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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 
27 DE NOVEMBRE DE L’ANY 2020                                                      - SESSIÓ NÚM. 11/2020 - 

 
ALCALDE – PRESIDENT 
 
SR. JORDI BALLART i PASTOR 
 
REGIDORS/ES ASSISTENTS 
 

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

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

 
Assisteixen els Regidors i Regidores 

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

 
També hi és present el Sr. Fèlix 

Gómez Munné, Interventor de Fons 
Municipal. 

 
Oberta la sessió per la Presidència, 

quan passen cinc minuts de dos quarts de  
deu del  matí del dia de la data, es procedeix 
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany 
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de 
setembre d’enguany (número 9/2020), el 
qual és aprovat per unanimitat.  

 
A continuació es procedeix a la 

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

 
 

 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Epígraf 2) Proposta d’adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui comença assenyalant que Terrassa forma part des 
de l’any 2003 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una associació de municipis 
compromesos amb el medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Actualment 
és una plataforma de cooperació i d’intercanvi en la qual els municipis poden plantejar les seves 
inquietuds, necessitats i dur a terme projectes d’interès comú. La Xarxa va aprovar durant la seva 
20a assemblea general celebrada el passat dia 15 de setembre de 2020, la Declaració per una 
recuperació verda i socialment justa, vinculada a la pandèmia actual, i a la qual es proposa que 
l’Ajuntament de Terrassa s’hi adhereixi. Aquesta Declaració es transcriu dins del text del dictamen. 
 
 El Sr. Armengol anuncia el vot favorable del Grup del PSC. Aquestes declaracions 
haurien de servir per mantenir la coherència entre el relat que manté el govern de la ciutat i les 
accions que després executa. El Sr. Armengol es refereix la recent proposta de reconstruir un 
aparcament per a 300 vehicles al centre de la ciutat. Un altre exemple va ser la instal·lació, l’any 
passat, d’una pista de gel al centre de la ciutat. Enguany no està previst, potser amb motiu de la 
COVID-19 o potser per raons mediambientals. 
 
 El Sr. Caballero agraeix al Sr. Armengol les seves lliçons de coherència. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va aprovar durant la seva 20a 
assemblea general celebrada el passat dia 15 de setembre de 2020, la  DECLARACIÓ de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per UNA RECUPERACIÓ VERDA i SOCIALMENT 
JUSTA que conté el text següent: 
 
“La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials impensables 
ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències encara difícils de 
valorar.  
 
Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per limitar 
l’escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. La Comissió Europea va presentar llavors el Pacte Verd Europeu, un 
full de ruta per assolir, el 2050, una Europa neutra en emissions. La COVID-19 ha fet 
replantejar moltes polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 
750.000 milions d’euros que  vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i sostenible, 
i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures.  
 
Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant plantem la llavor 
de la recuperació que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una recuperació verda, 
justa i perdurable, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la  transició 
energètica, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la 
biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l’educació ambiental com a eina essencial de 
resposta a la crisi.  
 
Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i socials i oportunitats 
d’estímul econòmic.  
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La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides. 
 
És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM:  
 
INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques de reactivació 
econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a curt i llarg termini. 
 
REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més justa a través de l’autoconsum i 
les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a totes les iniciatives, especialment als 
col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals. 
 
POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions específiques per als 
polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la compra pública sostenible i les 
polítiques de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene. 
 
AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per un 
transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà obert a la gent, voreres més 
amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexió amb l’entorn natural.  
 
PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de resiliència i 
d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient saludable i promoure 
les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics.  
 
DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials i ecològics, 
els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local. 
 
REPENSAR  l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la crisi, 
d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, mitjançant les 
metodologies innovadores i virtuals. 
 
Per tot això, 
 
ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a la 
Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA als plens municipals, a 
adaptar els compromisos a la realitat municipal i a NOTIFICAR  l’acord a la presidència de la 
Xarxa. 
 
La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar abans que 
s’accelerin, la del coronavirus i la de l’escalfament global. És el moment idoni per reforçar i 
orientar adequadament les polítiques públiques. ARA MÉS QUE MAI.” 
 
 Vist l’informe tècnic emès ha emès la Cap de Servei del Canvi Climàtic del Servei de 
Medi Ambient, les disposicions legals d’aplicació i en concret 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, proposo al 
Ple Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER.- ADHERIR-SE  a la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a 
la Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA. 
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 SEGON.- NOTIFICAR l’acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a 
la Sostenibilitat.» 
 
Epígraf 3) Aprovació inicial de la modificació de l’article 71 del Reglament del servei municipal 

d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa. 
 
 La Sra. Melgares explica que l’article 71 regula les lectures estimades. Així mateix, es 
proposa la modificació de la Disposició Transitòria que estableix el termini per realitzar la 
substitució dels aforaments o comptadors generals per comptadors individuals un any més, 
allargant-lo en un any més, és a dir fins al 10 de desembre de 2021. Durant l’estat d’alarma, a 
conseqüència de la COVID, que va durar del 14 de març fins al 21 de juny de 2020, no es va poder 
fer la lectura dels comptadors d’aigua aproximadament a 47.000 abonats, el que significa 
aproximadament el 50% dels domicilis de Terrassa. Es van fer lectures estimades. Quan es van 
acumular els cobraments en el tercer trimestre, els majors consums van fer que en molts casos es 
passés a un tram superior, amb el corresponent encariment. La Sra. Melgares  recorda que des de 
l’any 2014 el preu de l’aigua no s’ha incrementat ni un euro. Per trobar, la solució que s’ha 
considerat més justa, per solucionar els efectes d’aquesta situació excepcional provocada per la crisi 
de la COVID, el Consell d’administració de Taigua va acordar que en els casos que es detectés un 
salt de tram es refacturarà i repartirà l’increment de consums al 50% entre el 2n i 3r trimestre. 
Aquesta refacturació, atès que afecta als consums, que també són la base imposable del cànon, 
també afectarà aquest impost. Atenent les queixes derivades de facturacions que han estat objecte 
de queixa, s’han fet abonaments corresponents al segon i tercer trimestre, rectificant els imports.  
  
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « En sessió del Ple de l’Ajuntament de Terrassa de 22 de març de 2018 es va aprovar 
definitivament el Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en el 
municipi de Terrassa, conjuntament amb l’aprovació definitiva de la Memòria elaborada per la 
comissió d’estudi per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei 
públic d’abastament d’aigua de Terrassa, i en conseqüència, l’aprovació definitiva de la forma de 
gestió directa del servei, mitjançant entitat pública empresarial local (Taigua). El text íntegre del 
Reglament aprovat definitivament es va  publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
el 4 d’abril de 2018. 
 
 D’acord amb l’article 71.1 del Reglament quan no sigui possible conèixer els consums 
realment realitzats, com a conseqüència d’avaria en l’equip de mesura, absència de l’abonat en el 
moment en què es va intentar prendre la lectura o qualsevol altra causa accidental, la liquidació de 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries del consum s’efectuarà conformement al 
consum realitzat durant el mateix període de temps i en la mateixa època de l’any anterior. De no 
existir, es liquidaran prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries d’acord a la mitjana 
aritmètica dels sis mesos anteriors. 
 
 L’article 71.3 estableix també que els consums així estimats, tindran el caràcter de 
ferms en el supòsit d’avaria en el comptador, i a compte en els altres supòsits, en els quals, una 
vegada obtinguda la lectura real, es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les 
liquidacions de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries dels següents períodes 
a tenor de la lectura practicada en cadascun d’ells. 
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 Durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID, que va durar del 14 de març 
fins al 21 de juny de 2020, no es va poder fer la lectura dels comptadors d’aigua d’aproximadament 
47.000 abonats, el que significa aproximadament el 50% dels domicilis de Terrassa. 
 
 Aquest fet sumat a que durant el confinament els consums domèstics van augmentar 
de forma força considerable (entre 10 i 15%), alguns abonats han tingut un increment en el rebut de 
l’aigua en el tercer trimestre, ja que han pagat un sobre consum que no van pagar al segon trimestre, 
més el del tercer. La principal repercussió econòmica d’aquest increment en el rebut correspon al 
cànon de l’aigua (ACA), i en menor mesura a la tarifa del servei municipal. 
 
 Atesa l’estructura tarifaria per trams, s’ha donat la situació que si la lectura estimada 
és molt inferior a la real (degut als increments de consum pel confinament), a l’hora de regularitzar 
els consums en el tercer trimestre es pot haver produït un salt de tram que si no s’hagués fet 
l’estimada no s’haurien produït.  
 
 S’està estudiant la possible implantació en el futur de la telelectura de comptadors que 
permetrà fer un seguiment molt més acurat dels consums sense necessitat de fer lectures manuals i 
ens permetrà afrontar situacions com l’ocasionada per la COVID.  
 
 Tanmateix, per solucionar els efectes d’aquesta situació excepcional provocada per la 
crisi del COVID, el Consell d’administració de Taigua va acordar que en els casos que es detectés 
un salt de tram es refacturarà i repartirà l’increment de consums al 50% entre el 2n i 3er trimestre. 
Aquesta refacturació, com que afectarà als consums, que també són la base imposable del cànon, 
també afectarà a aquest impost.  
 
 En el cas que s’hagin de fer lectures estimades s’haurà de tenir en compte aquest 
criteri de repartiment. Aquesta solució no està contemplada en l’actual Reglament d’abastament i 
per tant caldrà introduir una modificació de l’article 71 sobre consums estimats, afegint un quart 
punt complementant l’article.  
 
 Per altra banda, la Disposició Transitòria segona del Reglament estableix el següent: 
 
 “Els abonats que disposin de subministrament per aforament o comptador general, 
hauran de procedir a l’execució de les obres d’adequació de les instal·lacions interiors i dels 
edificis, en el cas que sigui necessari, i a sol·licitar la concessió de l’escomesa pel sistema de 
comptador individual o comptadors divisionaris, en el termini de 2 anys des de l’entrada en vigor 
del present Reglament.” 
 
 Aquest termini finalitzaria el 10 de desembre de 2020. Som conscients del moment 
actual que la crisi de la COVID ha provocat en moltes famílies i que ha pogut dificultar poder 
afrontar el cost de les obres d’adequació de les instal·lacions interiors i dels edificis que puguin ser 
necessàries. Això sumat al període de confinament durant la primavera passada ha pogut provocar 
un endarreriment en el compliment d’aquestes obligacions per part dels abonats. 
 
 És per això que caldrà allargar el termini per realitzar aquesta substitució dels 
aforaments o comptadors generals per comptadors individuals un any més, és a dir fins el 10 de 
desembre de 2021. 
 
 Fonaments de dret 
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 Els articles 4.1.a), 22.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local  i els articles 52,2,d), 155.5, 178 i 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 
 
 Vist l’informe de 6 de novembre de 2020 emès per la Directora del Servei de Medi 
Ambient i les disposicions legals d’aplicació, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 71, afegint el punt 4 i 
del punt 2 de les Disposicions transitòries,  del Reglament del servei municipal d’abastament 
domiciliari i estalvi d’aigua en el municipi de Terrassa, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 4 d’abril de 2018, d’acord amb el següent: 
 
«Article 71. Consums Estimats 

(...) 

4. En els casos en els que s’hagin realitzat lectures estimades en les quals la lectura real posterior a 
aquestes, degut a un important increment de consum respecte el mateix període de l’any anterior, 
provoqui un salt en els trams de subministrament i del cànon de l’aigua, es repartiran les 
liquidacions del consum a parts iguals entre els períodes afectats.» 

«DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

(...) 

2. Els abonats que disposin de subministrament per aforament o comptador general, hauran de 
procedir a l’execució de les obres d’adequació de les instal·lacions interiors i dels edificis, en el cas 
que sigui necessari, i a sol·licitar la concessió de l’escomesa pel sistema de comptador individual o 
comptadors divisionaris, abans del 10 de desembre de 2021.» 
 
 SEGON.- SOTMETRE a informació pública per mitjà d’anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu 
electrotècnia municipal, al portal de transparència, i a un mitjà local diari de comunicació escrita, 
per un període de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la darrera publicació. Durant aquest 
termini les persones interessades podran examinar l’expedient i formular les al·legacions que es 
considerin pertinents. 
 
 TERCER.- ESTABLIR que transcorregut el termini d’informació pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament, sense necessitat d’un 
nou acord. 
 
 QUART.- APROVADA definitivament la modificació del Reglament, es publicarà el 
seu text en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la 
seu electrònica municipal, al portal de transparència i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la que s’enunciarà la referència del BOP, on s’hagi 
publicat el text modificat. 
 
 CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a l’administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en el termini de quinze 
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dies a comptar a partir de la seva aprovació definitiva, adjuntant còpia íntegra del text de 
l’ordenança modificada.» 
 
Epígraf 4) Aprovació provisional de la proposta de Modificació puntual del POUM en relació 

amb el cobriment de la Riera de Palau corresponent als sectors productius Palau 
Nord i Sud. 

 
 El Sr. Caballero recorda que aquest assumpte ja va ser aprovat inicialment en el Ple del 
26 de maig d’enguany, i té com a objectius bàsics el compliment dels pronunciaments judicials del 
TSJC i del Tribunal Suprem en els recursos contenciosos interposats per Palau Nord, que aixequen 
les càrregues dels sectors urbanístics de Palau Nord, Sud i Can Guitard en el cobriment de la riera 
del Palau. Amb la modificació el POUM es dóna compliment a les resolucions judicials, traslladant-
les a l’ordenament urbanístic, i alhora es fa possible el desenvolupament del sòl urbanitzable d’ús 
industrial i terciari de Palau Sud, per incrementar l’oferta de sòl productiu a Terrassa.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) contempla la 
Riera de Palau com una nova artèria urbana destinada a ordenar i avalar els nous creixements 
residencials de la ciutat.  
 
 En tal sentit, el POUM preveu la conversió del transvasament de la referida riera i els 
seus marges en una nova avinguda que recorri i estructuri tot el front oest de la ciutat mitjançant el 
cobriment de la referida infraestructura hidràulica. 
 
 Als efectes de garantir la urbanització del nou Passeig de Ponent, el POUM estableix 
la condició que els costos derivats de l’obra urbanitzadora que ha de suposar la transformació de la 
canalització actual en una nova artèria urbana que estructuri, ordeni i avali els nous creixements 
residencials previstos en aquest sector de la ciutat, es reparteixi de forma ponderada, d’acord amb 
els criteris establerts al Punt Nou de la Memòria del POUM, entre 
 

- els creixements extensius residencials previstos en el sòl urbanitzable; 
- els creixements dels sectors industrials i d’activitat del sud de la ciutat; 
- els creixements revistos en els sectors i polígons d’actuació delimitats en el sòl urbà i 

directament relacionats o associats a la remodelació d’aquesta via i 
- les aportacions que es realitzin directament per part de les administracions 

implicades en l’execució d’aquesta obra urbanitzadora. 
 
 Així mateix estableix que l’estimació dels costos d’urbanització del cobriment de la 
canalització s’ha de determinar mitjançant la formulació d’un Pla de viabilitat tècnica i programació 
de la infraestructura informat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 En execució de les esmentades determinacions l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, 
mitjançant acord del Ple de data 29 de març de 2007, el Pla de viabilitat tècnica i Programació 
econòmica de la integració i millora de la Riera de Palau (en endavant PVTPE), com una referència 
necessària per aquells sectors i polígons d’actuació que es pretenguessin desenvolupar abans de 
l’aprovació dels corresponents projectes tècnics de l’obra i, en tot cas, amb anterioritat a la 
reparcel·lació econòmica de l’àmbit comú, amb l’objectiu de fer viable la concreció de la seva 
participació en l’execució de la infraestructura. 
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 Aquest Pla de viabilitat tècnica i Programació econòmica va ser informat 
favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en data 19 de juliol de 2006. 
Això no obstant, el document informat preveia que els trams de riera al seu pas pels sectors 
productius Palau Nord i Palau Sud no serien objecte de cobriment sinó de renaturalització, d’acord 
amb els criteris que havien estat transmesos per la pròpia ACA, a diferència del previst al POUM, 
que contemplava el cobriment total. 
 
 El Pla de viabilitat tècnica i Programació econòmica contemplava també la viabilitat 
econòmica de la referida actuació i indicava que l’Administració finançaria un 27,31% del 
pressupost de les obres i els particulars el 72,69% restant, a raó d’un 19,57% el sòl urbà, un 33,12% 
els nous sectors residencials en sòl urbanitzable delimitat i un 20% els nous sectors d’activitat 
terciària i industrial, percentatges que difereixen lleugerament dels previstos en el POUM com a 
resultat de l’aplicació de la clàusula de salvaguarda econòmica prevista a la seva memòria POUM. 
 
 El Pla de viabilitat contenia, a més, un annex normatiu que regulava la forma de 
garantir la participació dels sectors i polígons en el finançament de la infraestructura, que havia de 
prestar-se en cas d’execució avançada d’un àmbit i el cànon avançat d’urbanització, remetent les 
normes per les que es regiria aquest cànon a un futur Pla especial de la infraestructura. 
 
 Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla de viabilitat tècnica i Programació 
econòmica de la integració i millora de la Riera de Palau es van interposar sengles recursos 
contenciosos administratius, que es van resoldre de forma acumulada en virtut de la Sentència núm. 
1144, de data 4 de desembre de 2009, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
contenciós administratiu, Secció Tercera, dictada en el recurs ordinari número 564/07. 
 
 L’esmentada sentència va declarar la nul·litat del PVTPE per entendre que modificava 
les determinacions del planejament general al no proposar la cobertura de la totalitat de la Riera de 
Palau, en concret, en els trams al seu pas pels sectors productius Palau Nord i Palau Sud, d’acord  
amb els criteris que havien estat transmesos per la pròpia ACA, a diferència del previst al POUM, 
que contemplava el seu cobriment total. En conseqüència, considerava vulnerat el principi de 
jerarquia normativa, en base a considerar que el Pla de viabilitat, tot i no ajustar-se pròpiament a les 
figures de planejament recollides a la normativa urbanística era un instrument urbanístic subjecte al 
referit principi. 
 
 Contra la referida sentència l’Ajuntament de Terrassa va interposar recurs de cassació, 
que es va resoldre pel Tribunal Suprem en virtut de Sentència de data 24 de maig de 2012 (Recurs 
núm. 765/2010), que va confirmar la resolució impugnada i, per tant,  la nul·litat del PVTPE. 
 
 Amb l’objectiu de donar compliment als pronunciaments judicials assenyalats, resulta 
procedent modificar el vigent POUM per deixar sense efecte les previsions del POUM relatives a 
les regles de participació dels referits sectors en el cobriment de la riera, al deixar de tenir sentit que 
aquests participin en el futur cost d’una infraestructura de la que, arrel de l’informe de l’ACA, no 
estaran en cap cas ni física ni materialment vinculats. 
 
 En aquest sentit, pels tècnics dels Serveis de Planejament i de Gestió Urbanística de 
l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament s’ha procedit a redactar la proposta de 
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al cobriment de la Riera 
de Palau corresponent als sectors productius de Palau nord i Palau sud, que es sotmet a aprovació. 
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 El fet que no es cobreixi la riera als trams esmentats suposa a més una reducció del 
cost previst pel POUM per metres lineals de cobriment, en concret 2.940 metres lineals, que suposa 
un 39% de la longitud total que el POUM preveia cobrir, i proposant així el cobriment de 4.450 
metres lineals. Aquest percentatge és superior al del cost de participació que el POUM imputa als 
dos sectors (20%). Per tant, la manca de participació dels referits àmbits en el cobriment no 
suposarà en cap cas un sobrecost per la resta de sectors i polígons vinculats a la infraestructura.  
 
 La proposta redactada té, a més com objectiu, possibilitar el desenvolupament del 
sector de sòl urbanitzable d’ús industrial i terciari denominat PP-FAL001, Palau Sud, per tal 
d’incrementar l’oferta de sòl productiu a la ciutat en el marc del Pla de desenvolupament industrial 
de Terrassa, tota vegada aquest sector compta ja amb planejament derivat, reparcel·lació i 
urbanització aprovats i té pendent d’aprovació provisional una modificació del seu Pla Parcial, on, 
entre d’altres, es duu a terme l’estudi i tractament de les actuacions que afecten a la riera al seu pas 
pel sector. 
 
 En data 29 de maig de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment 
la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació al cobriment de la 
Riera de Palau corresponent als sectors productius de Palau nord i Palau sud, d’iniciativa municipal. 
 
 El document ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública, mitjançant la 
publicació de l’edicte al Diari de Terrassa en la seva edició de data 26 de  juny de 2020, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8162 de 25 de juny de 2020, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 26 de juny de 2020, i al “Boletín Oficial del Estado” núm. 261 de 
data 2 d’octubre de 2020. L’anunci ha estat exposat així també al tauler d’edictes electrònic de la 
Corporació del dia 26/06/2020 al dia 30/09/2020, ambdós inclosos. 
 
 Transcorregut el termini d’un mes des de la darrera publicació consta presentat un únic 
escrit d’al·legacions contra l’expedient, que ha estat objecte del degut tractament per mitjà 
d’informe emès en data 4 de novembre, tal i com s’exposa al següent apartat.  
 
 Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb el previst a la legislació 
urbanística vigent i atès al contingut de la Modificació Puntual del POUM, es va sol·licitar informe 
a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la 
Generalitat. 
 
 S’ha rebut informe favorable de l’ACA en relació a l’abastament, sanejament, 
inundabilitat i afeccions medioambientals, així com informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials de Barcelona, també en sentit favorable.   
 
 En relació amb la Modificació sotmesa a informació pública s’ha presentat un únic 
escrit d’al·legacions per part de: 
 
 LANDCOMPANY 2020,SL,  Registre d’entrada núm. 134844 de data 28 de setembre 
de 2020. 
 
 En data 4 de novembre de 2020 ha estat emès l’informe jurídic de tractament de 
l’escrit d’al·legacions esmentat, obrant a l’expedient i que es dóna per reproduït.  
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 La Modificació puntual del POUM ha estat redactada de conformitat amb el que 
determina el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLU) i concordants del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLU). 
 
 L’article 96 del TRLU estableix que «La modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació». 
 
 En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la normativa urbanística del POUM 
que indica: «La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes 
normes aplicables per a la seva formació».  
 
 El document de la Modificació no ha de donar compliment al que determinen els 
articles 99 i 100 del TRLU, ja que no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de 
l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos  
 
 La tramitació i els terminis se subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLU i a 
l’article 107 del RLU, amb les determinacions específiques de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 Per part dels tècnics municipals redactors del document ha estat detectada d’ofici una 
errada material, al final de la pàgina 4 de la proposta de Modificació aprovada inicialment, 
consistent en, d’una banda expressar la superfície de cobriment que no es realitza en metres 
quadrats, quan realment hauria de dir metres lineals, així com pel que fa al percentatge de reducció 
que el no cobriment suposa, no en referència al cobriment total previst en el POUM sinó en relació 
als metres lineals que es cobriran com a conseqüència de la Modificació que es tramita. 
 
  De conformitat amb l’article 109.2 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”:  
 
  “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.” 
 
  Correspon doncs procedir a l’esmena de l’errada material continguda a la proposta de 
Modificació puntual del POUM aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa en data 
29 de maig de 2020, en el sentit de rectificar la pàgina 4 in fine, per tal, d’una banda, corregir que 
els 2.940 m2 són lineals enlloc de quadrats, i, de l’altra, precisar que el 39% de reducció de 
cobriment ho és sobre el total que el POUM preveia de cobriment. 
 
  Els articles 76.2 i 85.1 del TRLU, prescriuen que correspon formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments i que aquests estan facultats per l’aprovació 
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 
conformitat amb allò previst als articles 96.e) i 79.b) del Decret legislatiu 1/2010, en la seva nova 
redacció donada per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
 
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació 
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que posi fi a la tramitació municipal dels plans. D’altra banda, l’article 114.3.k) requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els 
acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
 
 Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, vist l’informe emès per 
la lletrada i el Cap del Servei de Gestió Urbanística així com pel Cap del Servei de Planejament de 
data 9 de novembre de 2020, aquesta Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar l’informe de tractament d’al· legacions de data 4 de novembre de 
2020, que obra a l’expedient i que es dóna per reproduït. 
 
 SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en relació al cobriment de la Riera de Palau corresponent als sectors 
productius de Palau Nord i Palau Sud, amb l’ajust de l’esmena d’errada material de caràcter no 
substancial, tal i com es justifica al cos del present document. 
 
 TERCER.- Trametre el document ara aprovat provisionalment a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona perquè resolgui sobre llur aprovació 
definitiva, segons preveu l’article 96.e i 79.b del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
 QUART.- Notificar el resultat del tractament de les al·legacions a l’interessat.» 
 
Epígraf 5) Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM del sector del Pla de Millora 

de Sant Pere de Les Fonts. 
  
 El Sr. Caballero explica que l’àmbit de la modificació inclou tres finques petites en 
relació amb el conjunt del sector, per poder urbanitzar i dotar aquests terrenys amb la condició de 
solars, reubicar la zona qualificada de sistema verd urbà a la part central del polígon per afavorir 
una millor connexió dels vials existents, permetre la cessió i la urbanització dels trams dels vials i 
de la zona verda, i proposar una nova delimitació del sector del Pla de Millora, adaptant-la a la 
configuració del nou polígon d’actuació que s’estableix mitjançant aquesta modificació del POUM, 
de comú acord amb el propietari únic de tots els terrenys, evitant així l’amenaça d’expropiació per 
imperi de la llei fruit de la delimitació del POUM del 2003. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent delimitava un àmbit de Pla de 
Millora Urbana de Completament Urbà a Sant Pere de les Fonts, definit al núm. 79-80 de les fitxes 
normatives i fixava la seva execució pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació. El 
límit d’aquest Pla de Millora fou rectificat d’acord amb la resolució del Conseller de Política de 
Territorial i Obres Públiques, de l’11 de juliol de 2005, com a resultat de l’estimació del recurs de 
reposició 9/2002. 
 
 La proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 
sector del Pla de Millora Urbana de Sant Pere de les Fonts, PM-STP001 és d’iniciativa municipal i 
ha estat redactada pels tècnics del Servei de Planejament del Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Terrassa. 
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 L’àmbit de la Modificació puntual del POUM inclou el límit del sector del Pla de 
Millora Urbana de Sant Pere de les Fonts, PM-STP001, i les parcel·les del carrer Clavell núm. 15, 
de l’Assutzena núm. 15 i del carrer de Marià Solà, núm. 29.  
 
 La superfície total de l’àmbit de la Modificació puntual és de 203.868,43 m2 
 
 Per acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 24 d’abril de 2009, es va 
aprovar definitivament la substitució de la modalitat d’execució del sistema de cooperació prevista 
al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per la de compensació bàsica i, en data 17 de 
desembre de 2010, el mateix òrgan va aprovar la constitució de la Junta de Compensació 
Provisional de l’àmbit. 
 
 Transcorreguts els anys des de la vigència de les previsions del POUM, no s’ha 
presentat cap proposta de desenvolupament del sector. D’altra banda, el titular de la finca 
qualificada en el vigent POUM com P3 sistema d’espais lliures, llindant amb el sector i fora del seu 
àmbit en el seu límit nord-est, va formular l’advertiment previ a l’inici de l’expedient d’apreuament 
de la finca esmentada. 
 
 En sessió de data 20 de setembre de 2019 la Junta de Govern Local va acordar, pel que 
fa el referit sector de planejament i determinades finques colindants,  la suspensió de la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la 
voluntat d’estudiar  els paràmetres urbanístics previstos al POUM vigent així com donar resposta a 
la petició d’advertiment expropiatòria referida. 
 
 L’acord de suspensió de llicències va ser notificat a tots els propietaris de l’àmbit i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari de Terrassa i a El Punt Avui, en les 
seves edicions de data 8 d’octubre de 2019 i en els mitjans telemàtics corresponents. Així mateix es 
va publicar l’anunci de notificació, pel que fa a les notificacions infructuoses, al BOE núm. 283, de 
25 de novembre de 2019 
 
 Durant el període de suspensió de llicències fins a l’actualitat, el Servei de 
Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Terrassa ha analitzat l’àmbit objecte de suspensió, 
repensant l’ordenació vigent per a adequar-la a les necessitats reals socials i urbanístiques de la 
ciutat i del barri en particular, tenint en compte els objectius inicialment plantejats per mitjà de la 
suspensió de llicències referida. Això no obstant, la lectura del sector des del punt de vista de 
l’oportunitat i conveniència d’una possible reconsideració global i sencera dels seus paràmetres 
urbanístics en els context actual d’incertesa i variabilitat de les necessitats socials, han obligat a 
demorar l’abordatge urbanístic del conjunt del sector, limitant-se l’abast de les actuacions 
projectades a resoldre les necessitats puntuals i immediates generades, d’una banda, amb motiu de 
la petició d’expropiació i de l’altra, pels petits desajustos observats en l’ordenació actual dins les 
mateixes propietats, tal i com es detalla més endavant. 
 
 L’objecte de la present Modificació puntual del POUM és, per una banda, la 
delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística (PA-STP001) que inclou les finques del carrer del 
Clavell núm. 15, part de la finca del carrer Clavell núm. 13, de l’Assutzena núm. 15 i del carrer de 
Marià Solà, núm. 29 del barri de Sant Pere de les Fonts amb la finalitat de poder urbanitzar i dotar 
aquestes finques de la condició de solar, reubicar la zona qualificada com a sistema de verd urbà P.3 
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a la part central de l’àmbit per afavorir una millor connectivitat dels vials existents i permetre la 
cessió i la urbanització dels trams de vial i de la zona verda. D’altra banda proposa una nova 
delimitació del sector del Pla de Millora (PM-STP001), adaptant-se a la configuració del nou 
Polígon d’Actuació. 
 
