunta de l’Associació de Veïns de Les Fonts en relació 
amb l’estat en el qual es troba el projecte de reforma i de transformació de la passarel·la de Les 
Fonts. 
 
 El Sr. Lázaro fa referència a la inclusió en els procediments de vacunació dels majors 
de 60 anys, que ha portat a canviar les programacions. A partir dels 80 anys, la programació és 
personal, amb hora i dia. A partir dels 60 cal anar a un enllaç i el primer que ho fa és el primer a 
vacunar-se. Això ha comportat que una part dels terrassencs i terrassenques s’hagin de vacunar a 
Sabadell o a Martorell, o fins i tot a Barcelona. El Sr. Lázaro pregunta si ara que s’ha incrementat el 
ritme de vacunes, està previst un augment dels punts de vacunació, i els terrassencs i terrassenques 
es podran vacunar a la ciutat o ho hauran de fer a altres ciutats per manca de centres de vacunació. 
 
 El Sr. Aguado anuncia que les preguntes que farà es refereixen al barri de La Maurina. 
Una fa referència a la xemeneia de la bòbila Almirall, una qüestió ja esmentada per la Sra. Trullàs. 
El Sr. Aguado pregunta si la situació és deguda només a un canvi de bombetes o al sistema tècnic 
d’il· luminació, o no hi ha hagut una mirada més estètica, cultural i patrimonial respecte a la variació 
radical que pot tenir del perfil de la ciutat amb la torre Almirall, una icona del turisme industrial i un 
rècord Guinness quant a xemeneia més altra. Per altra banda, el Sr. Aguado demana informació 
sobre l’ascensor de la nova plaça de La Maurina, al costat del casal cívic, i pregunta si està previst 
posar una càmera per vigilar els possibles actes d’incivisme. Finalment, el Sr. Aguado manifesta 
que no voldria que la Taula de La Maurina s’anés convocant a mesura que es va demanant en el Ple. 
Fa un any i mig que es va aprovar la proposta de resolució, i des d’aleshores només s’ha reunit una 
vegada. Els Grups municipals no en tenen més notícies, més enllà de saber que es convoquen 
reunions i que es cancel· len un o dos dies abans. El Sr. Aguado pregunta si existeix un calendari de 
reunions, per respecte a les entitats que hi participen. Estem al mes de març i no s’ha fet cap reunió 
sectorial, dels diferents temes, dins la Taula. El Sr. Aguado espera disposar aviat d’un calendari de 
reunions, sectorials i del plenari, de la Taula de convivència de La Maurina. No hauria de passar 
que s’haguessin de demanar a cada Ple perquè finalment es convoqui una reunió. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Melgares, qui comença assenyalant que la xemeneia 
Almirall disposa de la màxima potència dels focus. Per incrementar-ne la potència caldria canviar 
els 45 protectors. Fa dies que s’està parlant amb el servei de turisme, i per tant també hi ha una 
mirada cultural i turística. S’ha arribat a la conclusió que alguna fotografia publicada a les xarxes 
socials no s’adiu del tot a la realitat. Cal ser conscients també que Terrassa, com a ciutat verda, ha 
de tenir en compte fer un exercici per assolir un equilibri entre destacar la bellesa dels monuments 
de la ciutat i els ajustaments dels nivells de llum, per evitar produir un excés de contaminació 
lumínica. La intensitat de la il· luminació ornamental no és l’únic element que cal tenir en compte, 
sinó que també cal ajustar els contrastos, les ombres i els colors. Al capdavall, es tracta d’una 
qüestió de percepcions, tot i que la Sra. Melgares mostra tot el seu respecte a les opinions, així com 
manifesta l’orgull de pertinença vers els nostres monuments. Quant a les preguntes de la Sra. 
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Martínez, la Sra. Melgares li manifesta que si es tracta d’un problema de seguretat, no cal esperar al 
Ple. Pot comunicar-li abans i així es podrà resoldre de seguida. La Sra. Melgares pren nota del 
problema del carrer Sant Cristòfol. Pel que fa als actes vandàlics, la Sra. Melgares assenyala que 
des de l’endemà mateix del dia que es van produir els danys, aquests es van recollir a l’atestat 
policial i es van presentar al jutjat. El ministeri fiscal és qui porta endavant la denúncia. 
L’Ajuntament, com ha perjudicat, ha fet la reclamació pertinent. El jutjat decidirà l’aplicació més 
adient de la justícia.  
 
 La Sra. Ramírez respon al Sr. González en relació amb els tuits. Es publiquen els 
acords de la Junta de Portaveus i les propostes de resolució que s’aproven per unanimitat. Es tria 
una proposta de resolució o un AJP proposat per cada Grup municipal. Aquest és el criteri que 
s’aplica sempre. Avui, per exemple, una proposta presentada pel Grup de Ciutadans, sobre el soroll 
i els efectes en els nens amb TEA, no ha estat aprovat per unanimitat, i per tant no ha estat publicat. 
Sobre l’ascensor de La Maurina, la Sra. Ramírez assenyala que continua avariat. A conseqüència 
dels actes d’incivisme, no ha estat fàcil de reparar. El servei té previst de fer-ho, i ha demanat les 
peces necessàries per fer aquesta reparació. S’intentarà que sigui com més aviat millor. El govern té 
constància d’altres peticions del veïnat, en relació amb la plaça i amb les càmeres. La Taula de La 
Maurina s’havia de convocar, però els veïns van posposar la convocatòria per la manca d’algun 
membre d’alguna entitat en les comissions. L’equip de govern estava en disposició de convocar-les. 
Quan les comissions estiguin constituïdes, donat que han de retre compte a la Taula, s’informarà al 
respecte. Han estat doncs els veïns i veïnes els qui han ajornat la convocatòria, per la raó 
comentada. 
 
 Intervé tot seguit el Sr. Ibáñez, qui informa que s’està treballant el projecte del pont de 
Les Fonts, en dues fases, l’estructura i la seguretat dels usuaris. El Sr. Ibáñez no pot donar una data 
d’exacta de quan estarà acabat el projecte. Així i tot, s’hi està treballant.  
 
 La Sra. Polo confirma que va tenir coneixement de la situació arran d’una trucada del 
Sr. González, però no és cert que vagi a remolc. S’han fet reunions i trucades telefòniques. La Sra. 
Polo anuncia que es tornarà a traslladar la pregunta a tots els membres del consell de govern. Però 
és voluntat seva que vulguin donar la informació. Pel que fa al pla de vacunació, està tenint 
dificultats en executar-se. Des del primer moment de la pandèmia, el govern està posant tots els 
mitjans possibles, amb una comunicació diària amb la Generalitat. L’Ajuntament ha posat a la seva 
disposició les eines necessàries i la seva col·laboració per poder fer front a tota la vacunació.  
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan passen tres minuts de dos quarts de 
quatre 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. 