 En aquest sentit, la Modificació puntual del POUM proposa una ordenació dins del 
Polígon d’actuació (PA-STP001) que qualifica les finques del carrer del Clavell, 15 i Marià Solà 29, 
de zona d’edificació aïllada, clau A5.0, amb tres parcel·les edificables de 1.298,77 m² de superfície 
i una zona verda central qualificada de verd urbà, P.3, amb una superfície de 935,88 m². La nova 
ordenació proposa urbanitzar els trams finals dels tres carrers del sector, qualificant els trams dels 
carrers del Narcís i de Marià Solà com sistema viari de carrer, clau V.2 i el tram del carrer de 
l’Assutzena, com a complement de vialitat, clau P.10. Amb aquesta configuració de carrers, la 
Modificació assegura que s’urbanitzin aquests vials per dotar a les finques qualificades de zona, la 
condició de solar i alhora, permet la continuïtat d’aquests carrers, la qual es farà efectiva quan es 
materialitzi el nou Pla de Millora proposat. 
 
 Així, el document de la modificació puntual justifica l’interès públic en la redacció de 
la present modificació, que especialment rau en donar condició de solar a dues parcel·les que el 
POUM va deixar fora de l’àmbit del Pla de millora, però en canvi no tenen accés a vial; preveure la 
continuïtat dels vials actuals fins al sector; i sobretot, en la reubicació i urbanització de la zona 
verda existent en un espai de molta més centralitat, que garanteix la superfície actual assignada pel 
POUM i millora la seva funcionalitat, i que a l’hora es preveu la seva obtenció per mitjà de cessió 
gratuïta. Mentre no es desenvolupa el Pla de millora, es proposa com un espai d’acabament de la 
ciutat i de transició, i quan el Pla de millora es desenvolupi, gaudirà d’un emplaçament de molta 
centralitat entre aquest àmbit i el barri consolidat. 
 
 La Modificació puntual del POUM proposa també la modificació del perímetre del Pla 
de Millora vigent de Sant Pere de les Fonts (PM-STP001), adaptant-se a la configuració del Polígon 
d’actuació en la part que limita amb aquest, reduint la seva superfície, que passa de 202.302 m² a 
201.190,32 m². 
 
 Els percentatges de sistemes i de zones globals del Pla de Millora també es 
modifiquen, en relació a la seva superfície. 
 
 L’informe urbanístic sobre la Proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del sector del Pla de Millora Urbana de Sant Pere de les Fonts, PM-STP001, 
emès en data   9 de novembre de 2020 pel Servei de Planejament Urbanístic, és favorable a la seva 
aprovació inicial.  
 
  Els articles 76.2 i 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, prescriuen que correspon formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments i que aquests estan facultats per a l’aprovació 
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió de Territori de Catalunya, de conformitat amb allò previst als 
articles 98.2, 96 e) i 79 b) del Decret legislatiu 1/2010, en la seva nova redacció donada per la Llei 
5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.  
  
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació 
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inicial del planejament general del municipi. D’altra banda, l’article 114.3.k) estableix que es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per 
adoptar els acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
 
 La legislació específica aplicable és el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les seves modificacions (TRLU), el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).  
 
 No s’han portat a terme les actuacions preparatòries de la formulació del planejament 
assenyalades  en les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’art. 101 del RLU, atès el seu caràcter potestatiu, 
de conformitat amb l’art. 101.2 del mateix text legal. 
 
 L’article 96 del TRLU estableix que «La modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació». En el 
mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la normativa urbanística del POUM que indica: «La 
modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes normes aplicables 
per a la seva formació».  
 
 Per tant, la tramitació i els terminis de la present Modificació se subjectaran als 
establerts a l’article 85 del TRLU i a l’article 107 del RLU. 
 
 És d’aplicació a la present tramitació l’article 98 del TRLU relatiu a la modificació 
dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius, en tractar-se d’una 
modificació de POUM que altera la zonificació del sistema d’espais lliures.  
 
 El document de la Modificació dona compliment a l’article 99 del TRLU, ja que, en 
base al que disposa l’informe emès en data 9 de novembre de 2020 pel Servei de Planejament 
Urbanístic, tot i que la Modificació, en la seva globalitat, no comporta un increment del sostre 
edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat ni transformació dels usos, la 
delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística augmenta l’edificabilitat  i la densitat respecte el sòl 
urbà consolidat. Per aquest motiu s’incorporen les determinacions de l’article 99, quant a la 
documentació i l’aplicació del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic referit al Polígon 
d’Actuació d’acord amb l’article 43 del TRLUC. 
 
 La present tramitació ha donat compliment a l’article 100 del TRLUC sobre la 
modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves 
per a sistemes urbanístics, doncs s’ha aplicat l’increment de reserva mínima per a zones verdes i 
espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial, en la definició de percentatges 
de sistemes del Polígon d’Actuació urbanística, d’acord com s’ha especificat al punt 17 de la 
Memòria. Per a la resta de l’àmbit de la Modificació puntual del POUM, no es requereixen més 
reserves per a espais lliures o zones verdes ja que la Modificació no estableix un increment de 
sostre edificable, ni de densitat residencial o de transformació dels usos. 
 
 Pel que fa a l’aprofitament urbanístic, d’acord amb l’article 43.1 de la Llei 
d’urbanisme, s’estableix que el nou Pla de Millora ha de preveure l’obligació de cedir el 10 % de 
l’aprofitament urbanístic. I pel que fa a l’aprofitament urbanístic del Polígon d’actuació urbanística, 
cal atendre’s al que estableix l’apartat b de l’article 43.1.b, amb el benentès que es tracta d’un nou 
polígon d’actuació urbanística que té per objecte una actuació aïllada de dotació, i en concordança 
amb l’apartat 4 de la Disposició Addicional Segona de la Llei d’urbanisme i amb l’apartat 3 de 
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l’article 99 del mateix text legislatiu, s’estableix que la cessió amb aprofitament urbanístic del nou 
polígon d’actuació urbanística correspon al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 
 
 Pel que fa a la sostenibilitat econòmica dels dos àmbits establerts per la modificació, a 
l’apartat 18 de la memòria del document de modificació puntual es justifica de manera enraonada 
que tant el pla de millora com el polígon d’actuació urbanística són viables econòmicament. 
 
 Així mateix, i pel que fa al Pla de millora, a més, es compara la seva viabilitat 
econòmica respecte dels paràmetres establerts en el planejament general vigent, i es conclou que es 
manté la mateixa repercussió i per tant no s’altera la seva sostenibilitat econòmica. 
 
 Pel que fa a les reserves per a habitatge amb protecció oficial, la present Modificació 
no en pot preveure, atenent que la tipologia edificatòria prevista per a la construcció d’habitatges 
protegits és incompatible amb la qualificació de les zones previstes tant en el Pla de millora com en 
el Polígon d’actuació (zona aïllada, identificada amb les claus A5.0 i A5.1, amb els usos dominants 
d’habitatge unifamiliar i bifamiliar), tal i com es justifica a la memòria social d’habitatge de la 
memòria del document de modificació puntual (apartat 19), d’acord amb l’article 66.4.b del RLU.  
 
 El tipus de modificació del present expedient no requereix l’Informe Ambiental, en 
aplicació de la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i en concret 
l’article 7 sobre modificacions de plans. D’altra banda, per les seves característiques, la Modificació 
puntual del POUM no presenta cap tipus de repercussió ambiental (els usos són els mateixos que els 
existents), ni comporta cap canvi en l’estructura general i orgànica prevista en el POUM, per la qual 
cosa, es pot concloure que des de l’estricta aplicació de la legislació urbanística no és necessària la 
incorporació d’un Informe Ambiental. 
 
 D’altra banda, la Modificació puntual del POUM no és objecte d’avaluació ambiental 
estratègica, d’acord l’apartat 6c segon, de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2005, del 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, perquè la Modificació no conté efectes 
significatius que produeixin sobre el medi ambient. 
 
 En relació a l’Estudi de la Mobilitat Generada, és innecessària la formulació d’un 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que prescriu 3.1 del Decret 344/2006 de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, ja que la present manté els 
usos existents i previstos pel planejament anterior i no preveu cap transformació en aquest sentit, 
per la qual cosa no es contempla la generació de nova mobilitat a la zona. 
 
 D’acord amb allò previst a l’article 85.5 del TRLU, simultàniament al tràmit 
d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, el quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg. Atès el contingut de la present Modificació s’ha de procedir a sol·licitar 
els informes als següents organismes: 
 

1. Agència Catalana de l’Aigua (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) en relació a la possible 
afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de 
conformitat amb la legislació. 
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2. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) en relació 
als riscos geològics, Jaciments paleontològics o punts d’interès geològics que hi 
puguin haver a l’àmbit. 

 
3. Agència de Residus de Catalunya (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat). 
 
4. Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (Direcció 

General de Comunicacions Electròniques del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració pública). 

 
5. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat). 
 
6. Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures 

Viàries, en relació que l’àmbit del pla de millora limita amb vial de connexió de 
l’autopista C16. 

 
7. Concessionària d’Autopistes (Autema), en relació que l’àmbit del pla de millora 

limita amb vial de connexió de l’autopista C16. 
 
8. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Secretaria d’Infraestructures i 

Mobilitat), en relació que l’àmbit del pla de millora limita amb el traçat de la línia 
de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Línia del Vallès Terrassa – 
Barcelona. 

 
9. Direcció General de Comerç, d’acord amb el que estableix l’article 10.4 del Decret 

Llei  1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
 Així mateix, segons preveu l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, no cal concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el 
terme municipal de Terrassa, ja que l’àmbit de la modificació no els hi afecta. 
 
 La Junta de Govern Local, en data 20 de setembre de 2019, va aprovar la suspensió de 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o d’ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en l’àmbit que es grafiava en el plànol que incorporava l’acord. 
 
 L’article 73.2 del TRLU prescriu que l’aprovació inicial dels instruments de 
planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures enunciades a 
l’apartat 1 -és a dir, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com de 
projectes de gestió urbanística i urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes en la legislació sectorial- en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic.  
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 D’acord amb els objectius de la present Modificació, així mateix d’acord amb el que 
preveu l’article  d’aplicació al supòsit concret pel que fa als efectes de suspensió de la petició 
d’advertiment d’inici d’expedient d’expropiació més amunt esmentada, resulta, per tant, d’obligat 
compliment l’adopció de l’acord de suspensió de tramitacions i llicències de l’article 73.2 del 
TRLU. Pel que fa a la durada de la suspensió, en el present supòsit és d’aplicació el que disposen 
els articles 74.1 del TRLU i 103.1 del RLU, en què s’estableix que, si abans d’acabar-se el termini 
d’un any de la suspensió potestativa prevista per l’article 71.1 de la Llei d’urbanisme, es produeix 
l’acord d’aprovació inicial, l’administració competent ha d’acordar la suspensió prevista en l’article 
71.2 de la Llei d’urbanisme, i els seus efectes s’extingiran definitivament un cop transcorreguts dos 
anys des de l’inici de la vigència de l’acord de suspensió potestativa.  
 
 Vistos aquests antecedents, les disposicions legals d’aplicació, i l’informe jurídic emès 
pel Servei de Gestió Urbanística de data 10 de novembre de 2020, aquesta Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del sector del Pla de Millora Urbana de Sant Pere de les Fonts, PM-STP001. 
 
 SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la 
premsa local, i en els mitjans telemàtics corresponents, per tal de que puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes.  
 
 TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licita informe a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat), a l’Agència de Residus de Catalunya (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat), a la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (Direcció General de Comunicacions 
Electròniques del Departament de Polítiques digitals i Administració Pública), a la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat), a 
la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries, a la 
Concessionària d’Autopistes (Autema), al Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Secretaria 
d’Infraestructures i Mobilitat) i a la Direcció General de Comerç per raó de llurs competències 
sectorials, les quals l’han d’emetre en el termini d’un mes. 
 
 QUART.- Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’acord amb allò 
determinat a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya que s’ajustarà, pel que fa a la seva durada, al contingut de 
l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, i als efectes previstos a l’article 114.5 del mateix text legal. 

 
 CINQUÈ.- Publicar l’acord de suspensió esmentat en l’apartat anterior i el plànol 
identificatiu de l’àmbit afectat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la premsa local, a 
la premsa provincial i als mitjans telemàtics corresponents.  
 
 SISÈ.- Notificar a les persones propietàries de l’àmbit.» 



 

 18 

 
Epígraf 6) Aprovació definitiva de l’Ordenança de Mobilitat. 
 
 La Sra. Melgares manifesta que avui és un dia important, en el qual es comença a 
adaptar la normativa municipal a la situació real al carrer i les noves formes de mobilitat. També es 
dóna resposta a la preocupació per la preservació del medi ambient, per la seguretat, per la millora 
de l’espai públic. També es posa de manifest l’interès per les energies més netes, i en definitiva per 
la millora de la qualitat de vida i la convivència pacífica a la ciutat. L’Ordenança s’ha treballat 
conjuntament amb els Grups polítics, les entitats i la ciutadania. Es va iniciar amb un procés de 
participació ciutadana, amb la Taula de Mobilitat i amb una consulta pública. Les principals 
novetats d’aquesta Ordenança són la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes, la 
regulació dels vehicles de mobilitat personal, la regulació de l’aparcament en calçada, potenciant les 
voreres com un espai per a les persones, la prohibició de l’estacionament en vorera de motocicletes 
i ciclomotors, la regulació de l’espai públic per a l’estacionament de flotes públiques o privades, la 
creació de carrils multiús, etc. La normativa presenta diferents novetats que permetran avançar en 
els objectius de la revolució verda, com pacificar el trànsit, reduir els accidents, reduir la 
contaminació i el soroll. En definitiva, millorar la salut i el benestar de tota la ciutadania. La Sra. 
Melgares conclou anunciant que s’està preparant tot un seguit de documentació i d’informació 
destinada a permetre que la ciutadania tingui coneixement de les noves normes.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Lluís, qui assenyala que l’Ordenança respon al 
compromís de la ciutat amb una mobilitat sostenible, entesa com la millora de la qualitat de vida i 
de la convivència pacífica de la ciutadania. El Grup de JxT votarà a favor de la present aprovació 
definitiva, si bé vol fer dues reflexions. Per una banda, cal recordar que hi ha identificada una zona 
de baixes emissions al centre de la ciutat que cal anar implementant, amb mesures graduals. La Sra. 
Lluís espera que la nova Ordenança ajudi al desenvolupament d’aquestes zones a tota la ciutat. 
L’Ordenança tracta qüestions de mobilitat, d’accessibilitat, de salut, de seguretat viària, de qualitat 
de l’aire, de protecció del medi ambient urbana, alhora que també protegeix el patrimoni de la ciutat 
de manera sostenible. Per altra banda, la Sra. Lluís es refereix a la campanya ciutadana per explicar 
el contingut de l’Ordenança. La Sra. Lluís espera que aquesta campanya es faci de manera 
entenedora, amb criteris de lectura fàcil, que sigui accessible i comprensible per tothom. La Sra. 
Lluís agraeix a totes les persones i entitats que hi han col·laborat en tot el procés d’elaboració de 
l’Ordenança. La manera com ens mourem ara determinarà com serà la ciutat del futur que volem. 
 
 El Sr. González destaca que tots els Grups hi han col·laborat i són favorables a aquesta 
Ordenança. El Sr. González demana, atès el llarg termini que ha passat entre l’inici dels treballs i 
l’aprovació definitiva de l’Ordenança, que la campanya informativa no quedi en uns pictogrames, 
una informació superficial  o una propaganda de les bondats de la nova normativa a les xarxes 
socials. El Sr. González proposa fer un repartiment domiciliari, amb fulletons distribuïts en les 
bústies de les cases, sobretot en relació amb aquells aspectes més conflictius, com ara la 
implantació dels nous sistemes de mobilitat. Fulletons que siguin senzills però clarificadors, I que 
es redactin en català i castellà, per facilitar l’accessibilitat i la comprensió per part de tothom.  
 
 El Sr. Caballero destaca l’enorme importància que la protecció i millora del medi 
ambient té en el context d’aquesta Ordenança. Té en compte la capacitat mediambiental dels 
municipis i contempla articles importants que avancen vers aquesta millora de la qualitat de l’aire i 
la reducció dels sorolls i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Terrassa té l’obligació, per 
la seva població, de redactar i implementar un pla de millora de la qualitat de l’aire. Aquest pla 
inclourà mesures tangibles cada vegada que es declari un episodi d’emergència climàtica, a 
diferència del pla anterior, que no contemplava cap mesura tangible. També es contempla la 
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reducció de la contaminació en entorns escolars, la identificació d’una zona d’atmosfera protegida, 
la tarifació de l’aparcament en funció del potencial contaminador dels vehicles. Gran part de les 
accions per la millora de la qualitat de l’aire i del soroll tenen relació directa amb les polítiques de 
mobilitat, com es va evidenciar clarament durant el confinament. El Sr. Caballero destaca també 
l’establiment del marc normatiu per delimitar en el territori zones de baixes emissions o de ZUAP, 
que permetran la implantació de mesures especials de regulació de l’accés, la circulació i 
l’estacionament de vehicles, així com l’establiment de mesures de restricció, de caràcter 
extraordinari i temporal, en episodis de contaminació atmosfèrica. Això implica valentia i 
coherència a l’hora de fer polítiques mediambientals. En definitiva, la voluntat d’avançar cap a un 
model de ciutat més sostenible, segura i saludable. La Terrassa de la revolució verda. 
 
 El Sr. Armengol celebra que finalment s’aprovi aquesta Ordenança, que es va treballar 
majoritàriament durant l’anterior mandat. El Sr. Armengol agraeix l’esforç enorme dels serveis 
tècnics, així com les aportacions de les entitats en el marc de la Taula de Mobilitat. El Sr. Armengol 
demana més recursos per al Servei de mobilitat, que està infradotat, i atenent al fet que les 
polítiques de mobilitat tenen cada vegada més rellevància social. El Sr. Armengol reitera que 
mentre el Sr. Caballero parla de qualitat de l’aire i de coherència, alhora el govern està encarregant 
el projecte d’un gran aparcament al centre de la ciutat.  
 
 La Sra. Melgares manifesta que no s’ha fet cap encàrrec per un aparcament. Aquest és 
un rumor fals que algú està fent circular. La Sra. Melgares agraeix a la Taula de Mobilitat, a totes 
les entitats, persones individuals i Grups polítics la seva participació en tot aquest procés. Aquesta 
és una Ordenança amb un gran consens. El govern no farà cap pas enrere en l’àmbit de la revolució 
verda. Tant de bo s’hagueren fet més accions al respecte durant el mandat anterior. Es van fer molts 
estudis, però no es van fer accions concretes. La Sra. Melgares destaca que el govern està duent a 
terme actuacions en matèria de mobilitat. Des del mes de setembre fins ara es tanquen cada dia 
dinou carrers de la ciutat. Un dels objectius fonamentals és la reducció de la contaminació en els 
entorns escolars, un objectiu que no és fàcil d’assolir, atesa la confluència d’interessos. Com 
aquesta es continuaran fent mesures. Totes les grans ciutats del món estan prenent mesures per 
lluitar contra el canvi climàtic. Si no s’adopten mesures reals, i no només anuncis, això no serà 
possible. La Sra. Melgares comparteix amb el Sr. González la voluntat que la informació arribi a 
tota la ciutadania, i per això s’està preparant un repartiment per les bústies. Fer-ho a través de les 
xarxes socials no permet que arribi a tothom. 
 
 El Sr. Armengol puntualitza que el PSC no està fent circular cap fals rumor. És una 
realitat que el govern de la ciutat va encarregar un avantprojecte per reconstruir l’aparcament del 
Portal de Sant Roc. El mateix Sr. Albert va defensar, fa dues sessions plenàries, aquesta proposta. 
El Sr. Armengol comparteix que si els estudis tècnics i mediambientals avalen la construcció, es 
faci. Però el que no es pot fer és dir una cosa i fer tot el contrari.  
  
 La Sra. Melgares agraeix a tots els Grups municipals la seva voluntat de consens, 
perquè no tota la ciutadania té la mateixa consciència mediambiental que s’ha posat de manifest en 
el Ple. Entre tots i totes cal ser capaços de reduir la contaminació i els accidents, vetllant per la salut 
de la ciutadania. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El 29 de maig de 2020 el Ple de l’Ajuntament es va aprovar inicialment l’Ordenança 
de Mobilitat de Terrassa i es va sotmetre a informació pública. 
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 Durant el període d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions: 
 

1. Al·legacions presentades pel Gremi de tallers de reparació d’automòbils de la 
província de Barcelona. El número de registre d’entrada del document en aquest 
Ajuntament és el 16-07-2020 101155. 

2. Al·legacions presentades pel BITER (Associació Bici Terrassa Club). El número de 
registre d’entrada del document en aquest Ajuntament és el 22-07-2020 003930. 

3. Al·legacions presentades per Jose Solsona Peñarroya. El número de registre 
d’entrada del document en aquest Ajuntament és el 22-07-2020 201942. 

4. Al·legacions presentades per Àngels Mira Cortadellas, gerent d’Egarvia. El número 
de registre d’entrada del document en aquest Ajuntament és el 05-10-2020 133014. 

5. Al·legacions presentades per Trinitat Fornieles Contreras, Directora del Servei de 
Projectes i Obres de l’Ajuntament. El número de registre d’entrada del document en 
aquest Ajuntament és el 22-10-2020 122417. 

6. Al·legacions presentades per Edistribución Redes Digitales S.L.U. El número de 
registre d’entrada del document en aquest Ajuntament és el 26-10-2020 133354. 

7. Al·legacions presentades per SABA Soc. Aparcaments Barcelona. El número de 
registre d’entrada del document en aquest Ajuntament és el 29-10-2020 200737. 

 
 Un cop estudiades les al·legacions, la determinació de l’Ajuntament ha estat la 
següent: 
 
1. Tractament de les al·legacions presentades pel Gremi de tallers de reparació d’automòbils 

de la província de Barcelona 
 
ARTICLE 16. SISTEMES INTEL·LIGENTS DE TRANSPORT PER A LA GESTIÓ DE LA 
MOBILITAT 
 
Redactat actual: 
 
L’Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real 
del trànsit de vianants i de circulació de qualsevol tipus de vehicle així com per gestionar la 
mobilitat urbana de manera més segura, eficient, sostenible i intel·ligent. 
 
Redactat proposat: 
 
L’Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real 
del trànsit de vianants i de circulació de qualsevol tipus de vehicle així com per gestionar la 
mobilitat urbana de manera més segura, eficient, sostenible, equitativa i intel·ligent. 
 
Resolució: 
 
L’Ordenança estableix a l’article 16 i 29 la possibilitat que l’Ajuntament recopili informació sobre 
el trànsit de vianants i vehicles a fi de gestionar la mobilitat de la ciutat. La capacitat d’obtenir la 
informació dels quilometratge dels vehicles que recopila la DGT a través de les ITV depèn d’una 
altra administració i no és competència municipal. Per aquest motiu, des de l’administració local, 
tot i compartir el criteri de que la gestió de la mobilitat ha de ser equitativa per a tota la ciutadania, 
no té la possibilitat d’obtenir aquesta informació. En cas que s’obri aquesta possibilitat i que 
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l’Ajuntament pugui obtenir aquesta informació, se’n farà ús per poder reduir les emissions 
contaminants procedents del trànsit, de la forma més justa i equitativa possible. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 22. CIRCULACIÓ 
 
Redactat actual: 
 
7. Els vehicles no podran sobrepassar el temps màxim de circulació establert a la 
senyalització dins d’un àmbit. 
 
Redactat proposat: 
 
7. Els vehicles no podran sobrepassar el temps o quilòmetres màxim de circulació establert 
a la senyalització dins d’un àmbit.  
 
Resolució: 
 
Per analogia a l’al·legació anterior, es comparteix el criteri però l’administració local no disposa 
d’aquesta informació per poder introduir aquesta variable en la gestió del trànsit. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 19. ZONES D’ESTACIONAMENT RESERVAT ESPECÍFIQUES 
 
Redactat actual: 
 
L’Ajuntament podrà regular i/o autoritzar zones d’estacionament reservades per l’accés de 
determinats vehicles relacionats amb l’activitat que es desenvolupa en centres sanitaris, escoles, 
hotels, residències, centres de culte, o altres centres que per la seva rellevància ho facin 
aconsellable. 
 
Redactat proposat: 
 
L’Ajuntament podrà regular i/o autoritzar zones d’estacionament reservades per l’accés de 
determinats vehicles relacionats amb l’activitat que es desenvolupa en centres sanitaris, escoles, 
hotels, residències, centres de cultes, tallers de manteniment i reparació de motocicletes, o altres 
centres que per la seva rellevància ho facin aconsellable. 
 
Resolució: 
 
Els tallers de manteniment i reparació de motocicletes són una activitat privada que ha de disposar 
d’espai a l’interior del seu recinte per poder desenvolupar la seva activitat, tant sigui la relacionada 
directament amb la reparació del vehicle com la relacionada amb l’espera dels vehicles per la seva 
reparació. 
 
No es considera que sigui una activitat similar a les casuístiques considerades a l’Ordenança, 
relatives a l’afluència de persones per motius sanitaris, educatius, residencials, o altres activitats que 
requereixin d’un espai reservat a la via pública per la tipologia de mobilitat que generen. 
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Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 57. NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES I 
CICLOMOTORS 
 
Redactat actual: 
 
1. No podran estacionar damunt de les voreres excepte en aquelles que disposin d’una reserva 
senyalitzada a tal efecte.  
 
Redactat proposat: 
 
1. No podran estacionar damunt de les voreres excepte en aquelles que disposin d’una reserva 
senyalitzada a tal efecte o amb més de tres metres d’amplada.  
Resolució: 
 
Tal i com s’exposa al preàmbul de l’Ordenança, aquest document és l’instrument normatiu que dóna 
resposta a la implantació del Pla de Mobilitat 2016-2021, aprovat el 25 de maig del 2017, que 
defineix les actuacions necessàries per establir unes pautes de mobilitat més sostenibles i alhora 
garantir l’accessibilitat i la mobilitat de la ciutadania. Amb aquest objectiu, el Pla estableix 96 
accions orientades a donar resposta a importants reptes de futur que cal afrontar conjuntament: 
reptes relacionats amb la millora de la salut i de la qualitat de l’aire, amb la reducció del soroll i de 
les emissions que comporten canvi climàtic i també amb la millora de la seguretat viària i de 
l’habitabilitat de la nostra ciutat. 
 
L’article 57.1 és fruit d’un dels objectius del Pla, que és potenciar els desplaçaments a peu per la 
ciutat: per fer-ho possible cal que les voreres per on transiten les persones siguin amples i segures, 
especialment per les persones menors i les persones més vulnerables.  
 
L’estacionament de motocicletes i ciclomotors a les voreres d’amplada superior a 3m, que era on 
estava permès amb l’anterior Ordenança, redueix considerablement l’espai útil de pas dels vianants.  
 
Per altra banda, la circulació d’aquests vehicles motoritzats per la vorera suposa un perill als 
vianants que hi transiten, especialment per la temperatura dels tubs d’escapament i també suposa 
molèsties per la contaminació acústica i ambiental que generen en un espai tan reduït. 
 
A fi d’adaptar la ciutat a aquesta nova regulació, amb la creació de noves reserves per aquests 
vehicles a la calçada, ja s’ha incorporat a la disposició transitòria segona l’establiment d’un termini 
d’1 any per fer efectiva la prohibició de l’estacionament en voreres.  
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 26.3. ÀREA O CARRERS DE VIANANTS (ESPAI NO MOTORITZAT)  
 
Redactat actual: 
 
a) Accedeixin a un garatge o estacionament autoritzat en aquest àmbit, o en surtin, podran circular 
però no parar. 
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Redactat proposat: 
 
a) Accedeixin a un taller de manteniment i reparació d’automòbils, garatge o estacionament 
autoritzat en aquest àmbit, o en surtin, podran circular però no parar.  
 
Resolució: 
 
L’Ordenança estableix a l’article 26 la possibilitat que l’Ajuntament estableixi àrees de vianants, 
indicant les característiques principals d’aquests espais no motoritzats, d’una forma genèrica. 
 
Serà en la regulació específica de cada àrea de vianants on es concretaran les condicions d’accés, 
els horaris, els tipus de vehicles autoritzats segons les activitats que s’hi desenvolupin, etc. 
D’aquesta forma, es podrà autoritzar la circulació dels vehicles vinculats a les activitats existents, 
tot i que a futur es podrien prohibir noves llicències de tallers de reparació de vehicles a l’interior 
d’una àrea de vianants. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 26.3. ÀREA O CARRERS DE VIANANTS (ESPAI NO MOTORITZAT)  
 
Redactat actual: 
 
h) Siguin vehicles d’autotaxi, quan siguin requerits per prestar servei. 
 
Redactat proposat: 
 
h) Siguin vehicles d’autotaxi o vehicle taller quan siguin requerits per prestar servei. 
 
Resolució: 
 
L’Ordenança estableix a l’article 26 la possibilitat que l’Ajuntament estableixi àrees de vianants, 
indicant les característiques principals d’aquests espais no motoritzats, d’una forma genèrica. 
 
Serà en la regulació específica de cada àrea de vianants on es concretaran les condicions d’accés, 
els horaris, els tipus de vehicles autoritzats segons les activitats que s’hi desenvolupin, etc. 
D’aquesta forma, es podrà autoritzar la circulació dels vehicles vinculats a les activitats existents, 
tot i que a futur es podrien prohibir noves llicències de tallers de reparació de vehicles a l’interior 
d’una àrea de vianants. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 29. ZONA DE BAIXES EMISSIONS O ZONES URBANES D’ATMOSFERA 
PROTEGIDA 
 
Proposta de modificació: 
 
Reconeixement de la transformació, adequació i retrofit dels automòbils. L’ajuntament, dins les 
seves competències en relació a la restricció a la circulació de determinats vehicles per raons 
mediambientals, pot reconèixer amb els requisits adients, com altres ciutats i estats europeus, que 
els usuaris de vehicles que han sotmès a operacions de reducció d’emissions puguin accedir a la 
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ZBE. Són operacions molt més assequibles que la compra d’un vehicle nou i promou que els propis 
fabricants d’automòbils considerin – per fi – una línea de negoci més amable amb el medi ambient 
i justa entre els propietaris d’automòbils que van confiar en els requisits d’homologació quan van 
fer la inversió en aquest mitjà de transport. 
 
Resolució: 
 
L’Ordenança estableix a l’article 29 la possibilitat que l’Ajuntament estableixi Zones de Baixes 
Emissions amb mesures especials de regulació de l’accés, la circulació i l’estacionament de 
vehicles, per la reducció de les emissions contaminants procedents del trànsit, d’una forma 
genèrica. 
 
Serà en la regulació específica de la Zona de Baixes Emissions on es concretaran les condicions 
d’accés, els horaris, els tipus de vehicles, etc.  
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 33. DEFINICIONS 
 
Redactat actual: 
 
2. Es consideraran vehicles de mobilitat personal (VMP) els vehicles d’una o més rodes dotats 
d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle 
una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats de seient si estan 
dotats de sistema d’auto-equilibrat. Aquests vehicles hauran de complir les característiques 
tècniques que estableixi la normativa estatal vigent en cada moment. Els VMP s’hauran d’atenir en 
el seu disseny, fabricació, i comercialització als requisits tècnics que estableix la legislació vigent 
en matèria de seguretat industrial i de seguretat general dels productes, i als processos de 
certificació que a futur estableixi la legislació.  
 
Redactat proposat: 
 
2. Es consideraran vehicles de mobilitat personal (VMP) els vehicles d’una o més rodes dotats 
d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al 
vehicle una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats de seient 
si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat. Aquests vehicles hauran de complir les característiques 
tècniques que estableixi la normativa estatal vigent en cada moment. Els VMP s’hauran d’atenir en 
el seu disseny, fabricació, i comercialització i manteniment als requisits tècnics que estableix la 
legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat general dels productes, i als 
processos de certificació i manteniment que a futur estableixi la legislació.  
 
Resolució: 
 
L’article 33 s’ha redactat segons la definició que va fer la DGT al punt 4 de la INSTRUCCIÓ 
2019/S-149 TV-108, que és la que està prevista a la pròxima modificació del Reglament General de 
Vehicles. Des de l’Ajuntament es considera que la DGT és l’òrgan competent en aquesta matèria i 
és en el marc de la modificació del Reglament on s’hauria d’incorporar aquest canvi, si s’escau. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
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ARTICLE 63. NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT EN LES ZONES DE FLOTES 
MULTIUSUARI O VEHICLES COMPARTITS 
 
Redactat actual: 
 
L’ajuntament podrà establir zones d’estacionament limitat a l’ús de flotes multiusuari o de vehicles 
compartits com a zones d’estacionament especial. En ser espais que constitueixen un ús comú 
especial estan subjectes a la corresponent autorització municipal. 
 
Redactat proposat: 
 
L’ajuntament podrà establir zones d’estacionament limitat a l’ús de flotes multiusuari o de vehicles 
compartits com a zones d’estacionament especial. En ser espais que constitueixen un ús comú 
especial estan subjectes a la corresponent autorització municipal i horari limitat d’estacionament. 
 
Resolució: 
 
L’Ordenança té la voluntat de ser un instrument regulador que perduri en el temps i que tingui la 
màxima aplicabilitat. Donat que aquestes flotes hauran de requerir d’una autorització municipal, 
serà en la regulació específica on es concretarà l’horari de l’estacionament, si s’escau. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 66. DEFINICIÓ DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LES ZONES AMB 
HORARI LIMITAT 
 
Redactat actual: 
 
En aquestes places podran estacionar les motocicletes i els ciclomotors, previ pagament de la taxa 
aprovada, i no podran fer-ho els vehicles de llargada superior a cinc metres. 
 
Proposta de modificació: 
 
Sense justificació, es perjudica a alguns models de vehicles (pick-up) i furgonetes que poden 
arribar a una llargada de 5.399 mm. 
 
Resolució: 
 
Tot i que existeixen al mercat vehicles de llargada superior, es considera que la longitud de 5m és la 
que engloba la major part dels vehicles i alhora permet optimitzar al màxim l’espai disponible a la 
via pública per estacionar vehicles. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
2. Tractament de les al·legacions presentades pel BITER (Associació Bici Terrassa Club) 
 
Un cop estudiades les propostes, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
TEMES GENERALS I MENORS  
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Proposta: 
 
- Corregir el format “km/h”, de tal manera que hi hagi un espai entre el número i la unitat km/h. Per 
exemple: 30 km/h (i no 30km/h).  
 
- Corregir falta ortogràfica a l’article 54, primera línia: “... els seus reglaments,...”  
 
Resolució: 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 21.1 VELOCITAT 
 
Redactat actual: 
 
1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes serà de 30km/h per tot tipus de vehicles. No obstant, 
en vies de dos o més carrils, l’autoritat competent podrà augmentar el límit a 50 km/h prèvia 
senyalització específica.  
 
Redactat proposat: 
 
1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes serà de 30 km/h per tot tipus de vehicles. No obstant, 
en vies de dos o més carrils, l’autoritat competent podrà augmentar el límit a 40 o 50 km/h prèvia 
senyalització específica. 
 
Resolució: 
 
Es considera apropiat possibilitar la regulació d’una velocitat diferent als 30 o 50 km/h. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 22.7: CIRCULACIÓ  
 
Redactat actual: 
 
7. Sobrepassar el temps màxim de circulació establert a la circulació vertical dins d’un àmbit.  
 
Proposta de modificació: 
 
(Eliminar aquest punt)  
 
Resolució: 
 
Aquest redactat respon a la necessitat de poder limitar el temps màxim de circulació establert per 
una zona determinada a fi de reduir el trànsit de pas per un corredor i forçar la utilització de vies 
alternatives que, tot i ser més allunyades són les que han de resoldre moviments de mitja i llarga 
durada que actualment es fan per l’interior de la ciutat. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
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ARTICLE 26.3: ÀREA O CARRER DE VIANANTS (ESPAI NO MOTORITZAT)  
 
Redactat actual: 
 
a) Accedeixin a un garatge o estacionament autoritzat en aquest àmbit, o en surtin, podran circular 
però no parar.  
 
Redactat proposat: 
 
a) Accedeixin a un garatge o estacionament autoritzat en aquest àmbit, o en surtin, podran circular 
però no estacionar.  
 
Resolució: 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 37.7: CIRCULACIÓ DE LES BICICLETES I VMP A LA CALÇADA  
 
Redactat actual: 
 
b) Les bicicletes que circulin en sentit contrari (sempre que es disposi d’una amplada suficient i 
d’una senyalització específica) mantindran la prioritat davant de vehicles amb motor que circulin en 
el sentit de la via.  
 
Redactat proposat: 
 
b) Les bicicletes que circulin en sentit contrari mantindran la prioritat davant de vehicles amb 
motor que circulin en el sentit de la via.  
 
Resolució: 
 
Es considera adequat eliminar la referència a l’amplada suficient donat que pot donar lloc a 
interpretacions diferents. Tanmateix, la referència a la senyalització específica ja queda recollida a 
l’apartat anterior i per tant no és necessària la seva repetició. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 38: CIRCULACIÓ DE LES BICICLETES I VMP A LES VIES CICLISTES  
 
Redactat actual: 
 
3. En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat de circulació màxima permesa serà de 10km/h.  
 
Redactat proposat: 
 
3. En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat de circulació màxima permesa serà de 20 km/h, 
si disposen d’un paviment diferenciat i de 10 km/h en la resta de casos, o quan hi hagi presència de 
vianants per garantir la seva seguretat. 
 
Resolució: 
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Es considera apropiat restringir la velocitat màxima de circulació a 10 km/h pels carrils bici situats 
en vorera per analogia amb les àrees de vianants, on els vehicles també tenen aquesta limitació de 
velocitat. La proposta d’incrementar aquesta limitació en carrils bici amb paviment diferenciat pot 
donar lloc a interpretació, com seria el cas del carril bici del Passeig 22 de Juliol, que combina 
diferents paviments, sovint és diferent al de la vorera però a vegades és el mateix. Per altra banda, 
els carrils bici ubicats en vorera tenen casuístiques diferents als ubicats a la calçada que donen lloc a 
possibles col·lisions amb altres usuaris com són els passos de vianants, les sortides de vehicles dels 
guals, el creuament de persones a les parades de transport públic, etc. En cas que es produeixi una 
col·lisió entre aquests usuaris de la vorera i els ciclistes o usuaris de VMP que circulen pel carril 
bici, el temps de reacció segons la velocitat de circulació és determinant en la lesivitat de l’accident. 
 
Per altra banda, els ciclistes que vulguin circular a una velocitat superior sempre poden anar per la 
calçada i d’aquesta manera es dóna un missatge uniforme als vehicles, que sempre que circulin en 
espais destinats als vianants han de fer-ho a una velocitat màxima de 10 km/h, encara que tinguin un 
espai delimitat per circular-hi. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 38: CIRCULACIÓ DE LES BICICLETES I VMP A LES VIES CICLISTES  
 
Redactat actual: 
 
8. Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici), aquesta haurà d’estar degudament 
senyalitzada, els vianants i les vianants tindran preferència de pas (però no podran transitar ni 
romandre-hi) i les bicicletes hauran de moderar la velocitat. En voreres-bici, a més a més de les 
condicions generals, s’hauran de respectar les següents condicions específiques de circulació: 
 
Redactat proposat: 
 
8. Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici), aquesta haurà d’estar degudament 
senyalitzada, els vianants i les vianants tindran preferència de pas (però no podran transitar ni 
romandre-hi) i les bicicletes i VMP hauran de moderar la velocitat. En voreres-bici, a més a més de 
les condicions generals, s’hauran de respectar les següents condicions específiques de circulació: 
 
Resolució: 
 
Donat que la vorera es tracta d’un espai reservat als vianants però està dotada d’un espai específic 
per a la circulació de les bicicletes, es considera apropiat afegir la menció als VMP per clarificar les 
condicions de circulació en aquests espais. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 47. ÚS DE REMOLCS I TRANSPORT D’ALTRES PERSONES  
 
Redactat actual: 
 
Les bicicletes podran portar remolc o semiremolc, homologats, per al transport de persones i/o 
càrrega (animals en transportí i/o subjecció, o mercaderies), sempre que qui condueixi sigui major 
d’edat (o 16 anys si transporta mercaderies) i sota la seva responsabilitat. D’acord amb les 
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limitacions d’ús, sempre que circulin amb cascs homologats i d’acord amb els requisits que 
estableixi la legislació vigent.  
 
Redactat proposat: 
 
Les bicicletes podran portar remolc o semiremolc, homologats, per al transport de persones i/o 
càrrega (animals en transportí i/o subjecció, o mercaderies), sempre que qui condueixi sigui major 
d’edat (o 16 anys si transporta mercaderies) i sota la seva responsabilitat. D’acord amb les 
limitacions d’ús, sempre que les persones menors transportades circulin amb cascs homologats i 
d’acord amb els requisits que estableixi la legislació vigent.  
 
Resolució: 
 
Es considera que amb el redactat actual sembla que siguin les persones que tiren del remolc les que 
hagin de portar casc obligatòriament. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 46.3. ACCESSORIS DE SEGURETAT  
 
Redactat actual: 
 
3. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes 
i/o de baixa visibilitat:  
 

a) Llum de posició del davant i del darrere o elements reflectants a la roba que 
permetin ser vist per la resta de persones conductores.  
b) Catadiòptrics del darrere i pedals, per a bicicletes.  
c) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles.  

 
Redactat proposat: 
 
3. Llums i elements reflectors degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes 
i/o de baixa visibilitat:  
 

a) Llum de posició del davant i del darrere.  
b) Catadiòptrics del darrere, per a bicicletes.  
c) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles.  

 
Resolució: 
 
Un cop revisada la proposta es constata que el redactat actual pot donar lloc a confusions.  
 
S’estima l’al·legació presentada, però es planteja el següent redactat: 
 
Redactat proposat: 
 
3. Quan circulin en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat: 
 

a) Llum de posició del davant i del darrere, per a les bicicletes 
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b) Llum de posició del davant i del darrere o elements reflectors a la roba, per als 
VMP 
c) Catadiòptrics del darrere, per a les bicicletes 
d) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles 

 
ARTICLE 52: NORMES GENERALS COMUNES A LA PARADA I A L’ESTACIONAMENT  
 
Redactat actual: 
 
Tant la parada com l’estacionament s’han d’efectuar de manera que el vehicle no obstaculitzi la 
circulació ni constitueixi un risc per a la resta d’usuaris de la via, cuidant-ne especialment la 
col·locació, i evitant que pugui posar-se en moviment en absència de qui condueixi el vehicle.  
 
Redactat proposat: 
 
Tant la parada com l’estacionament s’han d’efectuar de manera que el vehicle no constitueixi un 
risc per a la resta d’usuaris de la via, cuidant-ne especialment la col·locació, i evitant que pugui 
posar-se en moviment en absència de qui condueixi el vehicle.  
 
Resolució: 
 
El redactat actual coincideix literalment amb l’article 91.1 del Reglament General de Circulació, de 
forma que no es considera apropiat modificar el text. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 52: NORMES GENERALS COMUNES A LA PARADA I A L’ESTACIONAMENT  
 
Redactat actual: 
 
3. Es prohibeix la parada o l’estacionament en llocs perillosos o que obstaculitzen greument la 
circulació:  
 
a) Quan la distància entre el vehicle i la vorera oposada de la calçada o la senyalització de carril de 
circulació sigui inferior a 3 metres o, en tot cas, quan no permeti el pas d’altres vehicles.  
b) Quan s’impedeixi la incorporació a la circulació a un altre vehicle degudament parat o estacionat.  
 
Redactat proposat: 
 
3. Es prohibeix la parada o l’estacionament en llocs perillosos o que obstaculitzen greument la 
circulació:  
 
(suprimir els punts a i b)  
 
Resolució: 
 
De la mateixa forma que l’al·legació anterior, el punt 3 replica de forma literal el que recullen els 
punts 2.a) i 2.b) del Reglament General de Circulació, de forma que no es considera apropiat 
modificar el text. 
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Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 57.6: NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES I 
CICLOMOTORS  
 
Redactat actual: 
 
6. És prohibit lligar els vehicles, incloses les bicicletes, a algun element del mobiliari urbà. 
L’Ajuntament, si cal, podrà retirar, fent servir els mitjans adequats, els cadenats, les cadenes i 
qualsevol element que subjecti el vehicle a algun element de la via pública.  
 
Redactat proposat: 
 
6. És prohibit lligar els vehicles a algun element del mobiliari urbà. L’Ajuntament, si cal, podrà 
retirar, fent servir els mitjans adequats, els cadenats, les cadenes i qualsevol element que subjecti 
el vehicle a algun element de la via pública.  
 
Resolució: 
 
Es considera apropiada la modificació del text actual perquè entra en contradicció amb l’article 48. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 82. INFRACCIONS I SANCIONS  
 
Redactat actual: 
 
s) Estacionar en voreres, andanes, refugis i passeigs centrals o laterals.  
 
Redactat proposat: 
 
s) Parar i estacionar en voreres, andanes, refugis i passeigs centrals o laterals  
 
Resolució: 
 
El punt s) de l’Ordenança reprodueix de forma literal el que recull el punt 2.e) de l’Article 91 del 
Reglament General de Circulació, que queda tipificat com una infracció greu al punt 3 del mateix 
article. La parada en voreres, andanes, refugis i passeigs centrals o laterals no està tipificat com a 
greu en aquest apartat del Reglament General de Circulació, de forma que no es considera apropiat 
modificar el text. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
3. Tractament de les al·legacions presentades per Jose Solsona Peñarroya  
 
Un cop estudiada la proposta, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
ARTICLE 46.3 ACCESSORIS DE SEGURETAT 
 
Redactat actual: 
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Les bicicletes i VMP hauran de disposar de: 
 
1. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment. 
2. Timbre. Queda prohibit l’ús d’un altre aparell acústic diferent d’aquest. 
3. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes 

i/o de baixa visibilitat: 
 

a) Llum de posició del davant i del darrere o elements reflectants a la roba que 
permetin ser vist per la resta de persones conductores. 
b) Catadiòptrics del darrere i pedals, per a bicicletes. 
c) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles. 

 
Redactat proposat: 
 
Les bicicletes i VMP hauran de disposar de: 
1. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment. 
2. Timbre. Queda prohibit l’ús d’un altre aparell acústic diferent d’aquest. 
3. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes 
i/o de baixa visibilitat: 

 
a) Llum de posició del davant i del darrere o elements reflectants a la roba que 
permetin ser vist per la resta de persones conductores. 
b) Catadiòptrics del darrere i pedals, per a bicicletes. 
c) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles. 

 
4. Altra senyalització lluminosa, degudament homologada, per poder circular en qualsevol 
condició de visibilitat. Tant les bicicletes como els VMP podran incorporar a la seva estructura els 
dispositius següents: 
 

a) indicadors de canvi de direcció. 
b) senyalització d’avaria. 
c) senyalització de frenada. 

 
Resolució: 
 
Tot i que es considera apropiada la proposta, l’Ajuntament no és competent en aquesta matèria, que 
correspon a la DGT i per tant no és competència de l’Ordenança regular els aspectes constructius 
dels vehicles. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
4. Tractament de les al·legacions presentades per Egarvia 
 
Un cop estudiades les propostes, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
ARTICLE 80. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
Redactat actual: 
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2. Vehicle amb placa de matrícula o amb signes visibles d’identificació que presenti desperfectes 
que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans, estacionat per un període superior a un 
mes en el mateix lloc. 

 
a)  Quan agents de la Policia Municipal comprovin que hi ha un vehicle estacionat a la 

via pública amb placa de matrícula o amb signes visibles d’identificació que presenti 
desperfectes que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans, informaran a 
la persona que n’és propietària de l’obligació de retirar-lo de la via pública 
mitjançant un adhesiu enganxat al vidre. 

 
Redactat proposat:  
 
2. Vehicle amb placa de matrícula o amb signes visibles d’identificació que presenti desperfectes 

que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans, estacionat per un període superior a 
un mes en el mateix lloc. 

 
a) Quan agents de la Policia Municipal comprovin que hi ha un vehicle estacionat a la 

via pública amb placa de matrícula o amb signes visibles d’identificació que 
presenti desperfectes que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans, 
informaran a la persona que n’és propietària de l’obligació de retirar-lo de la via 
pública mitjançant un adhesiu enganxat al vidre. En el cas que aquesta comprovació 
es porti a terme pel personal vigilant de l’estacionament en zones en horari limitat, i 
responsables de la inspecció del servei de retirada de vehicles de la via pública 
nomenats de conformitat amb les condicions de l’article 70.5 i 73.2 d’aquesta 
Ordenança, podran igualment informar a la persona propietària enganxant un 
adhesiu al vidre de l’obligació de retirar-lo de la via pública, amb obligació de 
comunicar-ho de forma immediata al servei municipal corresponent per la incoació 
del corresponent expedient i iniciar les actuacions previstes en el següent apartat. 

 
Resolució: 
 
Es considera adequat el redactat proposat per tal d’incorporar el personal vigilant de 
l’estacionament en zones en horari limitat i els responsables de la inspecció del servei de retirada de 
vehicles de la via pública en les tasques de tramitació administrativa dels vehicles abandonats 
regulats a l’article 79. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 80. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
Redactat actual: 
 
3. Vehicle sense placa de matrícula ni possibilitat d’identificació, estacionat per un període superior 

a un mes en el mateix lloc. 
 

a) Quan agents de la Policia Municipal comprovin que hi ha un vehicle estacionat a la 
via pública sense placa de matrícula ni signes que possibilitin la seva identificació, 
informaran la persona que n’és propietària de l’obligació de retirar-lo de la via 
pública en el termini màxim d’un mes, mitjançant un adhesiu enganxat al vidre, 
n’aixecaran acta i hi adjuntaran un document gràfic a efectes probatoris. 
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Redactat proposat:  
 
3. Vehicle sense placa de matrícula ni possibilitat d’identificació, estacionat per un període 

superior a un mes en el mateix lloc. 
 

a) Quan agents de la Policia Municipal comprovin que hi ha un vehicle estacionat a la 
via pública sense placa de matrícula ni signes que possibilitin la seva identificació, 
informaran la persona que n’és propietària de l’obligació de retirar-lo de la via 
pública en el termini màxim d’un mes, mitjançant un adhesiu enganxat al vidre, 
n’aixecaran acta i hi adjuntaran un document gràfic a efectes probatoris. En el cas 
que aquesta comprovació es porti a terme pel personal vigilant de l’estacionament 
en zones en horari limitat, i responsables de la inspecció del servei de retirada de 
vehicles de la via pública nomenats de conformitat amb les condicions de l’article 
70.5 i 73.2 d’aquesta Ordenança, podran igualment informar a la persona 
propietària del vehicle enganxant un adhesiu al vidre de l’obligació de retirar-lo de 
la via pública, amb obligació de comunicar-ho de forma immediata al servei 
municipal corresponent per l’aixecament de l’acta i del document gràfic a efectes 
probatoris, moment a partir del qual iniciarà el còmput del termini d’un mes previst 
a efectes de la seva retirada. 

 
Resolució: 
 
Es considera adequat el redactat proposat per tal d’incorporar el personal vigilant de 
l’estacionament en zones en horari limitat i els responsables de la inspecció del servei de retirada de 
vehicles de la via pública en les tasques de tramitació administrativa dels vehicles abandonats 
regulats a l’article 79. 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
5. Tractament de les al·legacions presentades pel Servei de Projectes i Obres  
 
Un cop estudiada la proposta, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
ARTICLE 26: Àrea o carrer de vianants (espai no motoritzat) 
 
Redactat actual: 
 
S’estableixen les següents condicions de circulació: 
 

3. Les limitacions de circulació i parada que s’estableixin en les àrees de vianants no 
afectaran, prèvia autorització municipal, als vehicles que: 

j) En cap cas les limitacions establertes afectaran la circulació, parada o estacionament 
dels vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de 
seguretat, policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, 
serveis funeraris, grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de 
titularitat municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliària, control de 
l’edificació i altres serveis municipals que hagin d’atendre necessitats a la via pública 
o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies ubicades a la mateixa via o 
zona de vianants, i en general tots aquells que tinguin inherent la prestació de serveis 
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públics degudament retolats, així com els vehicles expressament exclosos d’aquesta 
prohibició per resolució justificada de l’autoritat municipal. 

 
Redactat proposat: 
 
S’estableixen les següents condicions de circulació: 
 
3. Les limitacions d’accés, de circulació i parada que s’estableixin en les àrees de vianants no 
afectaran, prèvia autorització municipal, als vehicles que: 

j) En cap cas les limitacions establertes afectaran l’accés, la circulació, la parada o 
l’estacionament dels vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i 
cossos de seguretat, policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, 
serveis funeraris, grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de titularitat 
municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliària, control de l’edificació i altres 
serveis municipals i de companyies de subministrament de serveis que hagin d’atendre 
necessitats a la via pública o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies ubicades a la 
mateixa via o zona de vianants, i en general tots aquells que tinguin inherent la prestació de 
serveis públics degudament retolats, així com els vehicles expressament exclosos d’aquesta 
prohibició per resolució justificada de l’autoritat municipal. 

 
Resolució: 
 
Es considera adequat el redactat proposat per tal d’incorporar les companyies de subministrament 
de serveis bàsics que hagin d’atendre necessitats a la via pública o de les persones. 
 
S’estima l’al·legació presentada amb el següent redactat: 

j) En cap cas les limitacions establertes afectaran la circulació, la parada o l’estacionament dels 
vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de seguretat, 
policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de titularitat municipal, neteja i 
recollida de residus, assistència domiciliària, control de l’edificació i altres serveis municipals i 
de companyies de subministrament de serveis bàsics que hagin d’atendre necessitats a la via 
pública o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies ubicades a la mateixa via o zona 
de vianants, i en general tots aquells que tinguin inherent la prestació de serveis públics 
degudament retolats, així com els vehicles expressament exclosos d’aquesta prohibició per 
resolució justificada de l’autoritat municipal. 

 
6. Tractament de les al·legacions d’aclariment presentades per Edistribución Redes Digitales 

S.L.U. 
 
Un cop estudiades les propostes, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
ARTICLE 26. ÀREA O CARRER DE VIANANTS (ESPAI NO MOTORITZAT) 
 
Redactat actual: 
 
S’estableixen les següents condicions de circulació: 
 

3. Les limitacions de circulació i parada que s’estableixin en les àrees de vianants no afectaran, 
prèvia autorització municipal, als vehicles que: 
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j) En cap cas les limitacions establertes afectaran la circulació, parada o estacionament dels 
vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de seguretat, 
policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de titularitat municipal, neteja i 
recollida de residus, assistència domiciliària, control de l’edificació i altres serveis municipals 
que hagin d’atendre necessitats a la via pública o de les persones, entrega de medicaments a 
farmàcies ubicades a la mateixa via o zona de vianants, i en general tots aquells que tinguin 
inherent la prestació de serveis públics degudament retolats, així com els vehicles 
expressament exclosos d’aquesta prohibició per resolució justificada de l’autoritat municipal. 

 
Redactat proposat: 
 
S’estableixen les següents condicions de circulació: 
 

3. Les limitacions de circulació i parada que s’estableixin en les àrees de vianants no afectaran, 
prèvia autorització municipal, als vehicles que: 
 

j) En cap cas les limitacions establertes afectaran la circulació, parada o estacionament dels 
vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de seguretat, 
policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de titularitat municipal, neteja i 
recollida de residus, assistència domiciliària, control de l’edificació i així com empreses de 
subministrament de serveis bàsics que hagin d’atendre necessitats a la via pública o de les 
persones, entrega de medicaments a farmàcies ubicades a la mateixa via o zona de vianants, i 
en general tots aquells que tinguin inherent la prestació de serveis públics degudament 
retolats, així com els vehicles expressament exclosos d’aquesta prohibició per resolució 
justificada de l’autoritat municipal. 

 
Resolució: 
 
Es considera adequat el redactat proposat per tal d’incorporar les companyies de subministrament 
de serveis bàsics que hagin d’atendre necessitats a la via pública o de les persones. 
 
S’estima l’al·legació presentada amb el següent redactat: 
 

j) En cap cas les limitacions establertes afectaran la circulació, la parada o l’estacionament 
dels vehicles del servei d’extinció d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de 
seguretat, policies locals, protecció civil, agents de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, 
serveis funeraris, grua municipal, servei d’arrendament públic de bicicletes de titularitat 
municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliària, control de l’edificació i 
altres serveis municipals i de companyies de subministrament de serveis bàsics que hagin 
d’atendre necessitats a la via pública o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies 
ubicades a la mateixa via o zona de vianants, i en general tots aquells que tinguin inherent 
la prestació de serveis públics degudament retolats, així com els vehicles expressament 
exclosos d’aquesta prohibició per resolució justificada de l’autoritat municipal. 

 
ARTICLE 14 SOBRE INSTAL·LACIÓ DE PILONES EN ZONES DE TRÀNSIT DE VIANANTS 
 
Redactat actual: 
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Només s’instal·laran pilones en zones d’ús de vianants quan es justifiqui tècnicament la seva 
conveniència i no es puguin aplicar d’altres elements substitutoris. Les pilones tindran un disseny 
arrodonit i sense arestes, i seran d’un color que contrasti amb el paviment en tota la peça, o com a 
mínim en el seu tram superior, per assegurar-ne la seva visibilitat en hores nocturnes. 
 
S’ubicaran de forma alineada i compliran la normativa sobre accessibilitat vigent. 
 
Proposta de modificació: 
 
Aquest article preveu que només s’instal·laran pilones en zones d’ús de vianants quan es justifiqui 
tècnicament la seva conveniència i no es puguin aplicar d’altres elements substitutoris. Estableix 
que s’ubicaran de forma alineada i compliran la normativa sobre accessibilitat vigent.  
 
La instal·lació d’aquests elements poden suposar un impediment a l’obligació que la Llei ens 
imposa respecte de la nostra activitat com empresa de subministrament d’energia elèctrica sinó es 
garanteix accés lliure i permanent 24 hores als equips i serveis tècnics que duen a terme el 
manteniment de la xarxa de distribució d’energia elèctrica, si aquestes pilones estan situades en 
zones d’accés a instal·lacions elèctriques de distribució, com ara centres de transformació, xarxa 
subterrània o aèria, etc. A més a més, tenint en compte que en funció del tipus d’actuació és 
necessari mobilitzar uns o altres vehicles (cotxes, camions, camions-grua, etc.) per transportar els 
elements precisos per a cada intervenció, el sistema d’obertura del pas no pot ser a través 
d’activació de lectors reconeixement òptic de caràcters amb detecció de les matricules dels 
diferents vehicles. I això és així, perquè en funció del tipus d’actuació el gestor de la xarxa pot 
encarregar l’actuació a qualsevol vehicle de la dotació, propis o externs, fins i tot, podria ser 
necessari, com a succeït altre vegades, haver de mobilitzar flota ubicada fora de l’àmbit territorial 
de la Comunitat Autònoma per a situacions que requereixin una actuació excepcional davant 
situacions també excepcionals. 
 
En conseqüència, qualsevol mesura que impliqui la limitació del pas si el lector OCR no té 
reconeguda una determinada matrícula d’un vehicle pot suposar la impossibilitat de donar 
compliment a les obligacions i funcions del gestor de la xarxa, la qual cosa podria afectar a la 
garantia, continuïtat i fiabilitat del subministrament d’energia elèctrica. 
 
Resolució: 
 
S’estima l’al·legació presentada, amb el següent redactat: 
 
Només s’instal·laran pilones en zones d’ús de vianants quan es justifiqui tècnicament la seva 
conveniència i no es puguin aplicar d’altres elements substitutoris. Les pilones tindran un disseny 
arrodonit i sense arestes, i seran d’un color que contrasti amb el paviment en tota la peça, o com a 
mínim en el seu tram superior, per assegurar-ne la seva visibilitat en hores nocturnes. 
 
S’ubicaran de forma alineada i compliran la normativa sobre accessibilitat vigent. 
 
En cas d’utilitzar-se per tancar l’accés a un espai reservat per a vianants, caldrà garantir un accés 
lliure per tal de permetre la circulació, parada o estacionament dels vehicles del servei d’extinció 
d’incendis i salvament, els de les forces i cossos de seguretat, policies locals, protecció civil, agents 
de mobilitat, ambulàncies i sanitaris, serveis funeraris, grua municipal, servei d’arrendament públic 
de bicicletes de titularitat municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliària, control 
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de l’edificació i així com empreses de subministrament de serveis bàsics que hagin d’atendre 
necessitats a la via pública o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies ubicades a la 
mateixa via o zona de vianants, i en general tots aquells que tinguin inherent la prestació de serveis 
públics degudament retolats, així com els vehicles expressament exclosos d’aquesta prohibició per 
resolució justificada de l’autoritat municipal. 
 
ARTICLE 16. SISTEMES INTEL·LIGENTS DE TRANSPORT PER A LA GESTIÓ DE LA 
MOBILITAT 
 
Redactat actual: 
 
Les càmeres dotades de lector OCR podran ser utilitzades per comparar matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona restringida i un punt d’anulació. El sistema captarà totes les matrícules que 
entrin a la zona restringida i les compararà amb la base de dades de vehicles autoritzats o esperarà 
que circuli algun vehicle per un punt d’anulació. Després de la comparativa, emetrà denúncia als 
vehicles que no estiguin autoritzats a circular per la zona.  
 
Proposta de modificació: 
 
És necessari compatibilitzar aquesta actuació sancionadora amb les excepcions incloses a l’article 
26 apartat 3 lletra j), tenint em compte la modificació que proposa EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, SLU d’incloure a les empreses subministradores de serveis com a subjectes exclosos 
de les limitacions indicades. Per tant, davant la impossibilitat de poder aportar totes les matrícules 
dels vehicles que potencialment poden accedir a una zona restringida cal establir un procediment 
àgil i efectiu per a deixar sense efecte qualsevol tramitació de denúncia per l’accés d’un vehicle 
que no consti donat d’alta en la base de dades de l’Ajuntament i que tingui com a objectiu una 
actuació destinada al manteniment i gestió de les infraestructures elèctriques ubicades dintre de la 
zona restringida. 
 
Resolució: 
 
S’estima parcialment l’al·legació presentada, incorporant el següent redactat: 
 
Les càmeres dotades de lector OCR podran ser utilitzades per comparar matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona restringida i un punt d’anul·lació. El sistema captarà totes les matrícules que 
entrin a la zona restringida i les compararà amb la base de dades de vehicles autoritzats o esperarà 
que circuli algun vehicle per un punt d’anul·lació. Després de la comparativa, emetrà denúncia als 
vehicles que no estiguin autoritzats a circular per la zona. 
 
La regulació específica de noves àrees o carrers de vianants indicada a l’article 26, preveurà la 
possibilitat de permetre que els vehicles que accedeixin a zones restringides controlades amb 
càmeres, sense estar autoritzats i no registrats en el sistema, puguin sol·licitar una autorització 
específica fins a 48 hores després d’haver accedit a l’àmbit restringit per motius que s’acreditin 
d’acord amb la regulació de l’àmbit, per tal de regularitzar el seu accés en una zona restringida 
sense autorització,excloent la comissió d’una infracció de la present ordenança per accedir a una 
zona restringida de vehicles sense autorització. 
 
7. Tractament de les al·legacions d’aclariment presentades per SABA Soc. Aparcaments 

Barcelona 
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Un cop estudiades les propostes, la determinació de l’Ajuntament ha estat la següent: 
 
ARTICLE 16. SISTEMES INTEL·LIGENTS DE TRANSPORT PER A LA GESTIÓ DE LA 
MOBILITAT  
 
Redactat actual: 
 
L’Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real 
del trànsit de vianants i de circulació de qualsevol tipus de vehicle així com per gestionar la 
mobilitat urbana de manera més segura, eficient, sostenible i intel·ligent. 
 
El Centre de Gestió de la Mobilitat instrumenta el control tecnològic dels panells informatius, les 
càmeres, les espires, els sensors i altres elements tècnics i funcionalitats que permeti el 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia.  
 
Redactat proposat: 
 
L’Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real 
del trànsit de vianants i de circulació de qualsevol tipus de vehicle així com per gestionar la 
mobilitat urbana de manera més segura, eficient, sostenible i intel·ligent. 
 
El Centre de Gestió de la Mobilitat instrumenta el control tecnològic dels panells informatius, les 
càmeres, les espires, els sensors i altres elements tècnics i funcionalitats que permeti el 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia.  
 
S’establiran els mitjans necessaris per tal de disposar de dades anonimitzades i agregades per a la 
planificació i dimensionament de la mobilitat urbana, podent compartir aquestes dades amb els 
operadors de mobilitat ubicats a la ciutat.  
 
Resolució: 
 
S’estima parcialment l’al·legació presentada, incorporant el següent redactat: 
 
En cas que els sistemes tecnològics permetin obtenir dades anonimitzades i agregades per a la 
planificació i dimensionament de la mobilitat urbana, es podran compartir amb els operadors de 
mobilitat ubicats a la ciutat als efectes de millorar la planificació i gestió de la mobilitat a la ciutat. 
 
ARTICLE 16. SISTEMES INTEL·LIGENTS DE TRANSPORT PER A LA GESTIÓ DE LA 
MOBILITAT  
 
Redactat actual: 
 
Les càmeres dotades de lector OCR podran ser utilitzades per comparar matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona restringida i un punt d’anul·lació. El sistema captarà totes les matrícules que 
entrin a la zona restringida i les compararà amb la base de dades de vehicles autoritzats o esperarà 
que circuli algun vehicle per un punt d’anul·lació. Després de la comparativa, emetrà denúncia als 
vehicles que no estiguin autoritzats a circular per la zona. 
 
Redactat proposat: 
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Les càmeres dotades de lector OCR podran ser utilitzades per comparar matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona restringida i un punt d’anul·lació. El sistema captarà totes les matrícules que 
entrin a la zona restringida i les compararà amb la base de dades de vehicles autoritzats o 
esperarà que circuli algun vehicle per un punt d’anul·lació. Després de la comparativa, emetrà 
denúncia als vehicles que no estiguin autoritzats a circular per la zona. En tot cas, quedarà 
autoritzada la circulació l’entrada d’aquells vehicles que accedeixin a un aparcament d’ús públic. 
Per tal de facilitar l’accés i sortida dels vehicles que es dirigeixen als aparcaments públics 
s’establiran mesures que facilitin l’accés, amb una senyalització adequada i evitant el transit de 
pas. 
 
Resolució: 
 
S’estima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 17. VEHICLE ELÈCTRIC I PUNTS DE RECÀRREGA  
 
Redactat actual: 
 
L’Ajuntament podrà atorgar autoritzacions per instal·lar punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, 
aprovant prèviament la reglamentació que ho reguli. 
 
Redactat proposat: 
 
L’Ajuntament podrà atorgar autoritzacions per instal·lar punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, 
aprovant prèviament la reglamentació que ho reguli. 
 
Els aparcaments públics podran instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Resolució: 
 
L’article 17 de l’Ordenança indica la possibilitat d’autoritzar punts de càrrega elèctrics però no li 
correspon a aquesta ordenança regular les condicions per atorgar aquestes autoritzacions, els 
requisits tècnics, les característiques o inclús l’obligatorietat d’instal·lar-ne a determinats 
aparcaments d’ús públic. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 29. ZONA DE BAIXES EMISSIONS O ZONES URBANES D’ATMOSFERA 
PROTEGIDA  
 
Redactat actual: 
Les limitacions anteriors que s’estableixin no afectaran, prèvia autorització municipal, els vehicles 
que, tot i no disposar de l’etiquetatge ambiental requerit a la zona: 
 

a) Traslladin persones malaltes amb domicili dins de la zona. 
b) Traslladin els hostes d’hotels i residències de persones grans situats dins la zona. 
c) Siguin conduïts i/o ocupats per persones amb mobilitat reduïda que siguin titulars de 

targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
d) Siguin de transport públic regular de viatgers, tant d’ús general com especial, així com 

els d’assistència a l’operació d’aquests serveis. 
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e) Efectuïn operacions de mudança. 
f) Excepcionalment, en els casos en què quedi degudament justificada la necessitat de 

realitzar-ho, en la celebració d’esdeveniments socials, culturals i esportius. 
 
Redactat proposat: 
 
Les limitacions anteriors que s’estableixin no afectaran, prèvia autorització municipal, els vehicles 
que, tot i no disposar de l’etiquetatge ambiental requerit a la zona: 
 

a) Traslladin persones malaltes amb domicili dins de la zona.  
b) Traslladin els hostes d’hotels i residències de persones grans situats dins la zona.  
c) Siguin conduïts i/o ocupats per persones amb mobilitat reduïda que siguin titulars de 

targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.  
d) Siguin de transport públic regular de viatgers, tant d’ús general com especial, així com 

els d’assistència a l’operació d’aquests serveis.  
e) Efectuïn operacions de mudança.  
f) Es dirigeixin a un aparcament públic subterrani.  
g) Siguin vehicles amb alta ocupació  
h) Excepcionalment, en els casos en què quedi degudament justificada la necessitat de 

realitzar-ho, en la celebració d’esdeveniments socials, culturals i esportius.  
 
Resolució: 
 
L’Ordenança estableix a l’article 29 la possibilitat que l’Ajuntament estableixi Zones de Baixes 
Emissions o Zones d’Atmosfera Protegida, indicant les característiques principals d’aquests espais, 
d’una forma genèrica. Serà en la regulació específica de cada zona on es concretaran les condicions 
d’accés, els horaris, els tipus de vehicles autoritzats segons les activitats que s’hi desenvolupin o 
l’ocupació del vehicle si així ho determinés l’òrgan regulador. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 48. ESTACIONAMENT  
 
Redactat actual: 
 
Les bicicletes i els VMP han d’estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a 
aquesta finalitat.  
 
Redactat proposat: 
 
Les bicicletes i els VMP han d’estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a 
aquesta finalitat i als aparcaments subterranis d’ús públic.  
 
Resolució: 
 
L’autorització específica d’aquests tipus de serveis de bicicleta i VMP haurà d’estipular les 
característiques i els llocs preferents per l’estacionament d’aquests vehicles. És allà on 
s’incorporarà la conveniència d’estacionament preferent en aparcaments d’ús públic fora de la 
calçada. 
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Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 48. ESTACIONAMENT  
 
Redactat actual: 
 
Els estacionaments en la via pública de bicicletes i VMP que suposin una activitat d’explotació 
econòmica i facin un ús privatiu del domini públic requeriran una autorització específica d’acord 
amb la normativa municipal vigent. En cas que s’hagin senyalitzat espais específics a la via pública, 
caldrà que aquests vehicles hi estacionin a aquests efecte.  
 
Redactat proposat: 
 
Els estacionaments en la via pública de bicicletes i VMP que suposin una activitat d’explotació 
econòmica i facin un ús privatiu del domini públic requeriran una autorització específica d’acord 
amb la normativa municipal vigent. En cas que s’hagin senyalitzat espais específics a la via 
pública, caldrà que aquests vehicles hi estacionin a aquests efecte. De manera preferent s’hauran 
d’estacionar als aparcaments públics subterranis.  
 
Resolució: 
 
L’autorització específica d’aquests tipus de serveis de bicicleta i VMP estipularà les característiques 
i els llocs preferents per l’estacionament d’aquests vehicles. 
 
Es desestima l’al·legació presentada. 
 
ARTICLE 57. NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES I 
CICLOMOTORS  
 
Redactat actual: 
 
8. És prohibit l’estacionament davant dels passos de vianants o llocs d’accés a serveis o mobiliari 
urbà, i també en els espais on es pugui destorbar el pas o constituir perill.  
 
Redactat proposat: 
 
8. És prohibit l’estacionament davant dels passos de vianants o llocs d’accés a serveis o mobiliari 
urbà, i també en els espais on es pugui destorbar el pas o constituir perill.  
 
De manera preferent s’hauran d’estacionar als aparcaments públics subterranis.  
 
Resolució: 
 
No es considera adequat incorporar una consideració de preferència en la part reguladora de 
l’Ordenança però si que es proposa incorporar-ho al Preàmbul de l’Ordenança, modificant el 
redactat actual que fa referència a l’estacionament de motocicletes. 
 
S’estima parcialment l’al·legació presentada, modificant el següent redactat del Preàmbul: 
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Un altre canvi que estableix l’ordenança per donar la màxima comoditat i accessibilitat a les 
persones que es desplacen a peu és l’eliminació de l’aparcament de motocicletes a les voreres, que 
sovint ocasionen molèsties a les persones que transiten per les voreres i redueixen l’espai per poder 
circular-hi. Conseqüentment, s’habilitaran espais a les zones d’estacionament lliure i regulat, per tal 
que les motocicletes puguin estacionar-hi com la resta de vehicles, i als aparcaments d’ús públic 
fora de la calçada perquè progressivament es pugui anar alliberant espai de la calçada destinat a 
l’aparcament per ampliar l’espai destinat a les persones. 
 
ARTICLE 60. L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LES ZONES DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA O ZONES DE DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM)  
 
Redactat actual: 
 
Les zones de distribució urbana de mercaderies (DUM) o zones de càrrega i descàrrega, són llocs a 
la via pública destinats a realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, entrega i recollida de 
mercaderies per part dels vehicles de distribució de mercaderies de forma molt propera al punt de 
destinació. Aquestes zones es troben identificades, delimitades i senyalitzades com a tal, i s’hi 
permetrà l’estacionament de vehicles pel temps estrictament necessari i/o l’indicat al corresponent 
senyal o sistema telemàtic i tecnològic de control d’estacionament que pugui establir l’Ajuntament 
per realitzar aquestes operacions.  
 
Per tasques de càrrega i descàrrega a la via pública, s’entén l’acció de traslladar mercaderies des 
d’un immoble o local comercial a un vehicle estacionat i a l’inrevés, i entre vehicles, sempre que 
aquests es considerin autoritzats per a aquesta operació.  
 
Es podran atorgar llicències per a zones de càrrega i descàrrega, exclusives per a determinats tipus 
d’establiments o empreses, atenent les característiques especials de l’activitat que desenvolupen, 
d’acord amb el detall que s’estableixi a les ordenances fiscals vigents, que estaran subjectes al 
pagament de la taxa corresponent per a l’estacionament de vehicles a les vies públiques.  
 
Redactat proposat: 
 
Les zones de distribució urbana de mercaderies (DUM) o zones de càrrega i descàrrega, són llocs a 
la via pública destinats a realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, entrega i recollida de 
mercaderies per part dels vehicles de distribució de mercaderies de forma molt propera al punt de 
destinació. Aquestes zones es troben identificades, delimitades i senyalitzades com a tal, i s’hi 
permetrà l’estacionament de vehicles pel temps estrictament necessari i/o l’indicat al corresponent 
senyal o sistema telemàtic i tecnològic de control d’estacionament que pugui establir l’Ajuntament 
per realitzar aquestes operacions.  
 
Per tasques de càrrega i descàrrega a la via pública, s’entén l’acció de traslladar mercaderies des 
d’un immoble o local comercial a un vehicle estacionat i a l’inrevés, i entre vehicles, sempre que 
aquests es considerin autoritzats per a aquesta operació.  
 
Es podran atorgar llicències per a zones de càrrega i descàrrega, exclusives per a determinats tipus 
d’establiments o empreses, atenent les característiques especials de l’activitat que desenvolupen, 
d’acord amb el detall que s’estableixi a les ordenances fiscals vigents, que estaran subjectes al 
pagament de la taxa corresponent per a l’estacionament de vehicles a les vies públiques.  
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Es podran establir als aparcaments públics zones DUM on s’estacionin i dipositin les mercaderies, 
especialment en horari nocturn, per dur a terme el repartiment d’última milla durant el dia a través 
de mitjans de micro mobilitat.  
 
Resolució: 
 
Tot i que es considera apropiada la proposta, no correspon a l’Ordenança de Mobilitat regular-ho, 
sinó que ja està regulat a les normes urbanístiques del POUM d’acord amb els usos del sòl i del 
subsòl i a l’Ordenança d’usos i activitats. 
 
Es desestima l’al·legació. 
 
ARTICLE 63. NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT EN LES ZONES DE FLOTES 
MULTIUSUARI O VEHICLES COMPARTITS  
 
Redactat actual: 
 
L’Ajuntament podrà establir zones d’estacionament limitat a l’ús de flotes multiusuari o de vehicles 
compartits com a zones d’estacionament especial. En ser espais que constitueixen un ús comú 
especial estan subjectes a la corresponent autorització municipal.  
 
Les zones afectades per aquest servei estaran clarament identificades amb senyalització vertical i 
horitzontal, i funcionaran les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.  
 
Els vehicles de flotes multiusuari, per gaudir d’aquesta reserva especial, hauran d’estar inscrits en el 
corresponent registre municipal i identificats amb la retolació de l’empresa gestora del servei.  
 
En aquestes zones es podrà establir un control d’estacionament mitjançant càmeres de lectura de 
matrícules o altres sistemes tecnològics de control.  
 
Els vehicles que hi estiguin estacionats sense identificació i/o autorització podran ser retirats i 
traslladats a les instal·lacions que determini l’Ajuntament, ja que es considera que causen greus 
pertorbacions als usuaris habilitats per al seu ús.  
 
Redactat proposat: 
 
L’Ajuntament podrà establir zones d’estacionament limitat a l’ús de flotes multiusuari o de vehicles 
compartits com a zones d’estacionament especial. En ser espais que constitueixen un ús comú 
especial estan subjectes a la corresponent autorització municipal.  
 
Les zones afectades per aquest servei estaran clarament identificades amb senyalització vertical i 
horitzontal, i funcionaran les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.  
 
Els vehicles de flotes multiusuari, per gaudir d’aquesta reserva especial, hauran d’estar inscrits en 
el corresponent registre municipal i identificats amb la retolació de l’empresa gestora del servei.  
 
En aquestes zones es podrà establir un control d’estacionament mitjançant càmeres de lectura de 
matrícules o altres sistemes tecnològics de control.  
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Els vehicles que hi estiguin estacionats sense identificació i/o autorització podran ser retirats i 
traslladats a les instal·lacions que determini l’Ajuntament, ja que es considera que causen greus 
pertorbacions als usuaris habilitats per al seu ús.  
 
Es fomentarà que els vehicles de flotes multiusuari o de vehicles compartits s’estacionin en 
aparcaments públics subterranis.  
 
Resolució: 
 
No es considera adequat incorporar una consideració de preferència en la part reguladora de 
l’Ordenança però si que es proposa incorporar-ho al Preàmbul de l’Ordenança. 
 
S’estima parcialment l’al·legació presentada, modificant el següent redactat del Preàmbul: 
 
En relació amb les flotes multiusuari com el bicisharing, el carsharing o altres tipus de vehicles, es 
proposa impulsar-ne l’ús, entenent que la seva existència a les ciutats contribueix a l’objectiu global 
de reduir la utilització i la compra de vehicles privats. A més, la seva implantació a la ciutat 
contribueix a crear un ecosistema de serveis de mobilitat multiusuari, al qual en el futur se sumarà 
el vehicle autònom, amb una àmplia oferta que la ciutadania podrà adquirir d’una forma combinada 
a través de paquets de mobilitat, que inclouran també el transport públic. Amb aquests objectius, 
l’ordenança permet la regulació de l’espai públic per a l’aparcament de flotes públiques o privades 
multiusuari de bicicletes, VMP, vehicles de motor, motocicletes o altres vehicles que en el futur es 
puguin desenvolupar i alhora es preveu potenciar l’estacionament d’aquestes flotes als aparcaments 
d’ús públic fora de la calçada perquè es pugui anar alliberant espai destinat a l’aparcament per 
ampliar l’espai destinat a les persones. 
 
Vistes les conclusions de l’informe tècnic emès per la cap de Planificació i la Directora del servei de 
Mobilitat el dia 5 de novembre de 2020 relatiu a la resolució de les al·legacions presentades durant 
el període d’exposició al públic. 
 
Vistos els informes de l’Interventor i el Secretari. 
 
La Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 A C O R D S 
 
 PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Gremi de Tallers de 
Reparació d’automòbils de la Província de Barcelona i el senyor José Solsona Peñarroya, respecte 
de l’Ordenança de Mobilitat, aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 
29 de Maig de 2020, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva d’aquests acords. 
 
 SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per l’Associació 
Bici Terrassa Club (BITER), Edistribución Redes Digitales SLU i SABA, Societat d’Aparcaments 
de Barcelona, respecte de l’Ordenança de Mobilitat, aprovada inicialment pel Ple d’aquest 
Ajuntament en la sessió de data 29 de Maig de 2020, basant-se en els motius esgrimits en la part 
expositiva d’aquests acords. 
 
 TERCER.- ESTIMAR les al·legacions formulades per la senyora Àngels Mira 
Cortadelles, gerent d’Egarvia SA i la senyora Trinitat Fornieles Contreras, Directora del Servei de 
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Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa, respecte de l’Ordenança de Mobilitat, aprovada 
inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 29 de Maig de 2020, basant-se en els 
motius esgrimits en la part expositiva d’aquests acords. 

 
 QUART.- Aprovar la modificació dels articles corresponents per incorporar les 
al·legacions estimades total i parcialment, que restarà amb la redacció que figura en el text de 
l’Ordenança annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva 
d’aquests acords, que s’exposen a continuació: 

 

ARTICLE Text d’aprovació inicial Text d’aprovació definitiva 

VARIS 20km/h 

30km/h 

50km/h 

20 km/h 

30 km/h 

50 km/h 

PREÀMBUL Un altre canvi que estableix 
l’ordenança per donar la 
màxima comoditat i 
accessibilitat a les persones 
que es desplacen a peu és 
l’eliminació de 
l’aparcament de 
motocicletes a les voreres, 
que sovint ocasionen 
molèsties a les persones que 
transiten per les voreres i 
redueixen l’espai per poder 
circular-hi. Conseqüentment, 
s’habilitaran espais a les 
zones d’estacionament lliure 
i regulat, per tal que les 
motocicletes puguin 
estacionar-hi com la resta de 
vehicles. 

Un altre canvi que estableix 
l’ordenança per donar la 
màxima comoditat i 
accessibilitat a les persones 
que es desplacen a peu és 
l’eliminació de 
l’aparcament de 
motocicletes a les voreres, 
que sovint ocasionen 
molèsties a les persones que 
transiten per les voreres i 
redueixen l’espai per poder 
circular-hi. Conseqüentment, 
s’habilitaran espais a les 
zones d’estacionament lliure 
i regulat, per tal que les 
motocicletes puguin 
estacionar-hi com la resta de 
vehicles, i als aparcaments 
d’ús públic fora de la calçada 
perquè progressivament es 
pugui anar alliberant espai de 
la calçada destinat a 
l’aparcament per ampliar 
l’espai destinat a les 
persones. 

PREÀMBUL En relació amb les flotes 
multiusuari com el 
bicisharing, el carsharing o 
altres tipus de vehicles, es 

En relació amb les flotes 
multiusuari  com el 
bicisharing, el carsharing o 
altres tipus de vehicles, es 
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proposa impulsar-ne l’ús, 
entenent que la seva 
existència a les ciutats 
contribueix a l’objectiu 
global de reduir la utilització 
i la compra de vehicles 
privats. A més, la seva 
implantació a la ciutat 
contribueix a crear un 
ecosistema de serveis de 
mobilitat multiusuari, al qual 
en el futur es sumarà el 
vehicle autònom, amb una 
àmplia oferta que la 
ciutadania podrà adquirir 
d’una forma combinada a 
través de paquets de 
mobilitat, que inclouran 
també el transport públic. 
Amb aquests objectius, 
l’ordenança permet la 
regulació de l’espai públic 
per a l’aparcament de flotes 
públiques o privades de 
bicicletes, VMP, vehicles de 
motor, motocicletes o altres 
vehicles que en el futur es 
puguin desenvolupar. 

proposa impulsar-ne l’ús, 
entenent que la seva 
existència a les ciutats 
contribueix a l’objectiu 
global de reduir la utilització 
i la compra de vehicles 
privats. A més, la seva 
implantació a la ciutat 
contribueix a crear un 
ecosistema de serveis de 
mobilitat multiusuari, al qual 
en el futur se sumarà el 
vehicle autònom, amb una 
àmplia oferta que la 
ciutadania podrà adquirir 
d’una forma combinada a 
través de paquets de 
mobilitat, que inclouran 
també el transport públic. 
Amb aquests objectius, 
l’ordenança permet la 
regulació de l’espai públic 
per a l’aparcament de flotes 
públiques o privades 
multiusuari de bicicletes, 
VMP, vehicles de motor, 
motocicletes o altres vehicles 
que en el futur es puguin 
desenvolupar i alhora es 
preveu potenciar 
l’estacionament d’aquestes 
flotes als aparcaments d’ús 
públic fora de la calçada 
perquè es pugui anar 
alliberant espai destinat a 
l’aparcament per ampliar 
l’espai destinat a les 
persones. 

ARTICLE 14 SOBRE 
INSTAL•LACIÓ DE 
PILONES EN ZONES 
DE TRÀNSIT DE 
VIANANTS 

Només s’instal·laran pilones 
en zones d’ús de vianants 
quan es justifiqui 
tècnicament la seva 
conveniència i no es puguin 

Només s’instal·laran pilones 
en zones d’ús de vianants 
quan es justifiqui 
tècnicament la seva 
conveniència i no es puguin 
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aplicar d’altres elements 
substitutoris. Les pilones 
tindran un disseny arrodonit i 
sense arestes, i seran d’un 
color que contrasti amb el 
paviment en tota la peça, o 
com a mínim en el seu tram 
superior, per assegurar-ne la 
seva visibilitat en hores 
nocturnes. 

S’ubicaran de forma alineada 
i compliran la normativa 
sobre accessibilitat vigent. 

aplicar d’altres elements 
substitutoris. Les pilones 
tindran un disseny arrodonit i 
sense arestes, i seran d’un 
color que contrasti amb el 
paviment en tota la peça, o 
com a mínim en el seu tram 
superior, per assegurar-ne la 
seva visibilitat en hores 
nocturnes. 

S’ubicaran de forma alineada 
i compliran la normativa 
sobre accessibilitat vigent. 

En cas d’utilitzar-se per 
tancar l’accés a un espai 
reservat per a vianants, 
caldrà garantir un accés lliure 
per tal de permetre la 
circulació, parada o 
estacionament dels vehicles 
del servei d’extinció 
d’incendis i salvament, els de 
les forces i cossos de 
seguretat, policies locals, 
protecció civil, agents de 
mobilitat, ambulàncies i 
sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei 
d’arrendament públic de 
bicicletes de titularitat 
municipal, neteja i recollida 
de residus, assistència 
domiciliària, control de 
l’edificació i així com 
empreses de subministrament 
de serveis bàsics que hagin 
d’atendre necessitats a la via 
pública o de les persones, 
entrega de medicaments a 
farmàcies ubicades a la 
mateixa via o zona de 
vianants, i en general tots 
aquells que tinguin inherent 
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la prestació de serveis 
públics degudament retolats, 
així com els vehicles 
expressament exclosos 
d’aquesta prohibició per 
resolució justificada de 
l’autoritat municipal. 

16. SISTEMES 
INTEL•LIGENTS DE 
TRANSPORT PER A 
LA GESTIÓ DE LA 
MOBILITAT 

El Centre de Gestió de la 
Mobilitat instrumenta el 
control tecnològic dels 
panells informatius, les 
càmeres, les espires, els 
sensors i altres elements 
tècnics i funcionalitats que 
permeti el desenvolupament 
de la ciència i la tecnologia.  

L’Ajuntament de Terrassa 
podrà utilitzar sistemes 
intel·ligents de transport per 
emetre denúncies de la 
circulació i de 
l’estacionament, així com per 
emetre denúncies de les 
infraccions comeses 
utilitzant, entre d’altres, els 
següents mitjans: radars, 
càmeres dotades de lector 
OCR (reconeixement òptic 
de caràcters) i foto-vermells. 
Aquests dispositius hauran 
de ser aprovats per decret 
d’alcaldia o òrgan que 
assumís aquesta competència 
i hauran de ser comunicats a 
la Comissió de Control dels 
Dispositius de 
Videovigilància de la 
Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb les exigències 
de la normativa vigent.  

Tots aquests elements estan 
destinats al control del 
compliment de la normativa 
en matèria de seguretat 

El Centre de Gestió de la 
Mobilitat instrumenta el 
control tecnològic dels 
panells informatius, les 
càmeres, les espires, els 
sensors i altres elements 
tècnics i funcionalitats que 
permeti el desenvolupament 
de la ciència i la tecnologia.  

En cas que els sistemes 
tecnològics permetin obtenir 
dades anonimitzades i 
agregades per a la 
planificació i 
dimensionament de la 
mobilitat urbana, es podran 
compartir amb els operadors 
de mobilitat ubicats a la 
ciutat als efectes de millorar 
la planificació i gestió de la 
mobilitat a la ciutat. 

L’Ajuntament de Terrassa 
podrà utilitzar sistemes 
intel·ligents de transport per 
emetre denúncies de la 
circulació i de 
l’estacionament, així com per 
emetre denúncies de les 
infraccions comeses 
utilitzant, entre d’altres, els 
següents mitjans: radars, 
càmeres dotades de lector 
OCR (reconeixement òptic 
de caràcters) i foto-vermells. 
Aquests dispositius hauran 
de ser aprovats per decret 
d’alcaldia o òrgan que 
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viària, inspecció tècnica de 
vehicles, estacionament 
(control de zones 
d’estacionament regulat), 
circulació i estacionament en 
àrees de vianants, carrils o 
zones d’aparcament 
reservades i àrees subjectes a 
restriccions permanents 
(zones de baixes emissions i 
àrees d’accés restringit) i 
temporals per motius de 
seguretat, circulació i 
mediambientals.  

Les càmeres dotades de 
lector OCR podran ser 
utilitzades per comparar 
matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona 
restringida i un punt 
d’anul·lació. El sistema 
captarà totes les matrícules 
que entrin a la zona 
restringida i les compararà 
amb la base de dades de 
vehicles autoritzats o 
esperarà que circuli algun 
vehicle per un punt 
d’anul·lació. Després de la 
comparativa, emetrà 
denúncia als vehicles que no 
estiguin autoritzats a circular 
per la zona.  

Les imatges o els vídeos 
captats per aquests mitjans 
s’utilitzaran com a mitjà 
probatori de la denúncia, 
automatitzada o personal, de 
les infraccions.  

 

assumís aquesta competència 
i hauran de ser comunicats a 
la Comissió de Control dels 
Dispositius de 
Videovigilància de la 
Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb les exigències 
de la normativa vigent.  

Tots aquests elements estan 
destinats al control del 
compliment de la normativa 
en matèria de seguretat 
viària, inspecció tècnica de 
vehicles, estacionament 
(control de zones 
d’estacionament regulat), 
circulació i estacionament en 
àrees de vianants, carrils o 
zones d’aparcament 
reservades i àrees subjectes a 
restriccions permanents 
(zones de baixes emissions i 
àrees d’accés restringit) i 
temporals per motius de 
seguretat, circulació i 
mediambientals.  

Les càmeres dotades de 
lector OCR podran ser 
utilitzades per comparar 
matrícules entre una porta 
d’entrada a una zona 
restringida i un punt 
d’anul·lació. El sistema 
captarà totes les matrícules 
que entrin a la zona 
restringida i les compararà 
amb la base de dades de 
vehicles autoritzats o 
esperarà que circuli algun 
vehicle per un punt 
d’anul·lació. Després de la 
comparativa, emetrà 
denúncia als vehicles que no 
estiguin autoritzats a circular 
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per la zona.  

Les imatges o els vídeos 
captats per aquests mitjans 
s’utilitzaran com a mitjà 
probatori de la denúncia, 
automatitzada o personal, de 
les infraccions.  

La regulació específica de 
noves àrees o carrers de 
vianants indicada a l’article 
26, preveurà la possibilitat de 
permetre que els vehicles que 
accedeixin a zones 
restringides controlades amb 
càmeres, sense estar 
autoritzats i no registrats en 
el sistema, puguin sol·licitar 
una autorització específica 
fins a 48 hores després 
d’haver accedit a l’àmbit 
restringit per motius que 
s’acreditin d’acord amb la 
regulació de l’àmbit, per tal 
de regularitzar el seu accés 
en una zona restringida sense 
autorització,excloent la 
comissió d’una infracció de 
la present ordenança per 
accedir a una zona 
restringida de vehicles sense 
autorització. 

21. VELOCITAT 1. El límit genèric de 
velocitat en vies urbanes serà 
de 30km/h per tot tipus de 
vehicles. No obstant, en vies 
de dos o més carrils, 
l’autoritat competent podrà 
augmentar el límit a 50 km/h 
prèvia senyalització 
específica.  

1. El límit genèric de 
velocitat en vies urbanes serà 
de 30 km/h per tot tipus de 
vehicles. No obstant, en vies 
de dos o més carrils, 
l’autoritat competent podrà 
augmentar el límit a 40 o 50 
km/h prèvia senyalització 
específica. 

26.3: ÀREA O 
CARRER DE 
VIANANTS (ESPAI 

a) Accedeixin a un garatge o 
estacionament autoritzat en 
aquest àmbit, o en surtin, 

a) Accedeixin a un garatge o 
estacionament autoritzat en 
aquest àmbit, o en surtin, 
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NO MOTORITZAT) podran circular però no 
parar.  

podran circular però no 
estacionar. 

26.3: ÀREA O 
CARRER DE 
VIANANTS (ESPAI 
NO MOTORITZAT) 

j) En cap cas les limitacions 
establertes afectaran la 
circulació, parada o 
estacionament dels vehicles 
del servei d’extinció 
d’incendis i salvament, els de 
les forces i cossos de 
seguretat, policies locals, 
protecció civil, agents de 
mobilitat, ambulàncies i 
sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei 
d’arrendament públic de 
bicicletes de titularitat 
municipal, neteja i recollida 
de residus, assistència 
domiciliària, control de 
l’edificació i altres serveis 
municipals que hagin 
d’atendre necessitats a la via 
pública o de les persones, 
entrega de medicaments a 
farmàcies ubicades a la 
mateixa via o zona de 
vianants, i en general tots 
aquells que tinguin inherent 
la prestació de serveis 
públics degudament retolats, 
així com els vehicles 
expressament exclosos 
d’aquesta prohibició per 
resolució justificada de 
l’autoritat municipal. 

j) En cap cas les limitacions 
establertes afectaran la 
circulació, parada o 
estacionament dels vehicles 
del servei d’extinció 
d’incendis i salvament, els 
de les forces i cossos de 
seguretat, policies locals, 
protecció civil, agents de 
mobilitat, ambulàncies i 
sanitaris, serveis funeraris, 
grua municipal, servei 
d’arrendament públic de 
bicicletes de titularitat 
municipal, neteja i recollida 
de residus, assistència 
domiciliària, control de 
l’edificació i així com 
empreses de 
subministrament de serveis 
bàsics que hagin d’atendre 
necessitats a la via pública o 
de les persones, entrega de 
medicaments a farmàcies 
ubicades a la mateixa via o 
zona de vianants, i en 
general tots aquells que 
tinguin inherent la prestació 
de serveis públics 
degudament retolats, així 
com els vehicles 
expressament exclosos 
d’aquesta prohibició per 
resolució justificada de 
l’autoritat municipal. 

37.7: CIRCULACIÓ 
DE LES BICICLETES 
I VMP A LA 
CALÇADA 

b) Les bicicletes que circulin 
en sentit contrari (sempre 
que es disposi d’una amplada 
suficient i d’una 
senyalització específica) 
mantindran la prioritat 

b) Les bicicletes que circulin 
en sentit contrari mantindran 
la prioritat davant de vehicles 
amb motor que circulin en el 
sentit de la via. 
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davant de vehicles amb 
motor que circulin en el 
sentit de la via.  

38: CIRCULACIÓ DE 
LES BICICLETES I 
VMP A LES VIES 
CICLISTES  

8. Quan la via ciclista estigui 
situada a la vorera (vorera-
bici), aquesta haurà d’estar 
degudament senyalitzada, els 
vianants i les vianants 
tindran preferència de pas 
(però no podran transitar ni 
romandre-hi) i les bicicletes 
hauran de moderar la 
velocitat. En voreres-bici, a 
més a més de les condicions 
generals, s’hauran de 
respectar les següents 
condicions específiques de 
circulació: 

8. Quan la via ciclista estigui 
situada a la vorera (vorera-
bici), aquesta haurà d’estar 
degudament senyalitzada, els 
vianants i les vianants 
tindran preferència de pas 
(però no podran transitar ni 
romandre-hi) i les bicicletes i 
VMP hauran de moderar la 
velocitat. En voreres-bici, a 
més a més de les condicions 
generals, s’hauran de 
respectar les següents 
condicions específiques de 
circulació: 

46.3. ACCESSORIS 
DE SEGURETAT  

3. Llums i elements 
reflectants degudament 
homologats per poder 
circular en condicions 
nocturnes i/o de baixa 
visibilitat:  

a) Llum de posició del 
davant i del darrere o 
elements reflectants a la roba 
que permetin ser vist per la 
resta de persones 
conductores.  

b) Catadiòptrics del darrere i 
pedals, per a bicicletes.  

c) Catadiòptrics del darrere, 
pedals i laterals per a la resta 
de cicles.  

3. Quan circulin en 
condicions nocturnes i/o de 
baixa visibilitat: 

a) Llum de posició del 
davant i del darrere, per a les 
bicicletes 

b) Llum de posició del 
davant i del darrere o 
elements reflectors a la roba, 
per als VMP 

c) Catadiòptrics del darrere, 
per a les bicicletes 

d) Catadiòptrics del darrere, 
pedals i laterals per a la resta 
de cicles 

47. ÚS DE REMOLCS 
I TRANSPORT 
D’ALTRES 
PERSONES  

Les bicicletes podran portar 
remolc o semiremolc, 
homologats, per al transport 
de persones i/o càrrega 
(animals en transportí i/o 
subjecció, o mercaderies), 
sempre que qui condueixi 
sigui major d’edat (o 16 anys 

Les bicicletes podran portar 
remolc o semiremolc, 
homologats, per al transport 
de persones i/o càrrega 
(animals en transportí i/o 
subjecció, o mercaderies), 
sempre que qui condueixi 
sigui major d’edat (o 16 anys 
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si transporta mercaderies) i 
sota la seva responsabilitat. 
D’acord amb les limitacions 
d’ús, sempre que circulin 
amb cascs homologats i 
d’acord amb els requisits que 
estableixi la legislació 
vigent.  

si transporta mercaderies) i 
sota la seva responsabilitat. 
D’acord amb les limitacions 
d’ús, sempre que les 
persones menors 
transportades circulin amb 
cascs homologats i d’acord 
amb els requisits que 
estableixi la legislació 
vigent.  

48. 
ESTACIONAMENT  

Les bicicletes i els VMP han 
d’estacionar-se 
preferentment en els llocs 
específicament destinats a 
aquesta finalitat.  

Les bicicletes i els VMP han 
d’estacionar-se 
preferentment en els llocs 
específicament destinats a 
aquesta finalitat i, fora de la 
via pública, als aparcaments 
d’ús públic.  

54. PROHIBICIONS 
DE LA PARADA 

A més dels casos generals 
que preveuen la Llei de 
trànsit i els seu reglaments, 
es prohibeix parar: 

A més dels casos generals 
que preveuen la Llei de 
trànsit i els seus reglaments, 
es prohibeix parar: 

57.6: NORMES 
GENERALS DE 
L’ESTACIONAMENT 
DE MOTOCICLETES 
I CICLOMOTORS  

6. És prohibit lligar els 
vehicles, incloses les 
bicicletes, a algun element 
del mobiliari urbà. 
L’Ajuntament, si cal, podrà 
retirar, fent servir els mitjans 
adequats, els cadenats, les 
cadenes i qualsevol element 
que subjecti el vehicle a 
algun element de la via 
pública.  

6. És prohibit lligar els 
vehicles a algun element del 
mobiliari urbà. 
L’Ajuntament, si cal, podrà 
retirar, fent servir els mitjans 
adequats, els cadenats, les 
cadenes i qualsevol element 
que subjecti el vehicle a 
algun element de la via 
pública.  

80. TRAMITACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

2. Vehicle amb placa de 
matrícula o amb signes 
visibles d’identificació 
que presenti desperfectes 
que facin impossible el 
desplaçament pels propis 
mitjans, estacionat per 
un període superior a un 
mes en el mateix lloc. 

a) Quan agents de la Policia 

2. Vehicle amb placa de 
matrícula o amb signes 
visibles d’identificació que 
presenti desperfectes que 
facin impossible el 
desplaçament pels propis 
mitjans, estacionat per un 
període superior a un mes 
en el mateix lloc. 

a) Quan agents de la Policia 
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Municipal comprovin que hi 
ha un vehicle estacionat a la 
via pública amb placa de 
matrícula o amb signes 
visibles d’identificació que 
presenti desperfectes que 
facin impossible el 
desplaçament pels propis 
mitjans, informaran a la 
persona que n’és propietària 
de l’obligació de retirar-lo de 
la via pública mitjançant un 
adhesiu enganxat al vidre. 

Municipal comprovin que hi 
ha un vehicle estacionat a la 
via pública amb placa de 
matrícula o amb signes 
visibles d’identificació que 
presenti desperfectes que 
facin impossible el 
desplaçament pels propis 
mitjans, informaran a la 
persona que n’és propietària 
de l’obligació de retirar-lo de 
la via pública mitjançant un 
adhesiu enganxat al vidre. 
En el cas que aquesta 
comprovació es porti a terme 
pel personal vigilant de 
l’estacionament en zones en 
horari limitat, i responsables 
de la inspecció del servei de 
retirada de vehicles de la via 
pública nomenats de 
conformitat amb les 
condicions de l’article 70.5 i 
73.2 d’aquesta Ordenança, 
podran igualment informar a 
la persona propietària 
enganxant un adhesiu al 
vidre de l’obligació de 
retirar-lo de la via pública, 
amb obligació de comunicar-
ho de forma immediata al 
servei municipal 
corresponent per la incoació 
del corresponent expedient i 
iniciar les actuacions 
previstes en el següent 
apartat. 

80. TRAMITACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

3. Vehicle sense placa de 
matrícula ni possibilitat 
d’identificació, estacionat 
per un període superior a un 
mes en el mateix lloc. 

3. Vehicle sense placa de 
matrícula ni possibilitat 
d’identificació, estacionat 
per un període superior a un 
mes en el mateix lloc. 
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a) Quan agents de la Policia 
Municipal comprovin que hi 
ha un vehicle estacionat a la 
via pública sense placa de 
matrícula ni signes que 
possibilitin la seva 
identificació, informaran la 
persona que n’és propietària 
de l’obligació de retirar-lo de 
la via pública en el termini 
màxim d’un mes, mitjançant 
un adhesiu enganxat al vidre, 
n’aixecaran acta i hi 
adjuntaran un document 
gràfic a efectes probatoris. 

a) Quan agents de la Policia 
Municipal comprovin que hi 
ha un vehicle estacionat a la 
via pública sense placa de 
matrícula ni signes que 
possibilitin la seva 
identificació, informaran la 
persona que n’és propietària 
de l’obligació de retirar-lo 
de la via pública en el 
termini màxim d’un mes, 
mitjançant un adhesiu 
enganxat al vidre, 
n’aixecaran acta i hi 
adjuntaran un document 
gràfic a efectes probatoris. 
En el cas que aquesta 
comprovació es porti a 
terme pel personal vigilant 
de l’estacionament en zones 
en horari limitat, i 
responsables de la inspecció 
del servei de retirada de 
vehicles de la via pública 
nomenats de conformitat 
amb les condicions de 
l’article 70.5 i 73.2 
d’aquesta Ordenança, 
podran igualment informar a 
la persona propietària del 
vehicle enganxant un 
adhesiu al vidre de 
l’obligació de retirar-lo de la 
via pública, amb obligació 
de comunicar-ho de forma 
immediata al servei 
municipal corresponent per 
l’aixecament de l’acta i del 
document gràfic a efectes 
probatoris, moment a partir 
del qual iniciarà el còmput 
del termini d’un mes previst 
a efectes de la seva retirada. 
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 CINQUÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança de Mobilitat, segons el text 
que consta com a annex als presents acords. 
 
 SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
 SETÈ.- PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i anunciar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
 VUITÈ.- COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.» 
 
Epígraf 7) Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa  
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui destaca que aquest és un instrument molt 
important en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. El 15 de gener de 2020 es va aprovar 
definitivament el Pla Local d’Habitatge de Terrassa, un document estratègic i de planificació de les 
polítiques municipals d’habitatge per al període 2019-2025. El Pla Local d’Habitatge va partir d’un 
treball d’anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi complementat amb un procés obert que va 
comptar amb la participació ciutadana i la intervenció dels Grups municipals. Tanmateix, en la seva 
redacció es van incloure mecanismes de seguiment i d’adaptació als canvis que permetessin anar 
ajustant les actuacions, tant per les mateixes necessitats de la ciutadania com per l’aprovació de 
noves normatives o canvis legislatius. La Sra. Melgares agraeix les aportacions dels Grups 
municipals, i en especial una aportació realitzada pel Grup del PSC, que el govern ha acceptat. El 
reglament és una de les bases importants per a la creació d’un organisme que facilitarà el treball 
transversal de tots agents que tenen a veure amb aquesta matèria, alhora que ajudarà a treballar 
objectius comuns que afavoreixin el seu impuls amb una visió de ciutat. El govern està decidit a 
centrar la política d’habitatge com un servei d’interès general, i com una eina d’inclusió, de 
sostenibilitat i resiliència. Cal, però, el suport d’altres governs, que tenen els recursos per ajudar els 
ajuntaments a fer front, cada dia, a la problemàtica de la pèrdua d’habitatges. La Sra. Melgares 
celebra que ahir el vicepresident del govern espanyol anunciés que en dues setmanes hi haurà una 
normativa que impedirà els desnonaments de la gent vulnerable. La Sra. Melgares espera que això 
es dugui a la pràctica. 
 
 El Sr. González anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Aquest és un 
reglament necessari, però encara no ho és més que els municipis disposin dels recursos per ampliar 
l’oferta d’habitatge social i accessible. Caldria que els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat 
contemplessin partides adequades i els espais de recursos materials perquè els municipis puguin 
desenvolupar polítiques per respondre a les demandes de la ciutadania. 
 
 La Sra. Candela es mostra d’acord amb la importància de l’aprovació d’aquest 
reglament, per a la constitució del Consell Municipal d’Habitatge, com a instrument de participació 
de moltes entitats. Les seves aportacions i idees són necessàries. El Grup del PSC estarà al costat 
del govern, col·laborant i donant suport a totes aquestes mesures, i perquè Terrassa pugui disposar 
d’habitatge assequible. El Sr. Caballero no havia nascut quan el PSC va començar a governar la 
ciutat, i no sap quin era l’estat de Terrassa aleshores. Altres membres del Ple, amb més anys al 
Consistori, ho coneix millor. Durant els anys anteriors, el govern del PSC va deixar preparat el Pla 
Local d’Habitatge perquè es pogués dur endavant.  
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 La Sra. Melgares dóna les gràcies a la Sra. Candela, però demana que no s’aprofiti 
aquest debat per fer retrets en relació a debats anteriors. 
 
 El Sr. Caballero se suma al prec de la Sra. Melgares, i demana a tots els Grups 
municipals que donin als assumptes que es debaten la importància que tenen. 
 
 La Sra. Candela demana disculpes al Sr. Caballero i a la Sra. Melgares, si es considera 
que no ha estat a l’altura del que pertocava ara. La Sra. Candela els hi demana el mateix en relació 
amb altres debats. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 

 « Des de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat es vol impulsar, amb la implicació 
de tots els grups municipals, un Consell Municipal que estableixi un marc de participació entorn la 
política d’habitatge a la ciutat de Terrassa que permeti, estimular i canalitzar la participació de la 
ciutadania, de les entitats i organitzacions de la nostra ciutat. 

 Aquest Consell Municipal haurà de funcionar, en el marc que estableix el Reglament 
de Participació Ciutadana aprovat inicialment a la sessió Plenària de març del 2016. 

 Amb la constitució d’aquest òrgan es dona compliment al compromís núm. 25.2  
establert al Pla de Mandat “Terrassa 2019-2023” 

 Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració d’aquesta norma es va aplicar 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, on es preveu que “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal 
web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: Els problemes 
que es pretenen solucionar amb la iniciativa; La necessitat i oportunitat de la seva aprovació; i els 
objectius de la norma.  

 En data 1 d’octubre de 2020 es va obrir la consulta pública amb caràcter previ a 
l’elaboració del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa a la 
plataforma Participa a Terrassa.  

 Aquesta consulta pública es va tancar en data 15 d’octubre del 2020 amb una única 
aportació presentada pel Grup Municipal del PSC amb les següents propostes en relació als 
components del plenari: 
 

1. Proposta d’incorporació de la Sindica de greuges en qualitat d’observadora 
2. Proposta d’incorporar un representant de la fiscalia de Terrassa 
3. Proposta d’incorporar la Ciutadania a títol individual. 

 
 Amb data 15 de gener de 2020 es va aprovar definitivament el Pla Local d’Habitatge 
de Terrassa, un document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d’habitatge per el 
període 2019-2025.  

 El Pla Local d’Habitatge va partir d’un treball d’anàlisi de la situació de l’habitatge al 
municipi complementat amb un procés obert que va comptar amb la participació ciutadana i la 
intervenció dels grups municipals. Tanmateix, en la seva redacció es van incloure mecanismes de 
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seguiment i d’adaptació als canvis que permetessin anar ajustant les actuacions, tant per les pròpies 
necessitats de la ciutadania com per l’aprovació de noves normatives o canvis legislatius. Un dels 
mecanismes de seguiment cabdals per aquest document base de politiques d’habitatge és el Consell 
Municipal d’Habitatge, òrgan de participació entorn la política d’habitatge que ha de permetre 
estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, entitats i organitzacions de la ciutat. 

 La creació d’aquest consell facilitarà el treball transversal de tots els agents que tenen 
relació amb aquest matèria i al mateix temps ajudarà a treballar objectius comuns que afavoreixin el 
seu impuls amb una visió de ciutat. 

 L’accés a l’habitatge és una  aposta que ha de contribuir al canvi de model de ciutat 
que s’exposa al Pla de Mandat actual que vol centrar la política d’habitatge com a servei d’interès 
general i alhora impulsar-la com a eina d’inclusió, sostenibilitat i resiliència. 

 El Reglament està articulat en 4 capítols i una disposició addicional. 

 Al capítol 1 es determina l’àmbit d’actuació 

 Al capítol 2 objectiu i funcions del consell 

 Al capítol 3 els òrgans i atribucions del consell 

 Al capítol 4 el funcionament i organització del plenari 

 La Directora de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat ha emès informe tècnic sobre 
l’aprovació al Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa. 

L’Interventor general ha emès informe favorable a la proposta presentada. 

 
 És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Admetre l’aportació presentada pel Grup Municipal del PSC en el sentit 
d’incloure en et text del Reglament com a components del plenari: 
 

- La Síndica de greuges en qualitat d’observadora. 
- Un Representant de la Fiscalia de Terrassa. 
- Representants de la ciutadania que vulguin participar en el Consell. La fórmula de 

selecció d’aquestes persones es realitzarà segons el que estableixi a aquest efecte el 
Reglament Municipal de Participació Ciutadana. 

 
 SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de 
Terrassa, amb el text que s’adjunta. 
 
 TERCER.- Sotmetre els presents acords i el text del Reglament del Consell Municipal 
d’Habitatge de Terrassa, a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al 
tauler d’anuncis i edictes electrònic de la Corporació, durant un termini de 30 dies hàbils als efectes 
que es puguin formular reclamacions, al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns.  
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 En cas que no se’n produeixi cap, els presents acords esdevindran definitius.» 
 
Epígraf 8) Aprovació de les addendes de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de 

gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa en 
relació amb l’Oficina d’habitatge/Borsa de mediació, situada al municipi de Terrassa, 
així com la del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
en relació amb el Programa de mediació per al lloguer social, ambdós per a l’any 
2021. 

 
 La Sra. Melgares assenyala que la borsa de mediació és un dels pals de paller de la 
política d’habitatge a la ciutat, pel que fa a la tramitació d’ajudes al lloguer, a la rehabilitació, a la 
tramitació de cèdules d’habitabilitat, al Registre de sol·licitants d’habitatge, assessorament, etc. Tot 
plegat implica una feina molt necessària per garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania. Cada 
determinats anys s’aprova un conveni amb la Generalitat, que és qui té les competències en 
habitatge, perquè algunes d’aquestes gestions siguin realitzades per l’administració del país. Això 
suposa una ajuda a l’Ajuntament en la realització d’aquests tràmits. Avui es demana subscriure les 
addendes corresponents dels convenis.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents: 
 
 1.- L’any 2005 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa relatiu a la implantació en el 
municipi d’una Oficina Local d’Habitatge (OLH), el qual, que venia a substituir els anteriors 
convenis d’Oficina Mixta de rehabilitació, s’ha anat prorrogant en els exercicis successius fins al 
2009. 
 
 2.- També a l’any 2005, Terrassa es va adherir a la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social (XMLLS), amb gestió de la Borsa Jove d’Habitatge i la Borsa de Lloguer Social, amb la 
signatura del corresponent conveni amb ADIGSA , igual que al 2008, en el que s’hi va incloure la 
tramitació de la RBE, i el qual es va prorrogar per a l’any 2009. 
 
 3.- Des de l’any 2010 s’han anat signant convenis amb algunes pròrrogues, mantenint 
la totalitat de les delegacions de serveis a l’Ajuntament, fins l’any 2014 que es van subscriure els 
dos darrers, la vigència dels quals es va prorrogar fins els 2018. 
 
 4.- Per al 2019, l’AHC va proposar la signatura de dos nous convenis de col·laboració 
per a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació, amb vigència d’un any i la possibilitat de 
pròrroga de màxim quatre anys addicionals. 
 
 5.-  L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant Resolució núm. 458/19, de 27 de desembre 
de 2018, aprovà sol·licitar la subscripció del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (AHC) en relació a l’Oficina local d’habitatge i a la Borsa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges, per a l’any 2019.  
 
 6.-  Per al 2020, l’AHC proposa la signatura de l’Addenda de pròrroga dels convenis 
de col·laboració en relació a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació, situats al municipi 
de Terrassa.    
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 7.- L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant Resolució núm. 1172/20, de 15 de gener de 
2020, aprovà sol·licitar la subscripció de l’addenda dels convenis de col·laboració en relació a 
l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació, per tal que l’AHC proposi els textos 
corresponents amb els imports de les seves aportacions.  
 
 8.- El Ple de 29 d’abril de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació a l’Oficina local d’habitatge, situada al municipi 
de Terrassa, així com el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en 
relació a la Borsa de mediació per al lloguer social d’habitatges, ambdós per a l’any 2019, així com 
es va aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya en relació a l’Oficina local d’habitatge, situada al municipi de Terrassa, així com 
l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en 
relació a la Borsa de mediació per al lloguer social d’habitatges, ambdós per a l’any 2020. 
 
 9.- Per al 2021, l’AHC proposa la signatura de les Addendes de pròrroga dels convenis 
de col·laboració en relació a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació, situats al municipi 
de Terrassa, amb les mateixes condicions establertes en les addendes de 2020.    
 
 10.-La signatura d’aquests convenis no comporta despesa addicional a la prevista en el 
pressupost de la Societat Municipal d’Habitatge per aquests conceptes al 2021. 
 
 Fonaments de dret: 
 
 1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 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. 
 
 2. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
 3. Llei 40/2015, de 1 d’octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
 4. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
 Vistes les conclusions de l’informe tècnic emès el 11 de novembre de 2020 per la Cap 
del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa, de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, 
sobre sol·licitar subscriure les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració en relació amb 
l’Oficina local d’habitatge i la Borsa de mediació, situada al municipi de Terrassa, proposats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2021, així com l’aprovació de la proposta 
d’addenda de pròrroga del conveni de  col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en 
relació a l’Oficina local d’habitatge, situada al municipi de Terrassa, i la proposta d’addenda del 
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació a la Borsa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges, ambdós per a l’any 2021. 
 
 Vist l’informe de l’Interventor General. 
 
 És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, 
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
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 PRIMER.- Sol·licitar subscriure les addendes de pròrroga dels convenis de 
col·laboració en relació amb l’Oficina local d’habitatge i la Borsa de mediació, situada al municipi 
de Terrassa, proposats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2021. 
 
 SEGON.-  Aprovar la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació a l’Oficina local d’habitatge, situada al 
municipi de Terrassa, així com la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació a la Borsa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges, ambdós per a l’any 2021. 
 
 TERCER.- Notificar els acords anteriors a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya als 
efectes adients.» 
 
Epígraf 9) Constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’energia pública (AMEP). 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui comença assenyalant que en els últims anys 
Terrassa ha esdevingut un referent en relació amb la municipalització del servei d’abastament 
d’aigua, en la lluita contra la pobresa energètica, i en la reprovació de les decisions d’Endesa contra 
les famílies més vulnerables. D’altra banda, el Ple va aprovar, en les sessions del setembre del 2019 
i gener del 2020, la declaració d’emergència climàtica i ambiental al municipi, i la subscripció dels 
objectius de la Unió Europea de reduir fins a l’any 2030 les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40%. El setembre del 2019, una quarantena de municipis van signar la Declaració de 
Terrassa, en la qual afirmaven no tolerar que s’amenaci els drets bàsics a persones protegides per la 
legalitat actual en matèria de pobresa energètica. El model energètic actual genera grans costos 
ambientals, socials, econòmics i de salut, que en el context actual d’emergència climàtica cal 
modificar per anar cap a una transició energètica que requereix una profunda reforma del model de 
distribució d’energia elèctrica, i en el qual els ajuntaments són part fonamental. Terrassa defensa 
aquest canvi legislatiu. En el seu moment van començar els treballs per tal que Terrassa lideri 
l’AMEP. Aquesta nova entitat tindrà com a objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió 
pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, desenvolupar accions per promoure una 
transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible, així com assessorar els municipis 
que tinguin els mateixos interessos. L’AMEP és una entitat sense ànim de lucre. El dia d’avui ja són 
més de cinquanta els municipis adherits a aquesta xarxa, impulsada per Terrassa. Aviat se superarà 
la xifra del centenar de municipis, que representaran dos milions i mig de catalana i catalanes, que 
aposten per aquest canvi legislatiu i per aquesta transició energètica.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Lluís, qui comparteix la necessitat que Terrassa formi 
part d’iniciatives municipalistes per a l’anàlisi i l’estudi d’escenaris de futur en la gestió dels serveis 
essencials. En el sector energètic s’està produint una gran transformació. La ciutat ha de ser-hi 
present en els organismes que vetllen per l’interès públic i per garantir una energia, pensant en 
l’interès de la ciutadania i la protecció del medi ambient. 
 
 El Sr. González comença assenyalant que el Grup de Ciutadans mai ha estat favorable 
a la creació d’associacions o fòrums que no tinguin una utilitat pràctica. En aquest cas, però, 
s’observen alguns fenòmens que estimulen nous debats. La creació d’aquesta associació va en la 
bona direcció, perquè davant dels nous escenaris calen noves respostes. El Grup de Ciutadans 
votarà a favor de la proposta. El fet que un municipi pugui ser capaç, gràcies a les facilitats 
tecnològiques i els nous hàbits de consum, de generar, consumir i distribuir l’energia, mereix ser 
tingut en compte. Cal tenir en compte també que els condicionaments econòmics, els preus i els 
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models, no són ara els mateixos que fa uns vint, trenta o quaranta anys. Les empreses tradicionals 
subministradores s’hauran d’adaptar o desaparèixer. El paper dels municipis i dels ciutadans és 
rellevant, i per això cal un fòrum de debat i de reflexió en el qual posar en comú el futur del 
desenvolupament dels nous recursos, i si cal fer pressió per modificar la legislació en benefici els 
nous usos. Aquest és, doncs, un espai nou que pretès donar resposta a noves necessitats. No és una 
iniciativa que vagi contra ningú, sinó a favor d’una nova regulació que afavoreixi els ciutadans i els 
municipis. 
 
 El Sr. Armengol comparteix plenament els objectius de l’associació. Però també 
demana, en aquest cas, que el govern sigui coherent en la seva acció. En el Ple d’octubre el PSC va 
presentar una proposta per a l’estudi de la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en els nous 
sectors de creixement residencial, a canvi d’eliminar el sistema insostenible de la recollida 
pneumàtica, i el govern va votar-hi en contra.  
 
 La Sra. Melgares manifesta que en aquesta matèria cal ser positius. Terrassa s’ha de 
felicitar per ser pionera a l’AMEP. Cal que tothom treballi conjuntament. Les coses que produeixen 
veritables canvis comencen d’aquesta manera. S’està parlant d’una qüestió molt important, de 
recursos naturals que no poden ser objecte de benefici econòmic per alguns, sinó de beneficis per a 
tota la ciutadania. La Sra. Melgares creu en la col·laboració públicoprivada. Però hi ha interessos 
que no van la mateixa línia de gestió social dels recursos naturals. Quan es parla d’una energia en 
mans de la ciutadania i no en mans d’uns oligopolis o monopolis, també s’està parlant de gent que 
passa fred perquè no pot pagar la calefacció, o que pateix talls en la llum, encara que a Catalunya 
les companyies ja no poden fer. La ciutadania és qui ha de gestionar un bé tan preuat com és 
l’energia, i l’administració ha de vetllar que sigui tan neta com sigui possible. 
 
 El Sr. Caballero manifesta que malgrat la insistent voluntat del Sr. Armengol d’entrar 
en espirals de retrets, vol expressar la seva felicitat per l’aprovació unànime d’aquest assumpte en 
Ple. Quan el Ple de l’Ajuntament és capaç d’aprovar acords per unanimitat, la ciutat és imparable. 
Es continuarà caminant per assolir aquest canvi estructural, i fer possible que una instal·lació 
fotovoltaica d’un barri pugui abastir d’energia tot el barri. Es continuarà treballant perquè amb els 
canvis legislatius que l’AMEP promourà aquesta mateixa instal·lació pugui distribuir energia més 
enllà del seu barri, a través de xarxes de distribució de titularitat pública, quan ara són privades, i 
per poder subministrar energia a persones que ara no la poden pagar. Es continuarà treballant 
perquè una instal·lació fotovoltaica d’un barri no tingui l’obligació legal de vendre els excedents 
d’energia a alguna determinada empresa privada. 
 
 El Sr. González reitera que el Grup de Ciutadans donarà suport a l’AMEP perquè pot 
donar respostes a necessitats noves, però sense anar en contra de ningú. Al Sr. González, Endesa no 
li cau ni millor ni pitjor que qualsevol altra empresa. Si hi ha hagut manca de sensibilitat per part 
d’algunes empreses en relació amb els consums de les famílies vulnerables, no és només per culpa 
de les empreses sinó de la regulació. Els qui tenen responsabilitats de govern són els que han de 
regular adequadament perquè això no es produeixi, i que quan es produeixi la societat doni una 
resposta adient. En el cas de Terrassa s’ha actuat correctament, fins i tot quan el servei de l’aigua no 
estava municipalitzat, perquè l’Ajuntament hi estava a sobre. Per tant, cal ser positius. Encara que 
es desenvolupin tots els objectius de l’AMEP, continuarà existint Endesa i altres empreses. Tothom 
haurà de conviure en el futur. La democratització de la creació i de la distribució artística a través 
de les xarxes, per exemple, no ha impedit l’existència de grans empreses, com Spotify, Netflix o 
YouTube. El que cal fer, en el marc de l’AMEP, és aconseguir una regulació que permeti que els 
ciutadans o les administracions puguin fer amb l’energia que generin el que vulguin fer. En aquest 
sentit, el Sr. González comparteix els arguments del Sr. Caballero sobre la generació d’energia en 
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instal·lacions fotovoltaiques de barri. Però es nega a acceptar el discurs anticapitalista, perquè és 
fals i en bona mesura demagògic. Les grans empreses continuaran existint. El que cal és que la 
ciutadania tingui dret a decidir el seu futur energètic.  
 
 El Sr. Armengol recorda que el projecte més important que s’ha fet a la ciutat en 
l’àmbit de l’estalvi i de la transició energètica ha estat el TEI, gestionat durant el mandat del PSC. 
 
 El Sr. Caballero manifesta el seu acord amb el Sr. González. En un moment determinat 
es va produir la liberalització elèctrica, que també s’havia produït en l’àmbit de la telefonia. Però en 
el cas de l’electricitat, no es va liberalitzar la xarxa de distribució, que segueix en mans d’una única 
empresa. Quan es liberalitza un sector, o es fa de manera completa o la mesura és tramposa. No hi 
ha deu empreses titulars de xarxes de distribució elèctrica. Tampoc els municipis ho són. Si fos així, 
certes coses no passarien. Finalment, el Sr. Caballero agraeix el vot unànime a la constitució 
d’aquesta associació.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els 
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient 
per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model 
energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt 
elevats. 
 
 En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a 
l’accés a l’energia, a democratitzar l’energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i 
mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts 
de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la 
producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la 
modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de 
manera més efectiva. 
 
 Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius 
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el 
Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que es 
afectarà molt directament. 
 
 Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. 
Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de liderar la 
transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir capacitat 
d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus 
consums i els de tercers. 
 
 Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt 
especialment en relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per 
finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de 
transparència. A banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, 
és molt necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 
l’administració pública pugui participar en les activitat  de transport d’energia i operació de tot el 
sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que afavoreixin 
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i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa en altres 
països d’Europa. 
 
 L’energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants 
d’una comercialització socialment responsable i sostenible de l’energia. El món local s’ha queixat 
sovint de la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions 
locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del 
subministrament. 
 
 En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol i la seva addenda, signat per 
una cinquantena de   municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública, que té per objecte regular el marc de col·laboració entre els 
ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que 
vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 
energètic just, democràtic i sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda al present informe. 
 
 El resultat del treball dels serveis tècnics dels ajuntaments abans esmentats, en relació 
als compromisos adoptats, s’ha concretat en una proposta d’Estatuts de l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública, que vol ser constituïda al llarg de l’any 2020. 
 
 Al municipi de Terrassa el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i 
l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. 
És d’interès municipal participar en la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública ja que pot esdevenir una eina clau per defensar els interessos municipals i de la 
ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i 
molt especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l’autoconsum 
d’energia renovable.  
 
 La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i en 
assolir una comercialització justa i equitativa. Els ajuntaments no poden continuar actuant només 
com a consumidors d’energia, i han treballar per liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper 
de productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la 
distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. L’associació és un 
instrument molt útil per treballar i assolir aquests objectius. 
 
 Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, 
territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast dels 
municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, 
fins a polítiques molt diverses que tenen una importància vital per la ciutat real, com és el cas de la 
producció, distribució i comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis 
tenen eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança: 
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models basats en la 
cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i 
experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament 
amb administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a l’abast, 
etc. 
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 L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits 
municipals, creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que 
localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la transició 
energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i crear una xarxa de 
contactes dels que també es poden generar sinergies en altres àmbits. 
 
 La constitució de l’associació està prevista pel mes de gener de 2021, per tant els 
impactes econòmics que la constitució de l’AMEP pogués tenir per l’Ajuntament s’esdevindran 
durant l’exercici pressupostari 2021. D’acord amb els Estatuts de l’AMEP el finançament de 
l’associació es basarà, entre altres ingressos, en les quotes dels associats que haurà d’aprovar 
l’assemblea general un cop s’hagi constituït. De l’altre, que la previsió de despeses tenint en compte 
la informació disponible i antecedents, com el cas de l’Associació de Municipis per l’Aigua 
Pública, seria d’un import proporcional als habitants del municipi de l’odre del 3-4% d’aquests, que 
en el cas de Terrassa  correspon a uns 8.000 € anuals. El pressupost consolidat de la Direcció de 
Serveis de Medi Ambient disposa de saldo suficient per cobrir aquesta despesa, que s’hauria de 
preveure per l’exercici 2021. Aquest compromís de despesa s’haurà d’acordar el cas que es 
constitueixi l’associació, i quan l’assemblea determini i comuniqui l’import de la quota 
corresponent al municipi. No obstant, cal ara acordar que s’haurà de preveure aquesta despesa en el 
pressupost de l’exercici 2021. 
 
 Caldrà tenir en compte que, sent Terrassa és el segon municipi amb més població dels 
que varen signar el Protocol de mesures d’impuls de l’AMEP, en el cas que Barcelona no participes 
en l’acta fundacional de constitució, aquesta consolidaria en el pressupost municipal, i caldria 
tramitar la corresponent inscripció al “Inventario de los Entes del Sector Público Local” (IESPL). 
 
 Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que 
preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, 
com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, 
així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi 
Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, 
supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 
 
 Vista la proposta d’estatuts de l’associació que s’acompanya, els informes emesos 
respectivament per la Cap del Servei d’Educació Ambiental i Administració, la Cap del Servei 
d’Assessoria Jurídica  i el Director del Programa per la Transició Energètica, i els informes de la 
Secretaria General i la Intervenció General, d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament 
Orgànic Municipal i al Decret de delegació de competències, proposo a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- CONSTITUIR, juntament amb els ajuntaments i entitats que han signat el 
Protocol relatiu a mesures d’impuls, i altres municipis que s’han anat adherint amb posterioritat, 
mitjançant l’adopció dels següents acords:, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que 
vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 
energètic just, democràtic i sostenible. 
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 SEGON.- APROVAR els Estatuts pels quals s’ha de regir l’associació, i que figuren 
en l’annex dels presents acords.  
 
 TERCER.- ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2021 
la despesa corresponent al pagament de la quota de l’associació. 
 
 QUART.- DESIGNAR com a representant de l’Ajuntament a l’assemblea general de 
l’associació al Regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat i Energia, Sr. Carles Caballero Peña. 
 
 CINQUÈ.- FACULTAR indistintament l’Il· lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde-
President de la Corporació, i  al Sr. Carles Caballero Peña, Regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat i 
Energia, perquè subscriguin tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i 
subsanació, per fer efectius els acords precedents. 
 
 SISÈ.- Comunicar els presents acords a la resta de municipis constituents i als serveis 
municipals afectats.» 

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 10) Aprovació de la modificació puntual dels estatuts de les societats municipals. 
 
 Pren la paraula el Sr. Albert, qui explica que es tracta d’una modificació puntual dels 
estatuts de les societats, fruit dels nous temps. Aquesta modificació s’ha anat aprovant en els 
diferents consells d’administració. Es tracta d’incloure la possibilitat que les reunions dels òrgans 
col·legiats de les societats es puguin fer de manera telemàtica. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Els Estatuts de cadascuna de les empreses municipals: Eco-Equip, SA; Egarvia, SA; 
Foment de Terrassa, SA; Funerària de Terrassa, SA; Patrimoni Municipal de Terrassa, SL; Societat 
Municipal de Comunicació de Terrassa, SA; Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA, 
regulen, entre d’altres aspectes,  el funcionament dels òrgans col·legiats de govern i administració 
de cada societat, concretament, en el seu articulat es fa referència al funcionament de la Junta 
General i del Consell d’Administració, sense que en cap d’ells es contempli la possibilitat 
d’efectuar reunions de forma telemàtica.  
 
 L’article 182 del RD Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el text refós de  la Llei de 
Societats de Capital, en relació a les societats anònimes, preveu la possibilitat de les reunions de la 
Junta General, per mitjans telemàtics, en el cas de que els estatuts socials així ho contemplin. En 
relació a les societats limitades i als consells d’administració no s’hi fa referència.  
 
 En el marc de la pandèmia causada per la Covid-19, es dicta el Real Decret-Llei 
8/2020, de 14 de març, que en el seu article 40.1, modificat per la disposició final 4ª del RD-Llei 
21/2020 de 9 de juny, contempla la possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics dels 
òrgans col·legiats, de les societats mercantils, tant dels òrgans  d’administració, com de les juntes de 
socis, tot i que no estigui previst en els estatuts de la societat, i fins el 31 de desembre de 2020. 
 
 D’altra banda, l’article 220 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en endavant ROAS, determina que el Ple 
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de la Corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regeix, quan a la manera de 
realització de les reunions i l’adopció d’acords, per la legislació de règim local. En aquest sentit, 
l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
introduït pel Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, també preveu que,  en determinades 
situacions excepcionals, la possibilitat de celebrar sessió i adoptar acords a distància, per mitjans 
electrònics o telemàtics si es compleixen i s’acrediten determinats requisits.  
 
 A la vista d’aquest marc normatiu, i per tal de donar cobertura jurídica a les reunions   
telemàtiques, a partir del 31 de desembre de 2020, procedeix introduir en els estatuts aquesta 
possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics, tant per a la Junta  General com pel Consell 
d’Administració de les societats, de manera que es proposa la modificació puntual dels seus 
estatuts.  
 
 En quant al  procediment de tramitació,  aquesta modificació està regulada i sotmesa a 
les prescripcions de l’article 201 per remissió de l’art 212 de l’esmentat ROAS i complementada 
pels articles 60 i següents de l’esmentat text normatiu  
 
 En vista dels antecedents exposats i les disposicions legals que son d’aplicació, la 
Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa elevar a la consideració del Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar la modificació puntual dels estatuts de les societats, quin capital 
pertany íntegrament a l’Ajuntament, es a dir, les empreses de règim privat, municipals   i aprovar el 
redactat literal del text que es proposa, tot seguit:  
 
1.1. DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TER RASSA, SA 
 
Aprovar la modificació dels arts 7 i 21 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou punt a 
l’art 7, el punt 7.3 i, d’un nou paràgraf al final de l’article 21, per preveure la celebració per mitjans 
telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 7 queda redactat de la següent manera: 

 
“7.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups 
polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en 
funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari 
els que ho siguin del Ple Municipal. 
 
7.2.- La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. 
 
7.3. L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot  amb totes les garanties. El lloc de celebració 
de la reunió serà considerat el del domicili social de l’empresa.” 
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L’article 21 queda redactat de la següent manera: 
 

“Article 21 
Règim de funcionament 
 
El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició de la 
tercera part del nombre dels seus components.  
 
El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre 
conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories 
previstes en la Llei de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta 
adreçada al President. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot amb totes les garanties. El lloc de celebració 
de la reunió serà  considerat el domicili social de l’empresa.” 
 
1.2. De la SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRAS SA, SA 
 
Aprovar la modificació dels arts 6 i 18 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou  punt a 
l’art 6, el punt 6.3 i, d’un nou paràgraf al final de l’article 18, per preveure la celebració per mitjans 
telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- 
 
6.1. La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups 
polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en 
funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els 
que ho siguin del Ple Municipal. 
 
6.2.- La convocatòria, constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. 
 
6.3. L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa.” 
 
L’article 18 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a 
petició de la tercera part del nombre dels seus components. 
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El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en la Llei 
de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. La 
votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
1.3. De la societat PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL 
 
Aprovar la modificació dels arts 13 i 20 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou paràgraf 
al final de l’article 13 i del 20, per preveure la celebració per mitjans telemàtics de les reunions dels 
òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 13 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 13è.- La convocatòria, constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la 
Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen 
el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà per la legislació mercantil. 
 
L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans 
telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la reunió i 
sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi 
la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà 
el domicili social de l’empresa.” 
 
L’article 20 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 20è.- Consell d’administració. 
El Consell d’Administració, en el cas d’existir, estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de 
nou membres. 
 
El Consell podrà nomenar un o varis consellers delegats, definint, en l’acord de nomenament, 
l’àmbit de la delegació. Podrà també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran 
recaure en persones alienes al Consell. 
 
El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o  representats per 
altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta 
adreçada al President. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que 
haurà d’ésser convocada pel President o Vice-president, en el seu cas. La votació per escrit i sense 
sessió serà vàlida si cap Conseller s’hi oposa. En el cas d’empat, decidirà el vot personal de qui fos 
President. 
 
El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho 
sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama 
adreçats a tots i cadascun del seus components, amb vint-i-quatre hores d’antelació. 
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El Consell d’Administració o la Junta General nomenaran la presidència del Consell 
d’Administració. El Consell podrà nomenar una o més Vicepresidències, que tindran com a funció 
la de substituir el President quan aquest ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible 
l’assistència o l’actuació del President 
 
El Consell designarà una Secretaria. També podrà nomenar una vice-secretaria que substituirà la 
Secretaria quan aquesta ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva 
assistència o actuació. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
1.4. De la societat FOMENT DE TERRASSA, SA 
 
Aprovar la modificació dels arts 6 i 18 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou  punt a 
l’art 6, el punt 6.3 i, d’un nou paràgraf al final de l’article 18, per preveure la celebració per mitjans 
telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- 
 
6.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups 
polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en 
funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els 
que ho siguin del Ple Municipal. 
 
6.2.-La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. 
 
6.3. L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa.” 
 
L’article 18 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a 
petició de la tercera part del nombre dels seus components. 
 
El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en al Llei 
de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. 
 
La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa.. 
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L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
1.5. De la societat ECO-EQUIP, SAM  
 
Aprovar la modificació dels arts 6 i 18 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou  punt a 
l’art 6, el punt 6.3 i, d’un nou paràgraf al final de l’article 18, per preveure la celebració per mitjans 
telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- 
 
6.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups 
polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en 
funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els 
que ho siguin del Ple Municipal. 
 
6.2.-La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. 
 
6.3. L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa.” 
 
L’article 18 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a 
petició de la tercera part del nombre dels seus components. 
 
El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en al Llei 
de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. 
 
La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
1.6. De la societat EGARVIA, SA  
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Aprovar la modificació dels arts 6 i 18 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou  punt a 
l’art 6, el punt 6.3 i, d’un nou paràgraf al final de l’article 18, per preveure la celebració per mitjans 
telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- 
 
6.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups 
polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en 
funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els 
que ho siguin del Ple Municipal. 
 
6.2.-La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. 
 
6.3. L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa.” 
 
L’article 18 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a 
petició de la tercera part del nombre dels seus components. 
 
El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en al Llei 
de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. La 
votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
1.7. De la societat FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA 
 
Aprovar la modificació dels arts 7 i 21 dels estatuts socials, amb la incorporació d’un nou  paràgraf 
al final de l’article 7 i del 21, per preveure la celebració per mitjans telemàtics de les reunions dels 
òrgans col·legiats de la societat.  
 
L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 7.- Funcionament de la Junta General 
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La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l’adopció d’acords de la Junta 
General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple 
municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital. En seran 
President i Secretari els que ho siguin del Ple municipal. 
 
L’assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans 
telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la reunió i 
sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi 
la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà 
el domicili social de l’empresa”. 
 
L’article 21 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 21.- Règim de funcionament. 
 
El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició de la 
tercera part del nombre dels seus components. 
 
El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en la Llei 
de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. La 
votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa. 
 
L’assistència al Consell d’Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de 
mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s’indiqui en la convocatòria de la 
reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es 
garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la 
reunió serà el domicili social de l’empresa” 
 
 SEGON.- Sotmetre a informació pública els acords adoptats en el punt primer, 
mitjançant la seva publicació, per un període de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, portal de 
transparència i a un mitjà local diari de comunicació escrita, per tal que es puguin presentar 
suggeriments i al·legacions, entenent-se que en el cas que no se’n presentin en el termini establert, 
l’aprovació esdevindrà definitiva. 
 
 En el cas de que les modificacions estatutàries, aprovades de manera inicial en l’acord 
primer, esdevinguin  definitives, de manera automàtica, sense necessitat de nou acord explícit, per 
no haver-se presentat suggeriments, o al·legacions, prèvia certificació emesa pel Secretari de la 
Corporació, l’endemà de la finalització del termini establert, acreditativa del procediment esmentat, 
es procedirà a la publicació al Butlletí Oficial de la Província del text íntegre de les modificacions 
dels Estatuts, i de la publicació resumida al DOG amb la referència a l’anunci íntegre del BOP.  
 
 TERCER.- Una vegada aprovades definitivament les modificacions dels estatuts 
socials, compreses en l’acord primer, procedir a la inscripció d’aquestes modificacions en el 
Registre del sector públic local de Catalunya, d’acord amb el que preveu el Decret 95/2015, de 9 de 
juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya; i procedir a l’elevació de 
les corresponents escriptures públiques i a la seva inscripció en el Registre Mercantil.  
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 QUART.- Facultar, indistintament, la Secretaria, Vicesecretaria i Conselleria delegada  
del Consell d’Administració de cada societat, per a que puguin atorgar quants documents públics o 
privats siguin necessaris per a l’execució i constància d’allò acordat, inclòs escriptures públiques de 
rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per a la deguda inscripció 
al Registre Mercantil.» 
 
Epígraf 11) Modificació de  la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a 

l’exercici 2020. 
 
 El Sr. Albert comença explicant que existeix una voluntat política del govern 
municipal per potenciar els àmbits econòmic, de les finances, dels serveis generals i en particular de 
l’estructura territorial i atenció ciutadana. S’han pres decisions que afecten l’estructura territorial, la 
forma de treballar i de fer polítiques públiques en aquests àmbits. Aquesta modificació no té una 
afectació econòmica. L’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert s’ha dividit en dos, amb l’objectiu 
de potenciar la direcció executiva, la planificació directiva i l’impuls de noves polítiques, amb la 
finalitat de modernitzar l’organització, el seu desplegament territorial, l’atenció ciutadana i la 
millora de l’eficiència l’eficàcia en la gestió dels recursos econòmics de la ciutadania. La COVID-
19 no ha creat ni ha canviat les noves realitats i necessitats, però sí que les ha accelerat, i estan aquí 
per quedar-s’hi. Per tant, la modificació consisteix en la creació de l’Àrea d’economia, finances, 
serveis generals i govern obert, per una banda, i l’Àrea d’estructura territorial i atenció ciutadana, 
per una altra. No es preveu la necessitat que les àrees segregades disposin de serveis específics, ni 
tampoc majors necessitats fruit de la segregació. S’amortitza el lloc de treball de direcció 
estratègica i relacions amb empreses municipals i concessionàries, que actualment estava vacant. 
Els seus objectius poden ser assumits per la nova estructura. I es crea el lloc de treball de director/a 
de l’Àrea d’estructura territorial i atenció ciutadana. 
 
 La Sra. Lluís espera que aquesta nova àrea d’estructura territorial i atenció ciutadana 
serveixi per donar impuls i compliment efectiu a una proposta de resolució presentada pel Grup de 
JxT a l’anterior Ple, i aprovada per unanimitat, sobre l’establiment d’un pla de mesures per reforçar 
l’atenció ciutadana per tots els mitjans possibles. La Sra. Lluís valora la gran feina que ha fet aquest 
servei, especialment en els moments més crítics de la pandèmia. Però tothom va acordar que calia 
reforçar. La Sra. Lluís també valora el que fa al desenvolupament de l’estructura territorial. El Grup 
de JxT s’abstindrà en la votació, amb l’esperança que aquesta reestructuració doni compliment a un 
model territorial d’administració propera i accessible, una atenció ciutadana integral, de proximitat i 
de major qualitat, i una aposta real per un model desconcentrat en el territori per a la prestació de 
serveis.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui entén que l’àrea d’atenció 
ciutadana és molt sensible. El Grup de Ciutadans ha mostrat durant els últims mesos el seu interès 
per la manera com el servei estava desenvolupament la seva tasca, en relació amb la situació de 
pandèmia. Abans que el Sr. Albert arribés a la direcció de l’àrea, ja s’havien entomat els problemes, 
aplicant mesures que anaven en el bon camí. En el marc de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals es van donar detalls sobre la reincorporació de personal, de la nova gestió de les llistes 
d’espera, i de noves contractacions i projectes de futur. El Sr. Albert s’ha trobat, doncs, una feina ja 
començada i entén que pot fer-la millor. El Sr. Albert, fet ús del seu dret, ha adoptat les mesures que 
avui es proposen sense haver demanat l’opinió de l’oposició. Per altra banda, com s’ha dit, no 
suposen un increment de la despesa. Per aquests motius, el Grup de Ciutadans s’abstindrà en la 
votació. Cal esperar que les mesures que avui es proposen ajudin a la millora del servei i a una 
millor percepció de la ciutadania vers el funcionament de l’administració. 
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 El Sr. Vega comença dient que el govern té el dret a organitzar-se com ho consideri 
millor. Però no s’ha explicat ni el fons i la forma d’aquests canvis significatius. El fons consisteix 
en la divisió d’una àrea que funcionava bé, i en relació amb la qual ningú havia demanat la seva 
segregació, ni tampoc va ser apuntada per la consultora externa que va treballar aquestes qüestions 
organitzatives, amb la participació de tots els Grups polítics, durant el mandat anterior. Per altra 
banda, la nova àrea es manté dins la mateixa estructura en què hi era, i amb la mateixa Tinença 
d’Alcaldia. L’única novetat és la creació d’una nova direcció d’àrea. El Sr. Vega considera que no 
calia fer tota aquesta parafernàlia. Hi hauria hagut prou reforçant el servei. Tampoc s’entén la 
supressió de la direcció de relacions amb empreses i concessions. El Sr. Albert ha dit que estava 
vacant. Ho estava des de feia un mes, quan el govern va nomenar la persona com a director de 
l’Àrea de Presidència. Aquest és un servei que tothom coincidia que s’havia de potenciar. El govern 
ara la suprimeix. El conjunt d’empreses i concessions gestionen un volum molt gran de serveis i de 
recursos. Per això cal una mirada de gestió política i tècnica global, que avui el govern suprimeix. 
L’única raó que el Sr. Vega considera de pes l’explicació és que la nova direcció no suposarà un 
increment del cost econòmic. Però aquesta no és una raó organitzativa ni de gestió, encara menys 
quan el govern ha incrementat l’estructura política i organitzativa en més d’un milió i mig d’euros 
en el present mandat. El Sr. Vega no entén que es canviïn de cop els responsables tècnics i polítics 
de quatre àrees, les dues de serveis generals i les dues de promoció econòmica, i sense posar en 
qüestió la capacitat de les direccions. El moment tampoc és el més adient. El Sr. Vega considera 
que la mesura és una temeritat organitzativa, que no afavorirà els interessos de la ciutat. Pel que fa a 
la forma, el Sr. Vega recorda que es va present l’expedient a la comissió informativa, amb uns 
informes que després s’han canviat. Però no s’han donat prou explicacions sobre la conveniència 
organitzativa i de gestió dels canvis. Es tracta d’una improvisació.  
 
 El Sr. Albert entén que la pandèmia ha portat moltes coses noves, i ha accelerat 
processos de canvi que ja hi eren a sobre de la taula. És cert que hi havia molta feina feta en l’àmbit 
de l’atenció ciutadana i en la capacitat de l’administració de descentralitzar-se i arribar al territori. 
El Sr. Albert reconeix que bona part de la feina feta prové de la diagnosi feta en el manat anterior, 
amb un document que està a sobre de la taula i ha de servir de guia. L’atenció ciutadana, en els 
darrers temps, s’ha sustentat en l’esforç ingent fet pels treballadors municipals. Però cal anar més 
enllà. El govern ha d’introduir canvis per millorar les coses, per transformar-les. Els ciutadans 
reclamen immediatesa, proximitat i presencialitat, alhora que pugui fer els tràmits de forma 
telemàtica. El Sr. Albert es refereix al fet que els centres cívics estan fent de tot menys 
d’equipaments cívics, i això és un problema, que requereix una feina en la qual cal avançar 
conjuntament. Es tracta d’un procés de transformació que va més enllà del present mandat, i que 
prové del mandat anterior. Per això cal avançar per permetre que en el futur es pugui continuar 
desenvolupament aquest procés de transformació. El missatge polític del present expedient té molt a 
veure amb visualitzar l’aposta del govern per la descentralització de l’administració, l’atenció 
ciutadana i l’estructura territorial. El Sr. Albert considera que ho ha explicat de manera molt clara. 
Un govern de canvi té dret a reorganitzar-se, de la manera que consideri més oportuna, i a analitzar 
com afrontar les noves realitats, un any i mig després de l’inici del mandat i amb l’aparició de la 
COVID-19 a principis d’any, que ha tensat molt l’atenció ciutadana. 
 
 El Sr. Vega accepta el discurs sobre la necessitat de continuar millorant l’atenció 
ciutadana, permetent la convivència entre l’atenció presencial i la telemàtica. El mateix es pot dir 
respecte a la descentralització. El Sr. Vega no discuteix el dret del govern a autoorganitzar-se, però 
tots els informes avalaven tot el contrari. El Sr. Albert no ha aportat motius d’ordre organitzatiu. El 
canvi que avui es proposa no aporta res. La COVID-19 ha creat moltes necessitats, però no es pot 
crear una àrea ni una tinença d’alcaldia per a cada servei que es consideri important. El Sr. Albert 
ha donat raons genèriques, que el Sr. Vega comparteix, però sense estudis tècnics que avalin 
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aquesta reestructuració organitzativa, que complica l’estructura de l’Ajuntament, sense que siguin 
positius per a la ciutat i la gestió de l’Ajuntament. El Grup del PSC votarà en contra del dictamen. 
 
 El Sr. Albert manifesta que l’informe que demana el Sr. Vega és la mateixa 
argumentació política. El Sr. Albert és polític i fa política, i està a l’Ajuntament per fer política i 
transformar i millorar els serveis a la ciutadania. La raó organitzativa és política. L’organització està 
al servei de les polítiques i de la ciutadania. L’informe tècnic, que no agrada al Sr. Vega, hi és, i diu 
el mateix que ja ha explicat el Sr. Albert. Es creen dues àrees i no té un increment del cost 
econòmic, per tal de potenciar unes determinades polítiques. El Sr. Vega sí que posa en dubte la 
capacitat del govern per autoorganitzar-se. Cal recordar que l’Ajuntament havia arribat a tenir fins a 
onze àrees i un nombre semblant de tinences d’alcaldia. En aquests moments, hi una estructura de 
lideratge polític amb un alcalde, cinc tinences d’alcaldia i vuit àrees, per fer política i per arribar a la 
ciutadania. L’objectiu principal de les decisions organitzatives que s’han pres és la voluntat de 
transformar la forma d’atendre la ciutadania. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
  TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
  PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
  ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
  Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
  JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « VIST que sessió de data 30 d’octubre de 2019, l’Excm. Ajuntament en Ple va 
aprovar la relació de llocs de treball i plantilla municipal per al 2020, de forma conjunta amb 
l’expedient d’aprovació pressupostària, i tal i com resulta preceptiu. 
 
 VIST que el director de Serveis d’Organització i Recursos Humans emet informe on 
proposa algunes modificacions concretes a la relació de llocs de treball pel 2020 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, esdevingudes de dos supòsits: creació i eliminació de llocs de treball.. 
 
 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: 
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 PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a 
l’exercici 2020, en els següents termes: 
 
• Àrea 3, Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Eliminar el lloc de treball de director/a de relacions amb EEMM i concessionàries, amb NR 26, 
forma de provisió lliure designació i subgrup de classificació A1. Es proposa aquest canvi per donar 
resposta a la necessitat plantejada pel coordinador general. 
 
• Àrea 8, Estructura Territorial i Atenció Ciutadana:  
 
Crear el lloc de treball de director/a d’àrea, amb NR 28, forma de provisió lliure designació i 
subgrup de classificació A1/A2. Es proposa aquest canvi per donar resposta a la necessitat 
plantejada pel coordinador general. 
 
 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 
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.» 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMIA I  PROJECCIÓ DE LA CIUTAT.  

 
Epígraf 12) Aprovar inicialment els canvis en el reglament del Consell Municipal d’Economia 

Social, aprovats per unanimitat pel Ple del Consell en data 30/10/2020. 
 
 Pren la paraula el Sr. Forn, qui assenyala, com diu l’exposició de motius, que la 
modificació del reglament té per objectiu ampliar el nombre de vocalies d’entitats, empreses i 
col·lectius de l’economia social i solidària, amb l’objectiu de fomentar al màxim la participació de 
les empreses i entitats de la ciutat, així com donar cabuda a aquelles entitats que havien mostrat 
interès a participar. Els canvis van la línia d’ampliar la representació en el plenari del Consell, i 
dotar aquest òrgan d’una major operativitat en la creació d’òrgans de treball, en aquells temes que 
es considerin oportuns. Per altra banda, s’elimina la Comissió Permanent de Diagnosi i Avaluació 
del Consell, contemplada en el reglament, però que no havia arribat a constituir-se. El Sr. Forn 
conclou dient que aquestes propostes van ser aprovades per unanimitat del plenari del Consell, i ara 
s’eleven al Ple. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 

« ANTECEDENTS 
 
El Consell Municipal d’Economia Social i Solidària és un consell de participació 

sectorial de les entitats, les institucions, les empreses i la ciutadania interessada en donar suport als 
diferents àmbits de l’economia social i solidària a Terrassa.  
 
 El text definitiu del Reglament del Consell d’Economia Social i Solidària de Terrassa 
es va aprovar per acord plenari en data 21/07/2016, i la seva publicació al BOP es va dur a terme el 
5/12/2016. Va entrar en vigor el 28/12/2016. 
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https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa426571226.pdf?codidoc=OTk1Qzc4QkExNUUyO
TQyMjMyM0I5MTREREYxQUQ3NEI=&idrel=008501 
 
 Un cop finalitzat el primer mandat del Consell Municipal d’Economia Social i 
Solidària de Terrassa al mes de maig de 2019, i realitzat el procés de selecció del nou plenari, es va 
detectar que diverses entitats i empreses, interessades a participar, van quedar fora del plenari.  
 
 En la primera sessió del nou mandat del Consell, celebrada el passat dia 15/06/2020, el 
regidor d’Economia Social i president del Consell, en Josep Forn i Cadafalch, va proposar la 
modificació del Reglament per tal d’ampliar el nombre de vocalies d’entitats, empreses i col·lectius 
de l’ESS, amb l’objectiu de fomentar al màxim la participació de les empreses i entitats de la ciutat, 
així com donar cabuda a aquelles entitats que havien mostrat interès a participar.  
 
 El ple del Consell acordà modificar el reglament per tal d’ampliar la representació de 
les vocalies següents: 
 

• Representants de les empreses, associacions i fundacions que fan activitat 
econòmica a la ciutat sota les fórmules d’economia social. 

 
• Representants de les associacions, fundacions o col·lectius que no fan directament 

activitat econòmica i que realitzen i/o promouen projectes que fomenten algun dels 
àmbits de l’economia social. 

 
 El president del Consell es va comprometre a presentar una proposta de modificació 
del text per tal de ser aprovada en el plenari del Consell. 
 
 EXPOSICIÓ  DELS MOTIUS  
 
 En la segona sessió del Consell, celebrada el passat 30/10/2020, i en base a l’article 15 
del Reglament, es van sotmetre a votació els canvis al reglament que es relacionen a continuació:  
 
 1. Proposta de modificació de l’article 5. Òrgans. 
 
 Es proposa modificar l’article 5 del Reglament, en els següents punts: 
 
 Article 5. ÒRGANS: 
 
 El Plenari del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària està format per: 
 

a) La Presidència: l’alcalde o l’alcaldessa, o el regidor o la regidora en qui delegui. 
 
b) La Vicepresidència: serà elegida entre les persones que formin el Plenari del 
Consell i quedaran excloses de l’elecció les persones representants dels grups polítics. 
 
c) Vocals: 

 
 Eliminar el text: 

• “Fins a un màxim de 7 representants de les empreses, associacions i fundacions 
que fan activitat econòmica a la ciutat sota les fórmules d’economia social”. 
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 Proposta de canvi: 
• Fins a un màxim de 10 representants de les empreses, associacions i fundacions 

que fan activitat econòmica a la ciutat sota les fórmules d’economia social. 
 
 Eliminar el text: 

• “Fins a un màxim de 3 representants de les associacions, fundacions o col·lectius 
que no fan directament activitat econòmica i que realitzen i/o promouen projectes 
que fomenten algun dels àmbits de l’economia social”. 

 
 Proposta de canvi: 

• Fins a un màxim de 5 representants de les associacions, fundacions o col·lectius 
que no fan directament activitat econòmica i que realitzen i/o promouen projectes 
que fomenten algun dels àmbits de l’economia social. 

 
 2. Proposta de modificació de l’article 10. Les comissions de treball: 
 
 - Justificació: 
 
 El Reglament del Consell, en el seu article 10. Les comissions de treball, inclou la 
creació d’una Comissió Permanent de Diagnosi i Avaluació del Consell. En el primer mandat del 
Consell s’ha identificat que les accions que es desenvolupen es van avaluant a cada sessió, a través 
de les diverses comissions específiques, així com en l’informe anual del Consell que es presenta i 
aprova en el plenari. És per això que, a proposta del President i Secretaria del Consell el Ple del 
Consell, i amb l’aprovació per unanimitat del ple del Consell en data 30/11/2020 es proposa 
eliminar aquesta comissió del reglament, i mantenir la part inicial de l’article 10, en la que es fa 
referència a les comissions de treball específiques. 
 
 - Proposta de nou redactat: 
 
 Article 10. LES COMISSIONS DE TREBALL  
 
 Es poden crear, a proposta del Plenari del Consell, la Presidència i la Vicepresidència , 
per tractar, estudiar i deliberar, amb profunditat i de forma específica, les temàtiques o els sectors 
concrets que necessitin una especial atenció, i oferir assessorament, de manera que permetin al 
Consell complir les seves funcions. 
 
 La composició es decidirà al Plenari del Consell per majoria absoluta. 
 
 Cada grup de treball escollirà una persona que faci de portaveu i coordinació, que 
rebrà assistència i tindrà el suport tècnic de la Secretaria del Consell. 
 
 S’elimina la següent part del text del Reglament: 
 

«Comissió Permanent de Diagnosi i Avaluació del Consell. 
El Consell establirà, un cop constituït, una comissió permanent de diagnosi i 
avaluació de les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest òrgan.  
La Comissió Permanent de Diagnosi i Avaluació estarà formada per aquelles 
persones que sol·licitin participar-hi respectant la diversitat i la proporció de la seva 
composició. 
El Consell podrà nomenar altres persones per formar part en qualitat d’expertes. 
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També podrà formar part de la Comissió personal tècnic de l’Observatori Econòmic i 
Social de Terrassa. 
La Comissió Permanent tindrà suport de la Secretaria i de la representació tècnica 
del Consell». 

 
 Vistos aquests antecedents i l’informe emès pel Director de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Projecció de la Ciutat, que acompanya la proposta, la Comissió informativa de 
Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
 

 ACORDS 
 

  Primer.- Aprovar inicialment els canvis al reglament del Consell Municipal 
d’Economia Social, aprovats per unanimitat pel ple del Consell en data 30/10/2020, per tal de 
tramitar el procediment d’aprovació definitiva, regulat en els articles 63, 64, 65 i 66 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 

 
 Segon.- Que es faci trasllat del contingut del present acord als  interessats.» 
 
Epígraf 13) Aprovar l’adhesió a la proposta «Pacte per la vida» promogut per l’Associació 

Economia Social Catalunya (AESCAT). 
 
 El Sr. Forn explica que el manifest «Pacte per la Vida» exposa les conseqüències 
socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19, mostra la fragilitat del model econòmic actual i 
proposa erigir i compartir un nou model econòmic basat en una economia plural transformadora, 
adreçada a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals. Reivindica un 
pacte català per la salut col·lectiva, la democràcia econòmica i justícia socioambiental. Fins el dia 
d’avui, hi ha adherits 179 organitzacions i col·lectius, i 367 persones a títol individual. L’adhesió a 
la proposta va ser aprovada per unanimitat pel plenari del Consell d’Economia Social. El pacte està 
alineat amb el Pla estratègic de l’economia social i solidària, aprovada per unanimitat pel Ple 
municipal. 
 
 El Sr. Aguinaga comença manifestant que manté la seva sorpresa davant l’ambient 
hostil vers el món empresarial i l’economia de mercat, per part de l’Ajuntament. Avui es presenta al 
Ple un manifest que defensa un model productiu basat en la sobirania alimentària, la mutualització, 
etc. Quan la literatura econòmica parla d’un nou model productiu, parla de passar d’una economia 
intensiva en mà d’obra a una economia intensiva en coneixement, recerca i innovació. El model que 
proposa aquest manifest, en canvi, és un model antic, que és el d’autarquia, un model que no ha 
funcionat, i que sovint ha anat acompanyat d’un model polític autoritari. No és bo barrejar el 
daltabaix econòmic que està provocant la pandèmia amb una esmena a una impugnació general de 
l’economia de mercat. Són dues qüestions que no tenen res a veure. El que espera la ciutadania del 
Ple, en aquests moments, i en concret en l’àmbit econòmic, fonamentalment format per un teixit de 
petites i mitjanes empreses, petit comerç i emprenedors, és un missatge de suport, que la seva 
activitat en una economia de mercat no es vegi com una agressió, que hi hagi comunicació entre 
l’administració pública i el sector privat i l’economia de mercat. Aquesta economia és la que permet 
crear riquesa i aportar mitjançant impostos els recursos per finançar serveis a la ciutadania. 
 
 El Sr. Aguado anuncia que el Grup del PSC votarà a favor del dictamen. El Sr. 
Aguinaga ha posat a sobre de la taula alguns elements de confrontació que no hi eren abans de la 
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seva intervenció. El Sr. Aguado recomana la lectura del manifest, i que ningú es deixi portar per la 
reflexió del Sr. Aguinaga. 
 
 El Sr. Forn assenyala que aquest manifest no va en contra de l’economia de la ciutat. 
El que pretén és democratitzar l’economia, posant en el centre a les persones i no el benefici 
econòmic. El que espera la ciutadania dels polítics municipals és coherència. Si s’aprova per 
unanimitat del Ple un Pla estratègic d’economia social i solidària i es presenta un manifest que va en 
la mateixa línia, la coherència és votar-hi a favor. Si els Grups municipals defensen els consells 
participatius de la ciutat i els vol empoderar, per coherència el Ple ha de donar suport a una proposta 
que prové d’un d’aquests consells i que ha estat aprovat per unanimitat.  
 
 El Sr. Aguinaga confirma que Ciutadans va donar-hi suport en el marc del Consell 
Municipal. Aquest Grup municipal està a favor de l’economia cooperativa. L’Ajuntament hi està 
dedicant molts recursos, tot i que el Sr. Aguinaga es planteja si des del punt de vista de la creació 
d’empreses cooperatives tota aquesta inversió està tenint el retorn suficient. El Grup de Ciutadans, 
però, no pot donar suport a aquest manifest. Els problemes que està patint Catalunya, vinculats a la 
crisi econòmica, la pèrdua de competitivitat o la davallada econòmica, no tenen res a veure amb 
l’economia de mercat. L’economia de mercat no té la culpa de la pèrdua de posicions de Catalunya 
en el rànquing de competitivitat de les regions europees, o en davallada de la inversió estrangera. El 
Sr. Aguinaga demana que no es facin impugnacions i esmenes a la totalitat a un sistema econòmic 
que no és una singularitat de Catalunya. El que espera el món empresarial i els emprenedors és un 
altre tipus de missatges. L’Ajuntament ha de fer-los costat. En cas contrari no es crearà riquesa i no 
es podran pagar impostos per finançar serveis. 
 
 El Sr. Forn manifest que l’Ajuntament dóna suport al món empresarial, mitjançant 
diferents iniciatives. El que es posa a sobre de la taula és el model cooperatiu, com un model a 
defensar, a fer créixer i a donar-li suport. Del que s’estava parlant és de posar les persones al centre 
de l’economia, no de l’economia de Catalunya, de l’Estat espanyol o d’Europa. S’està parlant 
d’economia de proximitat, de democratitzar l’economia i de donar oportunitats a tothom. El model 
de l’economia social és molt vàlid i al qual cal fer costat. El Sr. Forn entén les reticències que ha 
mostrat el Sr. Aguinaga, molt normals en el model de dretes que defensa.  
 
 La Sra. Lluís manifesta que el Grup de JxT, per coherència, votarà a favor del 
dictamen. 
 
 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 ) …………………………….. EN CONTRA  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents 
 
 L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) està promovent, des del mes de 
maig de 2020 el manifest «Pacte per la Vida». 
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 Al manifest, l’AESCAT exposa com les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries 
de la COVID-19 mostren la fragilitat d’aquest model econòmic i proposen erigir i compartir un Nou 
Model Econòmic basat en una Economia Plural Transformadora. Dirigit a satisfer equitativament 
les necessitats econòmiques, socials i culturals. 
 
 Reivindiquen un Pacte Català per la salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la 
Justícia Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals que  ens encamini cap a una Economia 
per la Vida. 
 
 Fins a la data s’hi han adherit prop de 170 organitzacions i col·lectius,  i entorn a 350 
persones. 
 
 En data 30 d’octubre de 2020 el Ple del Consell Municipal d’Economia Social de 
Terrassa va acordar, per unanimitat, donar suport al manifest «Pacte per la Vida». 
 
 En la mateixa sessió plenària es va acordar unànimement, sol·licitar al Ple Municipal 
l’adhesió al manifest per part de l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 Exposició dels motius  
 
 Atès que al Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidaria de Terrassa (PEESST) te la 
voluntat de promocionar l’Economia Social i Solidaria, i que cerca un canvi i millora del model 
econòmic mitjançant les diferents actuacions contemplades que van en la línia d’aquesta proposta. 
 
 Atès que aquest mateix PEESST contempla com una palanca la participació de xarxes 
i agents municipals i supramunicipals que tinguin com a objectiu enfortir i promocionar l’ESS. 
 
 Atesa la voluntat i obligació de traslladar els acords presos en l’òrgan municipal 
CMEESST. 

 
 Vistos aquests antecedents i l’informe emès pel Director de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Projecció de la Ciutat, que acompanya la proposta, la Comissió informativa de 
Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 

 
 ACORDS 

 
  Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al manifest «Pacte per la 
Vida». 

 
 Segon.- Que es faci trasllat del contingut del present acord a l’Associació Economia 
Social Catalunya (AESCAT).» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 14) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt el Sr. González, qui pronuncia les següents paraules 
com a condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
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 « Enguany fa seixanta anys que van ser assassinades les germanes Mirabal, tres 
activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data 
com a Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
 » Des d’aleshores, no han cessat els esforços dels moviments socials, feministes i de 
tots els àmbits, per erradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses 
iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes. El “No estás 
sola”, el “Me too” o el “Yo sí te creo”. El repte és enorme. Es tracta de canviar la societat i destruir 
el poder patriarcal. Els temps segueixen canviant, i el rebuig social contra les violències masclistes 
és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està 
guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això ens cal no perdre l’horitzó que encara està per 
arribar, mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. 
 
 » Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de 
violència masclista, les que es produeixen en l’àmbit de la parella, l’exparella en l’àmbit familiar, i 
que durant molts anys s’han considerat un problema privat. Però també aquelles que es produeixen 
en l’àmbit laboral, social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara 
l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats, o el tràfic de nenes i dones amb la 
finalitat d’explotació sexual o altres. 
 
 » Sovint se’ns pregunta: què puc fer jo per poder canviar tot allò que no m’agrada? 
Afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per erradicar les violències 
masclistes.  
 
 » Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient 
respecte la violència masclista. Els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i 
criatures que viuen en situacions de violència, com segurament ho serà en els mesos que vindran, 
mentre duri la pandèmia. 
 
 » Els agressors adapten la violència, obrint esquerdes noves per seguir avançant, 
adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que qui volia exercir el control 
sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta 
menys força que l’habitual per a continuar mantenint els seus desigs i privilegis. L’aïllament i 
l’increment de la violència psicològica han estat freqüents en contextos en els quals s’ha reduït la 
xarxa social i l’activitat habitual de les dones, per les restriccions de moviments, la reducció de la 
interacció social o l’augment del teletreball.  
 
 » S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o 
allotjament, quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos, i per tant dificultats econòmiques per 
seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci informals, en els quals no hi ha 
persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, amb 
l’increment de les violències en línia, que està afectant moltes dones i nenes, fins al punt de posar 
en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través 
d’aplicacions i xarxes socials, o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament, i 
han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense 
necessitat de conviure amb elles.  
 
 » Però quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho han fet les formes 
de resistir de les seves víctimes. Molt pocs tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són 
éssers passius i resignats a la seva situació, i desconeixem que constantment estan elaborant i 
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readaptant les maneres gràcies a les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida, 
i durant un temps també ens ha llevat la vida pública, i moltes d’aquelles coses que mantenien a les 
persones felices i segures. Hem comprovat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau, sinó de 
por i de violència. Potser aquest és l’any en el qual hem après, més que mai, que allò que ens havien 
ensenyat no era cert, i que contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes 
pot ser el carrer, les places, els llocs on ferm vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens 
havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres. Les cases podien haver 
actuat com a búnquer, on l’objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder 
sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en 
marxa per posar fre a les violències. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els 
masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això que els majors episodis de violència han 
estat, precisament, quan s’ha produït el desconfinament.  
 
 » El nombre de trucades i atencions s’ha vist incrementat en xifres tristament 
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir 
treballant a desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir 
l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents. Per això, no sabem estar-nos de fer un 
reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de “són coses de parella”, i han 
despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país, que han posat a 
sobre de la taula l’emergència de trobar solucions, en aquests moments tan difícils. Necessitem, més 
que mai, un compromís unitari de la societat i de les administracions, per garantir la vida digna de 
les dones i les nenes. Vivim amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les 
persones amb les quals compartim activitats diverses. Esdevenen vigilants informals del benestar. 
Compartim preocupacions, sensacions. Observem els canvis. Quan tot això s’ha vist impedit, ha 
estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per denunciar les violències 
masclistes, en tots els seus àmbits i formes.  
 
 » Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 
moment idoni per explicar-ho a terceres persones. També a les que no podien, i el seu veïnat ha 
alertat sobre la situació que patien. A les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que en 
una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. 
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències, i que sabeu que un dels 
vostres amics, familiars, coneguts, l’exerceixen. És hora que us en feu responsables i intervingueu. 
Per últim, als agressors. Un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat. Les violències 
masclistes només es poden eliminar des de l’arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció 
d’aquest món millor.» 
 
 Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci. 
 
Epígraf 15) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 

1. Per considerar l’esport com a activitat essencial.  
 
 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 relació de la ciutat de Terrassa amb l’esport és un fet històric. És la ciutat de 
l’Estat amb més clubs a divisió d’honor de hoquei herba i un referent ens altres esports a nivell 
nacional i Internacional. L’organització de la subseu dels JJOO de Barcelona ‘92 va posar la ciutat 
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al mapa mundial i va generar un gran desenvolupament en el sector que, a dia d’avui, encara 
segueix en creixement. 
 
 » Terrassa, considerada la ciutat amb més esportistes olímpics del món en relació al 
nombre d’habitants, amb 121 esportistes en diverses disciplines. 
 
 » Tanmateix, la ciutat té un teixit associatiu molt ric, amb més de 175 entitats 
esportives que són el motor i els dinamitzadors de l’activitat esportiva diària a Terrassa. Es compta 
amb més de 18.000 llicències en esport federat, més de 12.000 participants a les activitats d’esport 
escolar organitzades pel Consell Esportiu i unes 60.000 persones que practiquen esport de lleure pel 
seu compte.  
 
 » Segons l’estudi del cens dels equipaments esportius de Catalunya de l’any 2018, la 
ciutat compta amb 819 espais de pràctica esportiva (451 públics i 368 privats). 
 
 » En els darrers anys, la ciutat ha manifestat un creixement molt gran del sector 
dedicat als serveis esportius, registrant al 2018 190 activitats econòmiques. Aquest sector factura a 
l’actualitat uns 80 milions d’euros que suposa un 3% del PIB local. Aquestes dades, en continua 
evolució i creixement, mostren la magnitud i importància de l’esport i el seu pes en la economia 
local.  
 
 » L’activitat física i l’esport són molt importants per la salut i la millora de la qualitat 
de vida de les persones. A més, en molts casos la pràctica de l’esport és un mitjà excel·lent per 
prevenir i tractar malalties. L’exercici físic millora la funció mental, la memòria, la rapidesa, la 
imatge corporal i la sensació de benestar, produeix una estabilitat en la personalitat caracteritzada 
per l’optimisme. 
 
 » Els diferents programes d’activitat física proporcionen relaxació, resistència, 
fortalesa muscular i flexibilitat. A la relació del nostre cos amb l’espai i el temps mitjançant el 
moviment, es generen nombrosos aprenentatges per l’ésser humà. Totes aquestes experiències 
acaben estructurant l’anomenat “esquema corporal”. 
 
 » Està científicament provada la importància de la realització d’activitats esportives, 
pel desenvolupament físic, psíquic i social. A més, l’esport té una gran influència en la prevenció de 
moltes malalties com l’obesitat, la hipertensió i la diabetis. S’estima que entre un 9 i un 16 per cent 
de les morts produïdes en els països desenvolupats poden ser atribuïdes a un estil de vida sedentària. 
En l’estat de salut d’una persona aquest és un factor fonamental que es combina amb altres 
determinants com la dotació genètica, l’edat, la situació nutricional, la higiene, estrès i tabac. 
 
 » Però l’esport no només és un assumpte de salut, també és una eina efectiva i 
socialitzadora en l’educació dels nens, ja que a través d’ell es fomenten valors i habilitats de manera 
sana i divertida. Practicar alguna disciplina física o fer exercici des d’edats primerenques serveix 
per activar totes les funcions cerebrals que són indispensables per al seu desenvolupament cognitiu 
general i els ensenya una sèrie d’habilitats i coneixements que els seran de gran ajuda durant tota la 
seva vida. L’activitat física, esdevé un agent formatiu, per al desenvolupament i millora de les 
capacitats físiques d’una persona i per al control d’un mateix en el seu entorn, permetent la 
interacció dels aspectes socials, emocionals i físics del benestar humà. 
 
 » Actualment, estem en un context de crisi sanitària marcada per la COVID-19. 
Aquest nou escenari, en les diferents etapes que hem viscut i estem vivint, des del confinament 
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domiciliari a les restriccions en la pràctica esportiva amb la normalitat habitual, han tingut un 
impacte important en la pràctica esportiva i en la pròpia vida, dinàmica i pervivència dels clubs 
esportius de la ciutat.  
 
 » Des de l’inici de les restriccions en el decret d’estat d’alarma el 14 de març de 2020, 
l’esport ha estat un dels àmbits greument afectats; primer per les restriccions en la seva pràctica 
amb el confinament, després per les limitacions d’aforament i, actualment, per les limitacions 
horàries en la seva pràctica. Totes aquestes limitacions estan afectant a un sector econòmic en 
l’àmbit esportiu, estan afectant a competicions esportives i està afectant de forma principal a la 
pràctica esportiva en la seva consideració com a activitat que promou valors, actituds i salut.  
 
 » Des del teixit associatiu i els consells esportius de Catalunya, es demana que l’esport 
sigui considerat un bé essencial a Catalunya, igual que la cultura, per considerar-la com a necessària 
per a la ciutadania, el seu benestar i la seva qualitat de vida en un context sociosanitari especialment 
complex.     
 
 » Es reivindica que al llarg dels mesos que s’ha pogut obrir amb certes restriccions o 
limitacions, els clubs esportius (de qualsevol disciplina) han adequat les seves instal·lacions, horaris 
i quotidianitat per tal que la pràctica esportiva fos segura i permetés l’accés a tothom, especialment 
als escolars, així com han aplicat de forma efectiva els pertinents protocols de seguretat, higiene i 
salut.  
 
 Per tots aquests motius que s’han exposat i d’altres que se’n deriven, la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
  PRIMER.- INSTAR al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat 
que considerin l’activitat física com a activitat essencial en el seu element preventiu, socialitzador i 
emocional en un context sociosanitari especialment complex.  
 
 SEGON.- INSTAR al govern de la Generalitat de Catalunya que, en la seva 
consideració com a activitat essencial, permeti la represa de l’activitat i entrenaments facilitant 
l’adequació a les mesures de seguretat, higiene i salut necessàries davant la situació de pandèmia..  
 
 TERCER.- DEMANAR al govern de la Generalitat de Catalunya que valori la 
proposta dels Consells Esportius de Catalunya de Pla de Xoc per l’esport a les escoles. 
 
 QUART.- DEMANAR al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat 
que activi un pla de suport per al sector esportiu, que està patint un greu impacte econòmic amb la 
disminució de la seva activitat esportiva.  
 
 CINQUÈ.- TRASLLADAR tots aquests acords a la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 
Física, al Consell Català de l’Esport, a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de 
Barcelona, al govern de l’Estat, al Consell Municipal de l’Esport de Terrassa, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i a les entitats, empreses i clubs que tenen activitats 
esportives a la ciutat.» 
 

2. Per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons 
europeus de recuperació Next Generation EU. 
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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 Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que 
vivim, arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari més gran mai finançat 
fins al moment. Aquesta és una notícia que celebrem perquè s’allunya de respostes del passat i 
aborda una solució global, solidària i compartida per part de tots els estats membres de la UE.  
 
 » El nou pressupost que s’està gestant en les institucions europees vol impulsar un Pla 
de Recuperació conformat per dos grans paquets econòmics. Per una banda, el Marc Financer 
Plurianual 2021-2027 de 1.074 milions d’euros, finançat amb recursos propis. Per una altra, el Next 
Generation EU de 750.000 milions d’euros, que es finançarà a través dels mercats internacionals i 
que suposa una novetat important.  
 
 » El passat dia 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació d’aquest 
paquet econòmic anomenat Next Generation EU, com un instrument excepcional de recuperació, 
per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.  
 
 » Aquest acord autoritza a la Comissió Europea a endeutar-se fins a 750.000 milions 
d’euros en nom de la UE per donar una resposta europea coordinada dels estats membres enfront de 
la pandèmia.  
 
 » El Next Generation EU preveu un Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 
672.500 milions d’euros, compost per 360.000 milions d’euros en préstecs -que hauran de ser 
reemborsats en 30 anys-, i 312.500 milions d’euros en subvencions no reemborsables. D’aquests 
darrers a Espanya en corresponen 72.000 milions d’euros.  
 
 » El passat dia 7 d’octubre, el Govern estatal va presentar el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que guiarà l’execució d’aquests 72.000 milions d’euros dels fons 
europeus fins al 2023. Aquest Pla s’inspira en l’Agenda del Canvi, l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i s’estructura al voltant de quatre grans àmbits de 
transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió 
social i territorial.  
 
 » El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 10 polítiques de 
reforma estructural per un creixement sostenible i inclusiu, on el món local hi té molt a dir. 
 
 » La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat 
única de transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments no en volem ni podem ser aliens.  
Com el mateix Pla contempla, l’envergadura d’aquest repte requereix el concurs de la societat 
articulat a través del Govern, institucions europees, Parlament, Comunitats Autònomes, 
corporacions locals i agents socials.  
 
 » Des de l’inici de la pandèmia, els Ajuntaments hem hagut de fer un sobreesforç 
econòmic per acompanyar les respostes que altres administracions aprovaven per fer front a la crisi 
sanitària i les conseqüències de les mateixes en els nostres municipis. En cap cas aquest esforç s’ha 
vist acompanyat de majors recursos econòmics, alhora que els ingressos s’han vist greument 
perjudicats.  
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 » Els ens locals som l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor coneix 
les necessitats i especificitats del nostre territori, la més eficient en la gestió dels recursos públics i 
la que genera més cohesió social. 
  
 » Sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que 
continuem desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més agreujada. Per aquest 
motiu també estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més 
capacitat financera. 
 
 » Una part important de la demanda del municipalisme ha tingut resposta fa poques 
setmanes gràcies al canvi de recomanacions realitzades per la Comissió Europea i conseqüentment 
pel Ministeri d’Hisenda, que va anunciar la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als 
exercicis 2020 i 2021. Aquesta mesura possibilita l’ús dels romanents i superàvits dels ajuntaments, 
sense limitació del destí.  
 
 » Però, davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per aturar-la 
que repercuteixen de forma directa en la davallada de molts dels sectors econòmics i en 
l’empobriment dels nostres pobles i ciutats, els ens locals necessitem més recursos addicionals per a 
fer inversions de futur. 
 
 » Per altra banda, la Generalitat de Catalunya també ha de preparar l’escenari per 
portar a terme una execució eficaç d’aquests recursos. Serà necessari reforçar la coordinació amb el 
Govern d’Espanya, per poder canalitzar els recursos de la forma més adequada i eficient possible 
perquè es puguin executar completament, i amb el món local, per establir una valoració conjunta 
dels projectes que impacten directament en els nostres pobles i ciutats. 
 
 És per això que, davant de la mobilització més gran de recursos portada a terme per la 
UE, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
 PRIMER.- Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del 
municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les Comunitats i 
Ciutats Autònomes.  
 
 SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del 
món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis. 
 
 TERCER.- En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation 
EU que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la Generalitat 
de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els 
projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment 
de l’execució, un cop siguin aprovats. 
 
 QUART.- Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y 
Provincias, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.» 
 

3. Amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les 
dones. 
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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 violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de 
formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són 
fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les 
dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de 
relació basades en la llibertat i la igualtat. 
 
  » En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d’instruments pioners; 
com la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i 
d’instruments judicials, d’anàlisis i protocols d’atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre 
d’assassinats masclistes creix cada any. Aquest any, aquest any anòmal, s’han produït 14 feminicidis 
als Països Catalans i no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes s’han 
invisibilitzat més que mai i les dones s’han trobat confinades amb el seu agressor. 
 
  » Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la 
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i 
vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la 
seva identitat de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball 
cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la 
violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la 
llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
  » Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents   

 
 ACORDS: 
 
  PRIMER. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències 
masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de 
violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat 
que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones. 
 
  SEGON. Elaborar i publicitar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les 
violències masclistes a nivell municipal. 
  
  TERCER. Donar a conèixer i apropar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i 
els SIAD), així com els recursos a l’abast de les víctimes de violència masclista a Terrassa en drets 
com l’habitatge.  
 
  QUART. Continuar amb la formació especialitzada respecte a les diferents formes de 
violències masclistes dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. 
 
  CINQUÈ. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la 
incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques púbiques i la lluita contra la violència 
masclista vers les dones i les noies des de la prevenció, detecció, sensibilització i actuació.   
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  SISÈ. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra 
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals, esportius i d’oci que 
rebin el suport de l’Ajuntament.» 
 

4. Perquè l’Ajuntament s’impliqui activament en la prevenció i erradicació dels 
abusos sexuals i altres violències en l’àmbit escolar. 

 
 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 violència masclista és estructural, és col· lectiva i totes les dones la patim, 
independentment de l’edat, ètnia o classe social. No obstant, aquesta és especialment greu quan es 
produeix cap a dones joves en espais que haurien de ser segurs. Fa mesos que joves d’instituts del 
Vallès Occidental han decidit fer un pas endavant per tal de denunciar abusos i agressions que han 
patit en els seus centres educatius. Aquestes denúncies s’han produït mitjançant les xarxes socials, 
missatges compartits a través d’Instagram, on s’exposaven conductes, actes i expressions per part 
de professors d’instituts del tot deplorables dirigits a alumnes del centre.  
 
 » Celebrem que aquestes joves s’hagin atrevit a denunciar aquestes agressions i 
abusos, llençant dos missatges clars. El primer, que la impunitat dels seus agressors s’ha acabat, i el 
segon, s’alcen com a altaveu d’uns fets que, per desgràcia, moltes dones mantenen en privat, 
encoratjant-les a empoderar-se i a denunciar, perquè el masclisme no és un fet que afecti de manera 
individual, ens afecta a totes i és col·lectiu.  
 
 » Alguns dels casos denunciats es fan ara públics després d’anys de silenci, on les 
dones que han patit aquestes actituds ja no es troben escolaritzades en els centres, però els agressors 
encara hi imparteixen classes. Agressors que s’han beneficiat de la complicitat i dels silencis entre 
els seus companys, les administracions i de la societat, mantenint la seva impunitat intacta i la seva 
posició de poder envers les seves víctimes. Però la societat comença a canviar, i les noies que han 
denunciat les agressions als instituts de Sabadell i Castellar en són l’exemple.  
 
 » Malgrat celebrem aquest pas que han fet les noies del Vallès Occidental amb les 
denúncies públiques dels seus agressors, necessitem que els centres educatius defensin el seu 
alumnat i que no siguin les alumnes, en una clara situació de desavantatge, les úniques que alcin la 
veu. Ens agrada molt que les dones s’empoderin; ens agrada molt que denunciïn, que teixeixin 
aliances i que s’organitzin, però també volem protegir aquelles que no alcen la veu o  que no són 
capaces de detectar les agressions i els abusos i que no ho expliquen a ningú. Necessitem eines que 
no depenguin només de l’actitud que tenen les dones joves, eines que no posin tot el pes sobre les 
víctimes i que actuïn proactivament protegint-les en aquests espais.  
 
 És important que els centres educatius i les administracions es dotin de totes les eines 
necessàries per abordar aquesta problemàtica. Les violències masclistes no només es donen en 
reductes íntims. Es donen a tot arreu i també hi són a les escoles. Els centres educatius han d’alçar-
se, han de tenir un pla, un protocol o una guia d’actuació davant aquestes situacions que s’han de 
rebutjar fermament i s’ha d’actuar al respecte. Tant els centres com les alumnes han de disposar 
d’aquests itineraris de manera que sàpiguen com afrontar aquestes situacions i que no s’hagi de fer 
de manera directa (física i notòria) amb el seu agressor. 
 
 Per tots aquests motius que s’han exposat i d’altres que se’n deriven, la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
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 PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa condemna els casos d’agressions en els centres 
educatius i mostra el seu suport a les joves agredides, les que van alçar la veu i també aquelles que 
no ho han fet. Així com certifica que les aules han de ser espais segurs per als estudiants i sobretot 
les estudiants, i que l’abús de poder dels agressors i els seus encobridors no tenen lloc en els centres 
educatius ni les administracions i no quedaran impunes. 
  
 SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa insta al Govern de la Generalitat a: 
 

1. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han d’introduir l’educació sexual i afectiva i la 
perspectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de 
l’educació obligatòria en el seu projecte educatiu. 
 

2. Dotar al Departament d’Educació de noves eines que permetin una millor gestió 
d’aquells supòsits en què docents o personal d’administració i serveis de centres 
educatius són objecte d’investigació, en seu judicial o administrativa, per 
presumptes conductes de tipus sexual constitutives d’infracció, i a aquest efecte a: 

 
a. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de modificar l’article 98 del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, per tal que en els supòsits de procediments penals seguits 
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la mesura cautelar de 
suspensió de funcions, adoptada en expedient disciplinari, es pugui perllongar 
fins a la resolució judicial ferma. 
 

b. Iniciar els treballs de confecció d’un nou Reglament de règim disciplinari de la 
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que 
substitueixi l’actual, aprovat pel Decret 243/1995. I a iniciar la negociació de la 
modificació del procediment disciplinari per al personal laboral actualment 
prevista al VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, a fi d’incloure les 
faltes relacionades específicament amb conductes sexuals no desitjades que 
afectin a alumnes menors d’edat i de preveure noves sancions i/o mesures 
cautelars per aquestes faltes. 

 
c. Crear una Unitat de Suport a les víctimes de violències dins del Departament 

d’Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa (whatsapp, 
bústia o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els casos que arribin i 
coordinar el seu abordatge garantint un actuació sense demora i l’escolta activa 
a les víctimes. 

 
 TERCER.- Fer les gestions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
perquè en la seva qualitat de màxim òrgan territorial del Consejo General del Poder Judicial a 
Catalunya s’autoritzi la immediata notificació al Departament d’Educació de totes aquelles 
resolucions judicials que poden afectar l’activitat professional del seu personal en els centres 
docents (bàsicament, les resolucions que adoptin o no mesures cautelars i les que declarin la 
fermesa del procediment) i permeti una actuació administrativa posterior més eficient, en interès del 
menor i del professional afectat i articular, en conseqüència, un sistema de comunicació coordinat 
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entre el Departament d’Educació i l’Administració de Justícia a Catalunya que garanteixi un flux 
d’informació bidireccional permanent i eficaç a aquests efectes. 
 
 QUART.- Que per part de l’Ajuntament de Terrassa es duguin a terme activament i 
potenciïn, juntament amb la participació d’experts, actuacions de prevenció i educació als centres 
escolars contra l’assetjament sexual, verbal, físic o psicològic, i es dissenyi un protocol d’actuació 
municipal per actuar davant dels fets exposats en el contingut d’aquesta moció. 
 
 CINQUÉ.- Que aquestes pautes siguin també comunicades als efectes del seu 
coneixement per part de totes les entitats i associacions esportives, culturals i cívico-socials de la 
ciutat en el marc de les seves activitats extraescolars i de lleure per tal de prevenir, detectar i actuar 
davant d’eventuals situacions d’assetjament i/o abús en menors per part dels seus monitors o 
entrenadors.» 
 

5. De suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental. 
 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES i JxT, i l’abstenció del Grup 
municipal de Ciutadans. El contingut del document és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del 
Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.  
 
 » El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop 
d’11 km de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà 
Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il· legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara 
Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la 
RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos 
naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països. 
 
 » Després de 45 anys d’incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides 
per part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des 
del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que diàriament 
és utilitzada per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap 
autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental (MINURSO).  
 
 » El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per 
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles 
en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La resposta 
del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, 
enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat i anunciar la 
represa d’hostilitats. 
 
 » La bretxa del Guerguerat és en si mateixa una violació de les clàusules de l’Acord 
Militar Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet que va dur al 
govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, de 
seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a “zona de separació”, 
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seria considerada una agressió flagrant a la qual la part sahrauí respondria en legítima defensa de la 
seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l’alto el foc i l’esclat d’una nova guerra 
a la regió. 
 
 Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de 
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental i és per aquest motiu que la Junta 
de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
 PRIMER - Instar el Regne del Marroc que compleixi els acords internacionals i, en 
concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi 
d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb 
Mauritània.  
 
 SEGON - Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions 
Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al 
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el 
compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 
1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou 
Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la 
transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 
690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.  
 
 TERCER - Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de 
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població 
sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i 
democràtic en la resolució del conflicte, així com la presa de mesures davant l’explotació il· legal 
dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions 
perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos.  
 
 QUART – Mostrar el posicionament d’aquest Ajuntament a favor del dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí i condemnar l’ocupació marroquí del Sàhara Occidental així 
com les actuacions que han portar al trencament de l’alto al foc. 
 
 CINQUÈ - Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que 
treballen en aquest sentit i seguir col·laborant amb les entitats locals de solidaritat amb el poble 
sahrauí. 
 
 SISÈ - Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la 
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble 
Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.» 
 

6. Manifest pels dret dels infants i adolescents. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
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 « PRIMER.- Garantir que zones verdes, parcs, jardins infantils i/o altres espais públics 
habilitats romanguin oberts per a les nenes, els nens i els adolescents. 
 
 SEGON.-  Habilitat espais  d’oci  i joc, especialment en els barris més desfavorits o 
amb dèficits de zones verdes i parcs. 
 
 TERCER.- Obertura i adaptació de centres educatius i instal·lacions esportives, on 
sigui possible, d’espais de joc i oci després de la jornada escolar, especialment en aquells centres i 
barris on sigui present l’alumnat amb un baix nivell socioeconòmic i en situacions de major 
vulnerabilitat. 
 
 QUART.- Dur a terme campanyes informatives sobre l’ús de  parcs infantils i zones 
verdes per a que els nens, nenes i adolescents puguin jugar de forma segura, adaptant les normes de 
seguretat  a l’àmbit d’aquests espais. 
 
 CINQUÈ.- Realitzar regularment la neteja i desinfecció dels parcs i altres  espais amb 
mobiliari.» 
 

7. Demanar un estudi sobre la ventilació a les aules de Terrassa i accions concretes 
en aquelles què aquesta sigui deficient. 

 
 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: 
 
 « Tal i com indiquen estudis sobre la COVID-19 i la justificació dels protocols que es 
van establint, una de les principals vies de transmissió del virus és el contagi de persona a persona 
a través de la inhalació i/o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona 
infectada tus, esternuda, respira o parla, a distàncies curtes. Aquestes gotes es dipositen al terra o a 
les superfícies properes, per això és important la distància entre persones, la desinfecció sovintejada 
de mans i superfícies, la neteja, i l’ús de les mascaretes. 
 
 » Però actualment tenim evidència científica que el virus pot  romandre unes hores a 
l’aire en aerosols més petits. Degut a això, en un espai tancat o mal ventilat, si hi ha una persona 
infectada, la concentració del virus anirà en augment i el risc de contagi serà més elevat. La 
ventilació esdevé doncs, també, una mesura molt efectiva per tal de prevenir la COVID-19. La 
ventilació complementa i s’afegeix de manera clau a les altres mesures preventives ( rentat 
sovintejat de mans i superfícies, utilització de la mascareta, distància entre persona i persona)  
 
 » El novembre de 2020 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 
donar a conèixer el document Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de 
la covid-19. En aquest document es subratlla  la importància de la ventilació com a mesura de 
prevenció de la malaltia, detalla en què consisteix una bona ventilació, aconsella com es pot 
aconseguir, i fa recomanacions de ventilació natural a les aules, els gimnasos, els lavabos i els 
menjadors dels centres educatius. 
 
 » Els mesos de fred encara no han arribat i cal preveure què passaria si coincideixen 
amb una possible tercera onada i on les aules sense prou ventilació poden ser focus potencial de 
contagi. 
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 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els 
següents ACORDS:   
 
 PRIMER.- Donar acompanyament tècnic als centres educatius que prèviament s’hagin 
adreçat al Servei Territorial manifestant dificultats per a complir les orientacions sobre ventilació en 
els centres educatius en el marc de la covid-19 i que així ho sol·licitin a l’Ajuntament. 
 
 SEGON.- Reforçar, en les campanyes informatives, la idea de la ventilació com a 
element important per prevenir la propagació de la COVID.  
 
 TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal i al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.» 
 

8. Per la defensa de l’atenció sanitària a Terrassa. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El sorgiment de la COVID19 al nostre país està tenint un impacte preocupant en 
molts sectors de la societat. Els seus efectes estan fent trontollar l’estabilitat i la capacitat de 
resposta de molts serveis que garantien un estat del benestar que ja preveia ser feble davant d’una 
eventualitat imprevista.  
 
 » Un dels sectors que més està patint aquesta crisi és, sense cap mena de dubte, el 
sector sanitari. La pandèmia està repercutint de forma molt directe en la prestació dels serveis 
sanitaris; tant per la seva afectació en la ciutadania, com en el col·lectiu de professionals de les 
diferents disciplines.  
 
 » És evident que l’actual crisi ha estat sobrevinguda i inesperada. Certament, no es 
podria preveure que apareixeria a les nostres vides, que tindria els efectes devastadors que ha tingut 
i està tenint, ni la seva permanència en el temps. La COVID19 ha fet aflorar la fragilitat i debilitat 
d’un sistema sanitari infrafinançat i sobrecarregat amb uns recursos humans, materials i tècnics 
insuficients.  
 
 » Els darrers anys no s’ha prioritzat en enfortir el sistema sanitari i s’ha rebaixat 
l’aportació de les administracions competents en crear una atenció sanitària robusta. Tot i que en el 
context actual hi hagut una aportació excepcional per part de la Generalitat de Catalunya al sistema 
sanitari català aquesta ha estat de forma reactiva en un moment determinat i anunciada com a 
temporal i contemporània en la pandèmia.  
 
 » L’atenció sanitària a la ciutat de Terrassa, com ocorre arreu del país, porta anys 
denunciant un seguit de greuges. Els comitès d’empresa dels principals operadors, Marea Blanca, la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i la Plataforma unitària en defensa de la 
Sanitat Pública han abanderat gran part d’aquestes reivindicacions que es poden resumir o prioritzar 
en els següents aspectes:  
 

• Precarietat laboral del col·lectiu sanitari, tant pel què fa a sous i càrregues de 
treball, com tensió i manca de mitjans per a la seguretat en la seva pràctica.  

• Pendent la construcció dels nous CAPs de la ciutat que permetran l’alliberament de 
tantes atencions a les urgències.  
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• Pendent de construcció dels CUAP pendents a la ciutat.  
• Manca de resposta en la disponibilitat de llits i altres recursos hospitalaris per part 

dels dos proveïdors públics de la ciutat per a una atenció de qualitat i respectuosa 
amb el procés dels i les pacients.  

• Centres d’atenció primària sobrecarregats i saturats, amb incapacitat per a donar 
resposta a les necessitats primàries de la ciutadania que facilitarien una 
descongestió de les urgències hospitalàries.  

• Manca de facultatius especialistes en diverses branques sanitàries a les urgències 
dels centres públics.  

• Altes llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques que fan que es demori la 
detecció, el tractament i intervenció de molts pacients que veuen agreujades les 
seves patologies.  

• Reiterar la importància de que la ciutat de Terrassa, tercera ciutat amb més població 
de Catalunya, disposi d’una Unitat de Trànsit (LGTBI). 

 
 » Com s’ha explicitat anteriorment, la COVID ha agreujat la situació i ha fet palesa la 
necessitat d’invertir en salut, d’apostar per un enfortiment urgent del sistema sanitari i per protegir 
aquelles i aquells que han estat garants que la situació a la nostra ciutat no hagi estat més greu del 
que ja ha estat: els treballadors i treballadores sanitàries.  
 
 Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents 
ACORDS:   
 
 PRIMER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya, administració competent en matèria 
sanitària, a impulsar un pla de millora per al col·lectiu de treballadores i treballadors sanitaris, que 
contempli millores salarials, recuperació de drets econòmics i de compensació de plusos inherents a 
la pràctica professional i a l’atenció 24/365, millores contractuals, garantia dels equips de protecció 
escaients i increment de les plantilles dels centres hospitalaris i centres d’atenció primària.  
 
 SEGON.- INSTAR a la Generalitat que augmenti els recursos per tal de poder 
acomplir amb les ràtios necessàries per a tenir tots els llits disponibles als centres del Vallès 
Occidental.  
 
 TERCER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya que millori el sistema d’atenció 
primària amb un reforç dels recursos humans i materials.    
 
 QUART.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya que executi en un termini raonable 
els compromisos pendents amb la ciutat de Terrassa, pel què fa a la construcció dels nous CAPs, la 
creació del/s nou/s CUAPs i reforç de l’atenció sanitària, atenent al conveni de col·laboració que les 
dues administracions, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Terrassa van signar amb data 15 de novembre de 2010.  
 
 CINQUÈ.- INSTAR als grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa a adherir-se al 
‘Manifest unitari per la defensa de les condicions de l’atenció sanitària’ promogut pels comitès 
d’empresa dels dos centres de la ciutat, per Marea Blanca, per la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública de Terrassa i per la Plataforma unitària en defensa de la Sanitat Pública. 
 
 SISÈ.- COMUNICAR aquests acords adoptats a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament 
de Terrassa al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de 
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la Sanitat Pública de Terrassa, Marea Blanca, la Plataforma unitària en defensa de la Sanitat Pública 
i els comitès d’empresa de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa, CST – Hospital de Terrassa i 
CST – Hospital Sant Llàtzer.» 
 

9. Per introduir la clàusula d’arrelament territorial en els plecs de condicions 
municipals.  

 
 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 pandemia que estamos vivienda obliga a la administración local a desplegar un 
abanico de medidas de índole fiscal destinadas a aligerar la carga tributaria de las pymes y 
autónomos. Dichas medidas han sido aprobadas por el pleno municipal y deben servir para paliar, 
dentro de lo que cabe, la situación dramática de muchos pequeños comercios y pymes. Sin 
embargo, la administración municipal no solo puede aligerar la carga fiscal, sino que mediante los 
concursos públicos puede contribuir a dinamizar la actividad económica local a través de los pliegos 
de condiciones.  
 
 » Digamos de entrada que cualquier restricción a la competencia por motivos de 
origen está tajantemente prohibida tanto por las normas de la UE (de la cual la legislación española 
es subsidiaria) como por la jurisprudencia nacional emanada de diversas sentencias judiciales que, 
en el marco de concursos públicos, a menudo locales, aceptó las alegaciones presentadas por 
empresas que vieron vulnerados sus derechos por los redactores de los pliegos de condiciones: “el 
origen, domicilio social o cualquier otro indicio del arraigo territorial de una empresa no puede 
ser considerado como condición de aptitud para contratar con el sector público” (Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa)  
 
 » En el mismo sentido se pronuncia la “Guía sobre contratación pública y 
competencia” de la Comisión Nacional de la Competencia. Y es que en el marco de las cuatro 
libertades fundamentales de la UE: libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, 
cualquier limitación por razón de origen no tiene cabida.  
 
 » Constatado lo anterior, queda, sin embargo, un espacio para que el arraigo territorial 
pueda ser un parámetro puntuable por la administración local, a condición de que esté justificado en 
la naturaleza del contrato y la necesidad que éste satisface. En este sentido se expresa la resolución 
406/2019 (Eulen vs. Ayuntamiento de Laredo):  
 

“Por tal motivo, son discriminatorias las condiciones de arraigo territorial cuando se 
configuran como requisitos de solvencia o como criterios de adjudicación, 
admitiéndose, por el contrario, cuando se exigen como un compromiso de adscripción 
de medios al adjudicatario o como condiciones de ejecución siempre que, en este 
supuesto, respeten el principio de proporcionalidad y guarden relación con el objeto 
del contrato” 

 
 » Si las condiciones que se especifican en el pliego de condiciones referidas al arraigo 
no son ni de compromiso de adscripción a medios para la ejecución del contrato ni tampoco un 
requisito exigible a los licitadores, sino una condición impuesta al adjudicatorio, proporcional y no 
discriminatoria, entendemos que tales condiciones pueden ser aplicables a los pliegos de 
condiciones en que el servicio licitado así lo permita. A este respecto, la resolución 406/2019 se 
refería a si el servicio de teleasistencia debía estar o no en la CA de Cantabria dado que, por su 
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misma naturaleza asistencial y de proximidad, la vecindad física constituía un factor inherente al 
servicio. En consecuencia, el requisito de arraigo era: “plenamente proporcionado y respetuoso con 
los principios de libre concurrencia e igualdad de trato” 

 Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el siguiente   

 ACUERDO: 
 
 Instar a los redactores de los pliegos de condiciones de contratos municipales a que 
incorporen el arraigo territorial en aquellos pliegos que por su naturaleza lo permitan y sin que tal 
cláusula suponga un menoscabo a la libre competencia y la igualdad de condiciones de las empresas 
concurrentes y que tal provisión se incorpore en la ordenanza de cláusulas sociales del 
ayuntamiento.» 
 

10. Commemoració del Dia Internacional contra la corrupció. 
 
 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 Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre Día 
Internacional contra la corrupción, con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta tipología de 
ilícito en los países miembros. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los efectos nocivos de 
la corrupción a nivel institucional y económico, al igual que ya se hizo con la fijación de objetivos 
durante la Convención de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 de la Asamblea General, 
contra la corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por 182 países hasta la fecha.  
 
 » De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a 
la lucha contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la 
Agenda 2030. Concretamente en el Objetivo número 16 se abordan medidas en las que se recogía la 
necesidad de promover prácticas más responsables, sostenibles e inclusivas de cara a la gestión 
política. 
 
 » En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es unos de los 
principales para los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole 
económico. Esta preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y hacia la vida 
institucional en general, todo ello agravado por los casos de corrupción protagonizados por los 
principales partidos y actores políticos en democracia. 
 
 » Recientemente, hemos sido testigos de cómo la Justicia ha tomado cartas en el 
asunto, dando publicidad de la sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha 
considerado a dos expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas responsables de una 
red fraudulenta, que se aprovechaba de las ayudas públicas concedidas a empresas en situación de 
crisis.  
 
 » Tampoco podemos olvidarnos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los 
Tribunales condenaron por primera vez a una formación política como participe a título lucrativo de 
un delito de corrupción.  Aún quedan piezas separadas, sobre las que la Fiscalía sigue pidiendo que 
se abran de nuevo por existir indicios probatorios. 
 
 » De igual manera, este verano, la Fiscalía también denunció ante la Audiencia 
Nacional que la familia Pujol había ocultado nuevos fondos en Andorra. En los cuatro años y medio 
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que se lleva investigando el caso, se han cursado un importante número de comisiones rogatorias a 
los estados sobre los que existía la sospecha de que la familia Pujol podía tener cuentas ocultas. La 
UDEF y la UCO son participes de estas investigaciones a día de hoy y buscan aclarar todos los 
interrogantes sobre uno de los mayores casos de fraude acaecidos en nuestro país. 
 
 » La repercusión de estos sucesos ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra 
democracia, además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los niveles de 
calidad democrática. En consecuencia, se necesitan llevar a cabo políticas activas que sensibilicen y 
conciencien de esta lacra para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte 
de los servidores públicos. 
 
 » Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones 
individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel en el 
que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde el diálogo constructivo 
entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante.  
 
 » Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas 
sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro 
de nuestras agendas locales y globales.  

 En consecuencia, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  el siguiente  

 ACUERDO: 

 ÚNICO. El ayuntamiento de Terrassa muestra su apoyo a la Resolución de la 
Convención de las Naciones Unidas y se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la 
Corrupción.» 

11. Per reforçar la informació a entitats i associacions davant els tràmits i mesures 
per la COVID19 en concentracions a l’espai públic.  

 
 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 situació epidemiològica en que es troba Catalunya per l’emergència sanitària per 
SARS-Cov-2 en el moment actual, segons un informe de setembre de 2020 del Director de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, aconsella proposar al Comitè de Direcció del Pla 
d’Actuació PROCICAT que acordi fer extensiu a tot el territori català, el compliment dels 
requeriments sanitaris actuals, amb la finalitat de fer compatible l’exercici del dret fonamental de 
manifestació i el dret a la salut dels participants i de tota la ciutadania. Entre ells, figuren 
recomanacions com la de mantenir una distancia d’1,5 m entre assistents, en espais públics no 
tancats, delimitació de l’espai amb control d’accessos i aforament, amb l’ús obligatori de mascareta 
per als assistents i fomentant la higiene de mans facilitats per l’organització de la concentració. Es 
requereix també que dites concentracions siguin estàtiques, sense desplaçament de les persones 
concentrades, o deixant un carril lliure de 1,5 m per a accés dels veïns de la zona.  
 
 » Ja la Resolució del Departament de Salut SLT/2107/2020, de 28 d’agost feina incís 
en que “molts dels contagis de la COVID-19 provenen de persones asimptomàtiques”, però que 
“aquesta limitació no és aplicable al dret a manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions 
que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes 
per les autoritats sanitàries”.  
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 » A aquests nous requisits derivats de la situació sanitària que vivim se l’hi afegeixen 
els tràmits ja habituals abans de la COVID-19 a l’hora de comunicar i organitzar una concentració o 
manifestació, que de vegades no son prou conegudes per les entitats o associacions de la nostre 
ciutat, i que fan que es generin dubtes a l’hora d’organitzar concentracions a l’espai públic. Alguns 
d’ells son la comunicació de la convocatòria quan aquesta es fa a llocs de trànsit públic, prèviament 
a l’autoritat, sigui Ajuntament o Departament d’Interior de la Generalitat, així com la necessitat de 
complimentar tràmits administratius o comptar amb mesures de seguretat previstes per 
l’organitzador de la concentració. A aquests requisits se’ls hi ha sumat les mesures dirigides a 
preservar o protegir la salut pública, tot tendent a preservar els valors de la vida, salut i defensa d’un 
sistema d’assistència sanitària amb uns limitats recursos que es necessari garantitzar adequadament. 
  
 » Altres dubtes es generen a l’hora de comunicar concentracions o demanar un 
determinat espai públic, com es l’opció de demanar més d’un dia seguit un mateix espai per a 
poder-se manifestar, ja que algunes entitats es troben que resulta difícil escollir un cert espai públic 
ja que ha estat demanat per altres organitzacions amb anterioritat però per un espai temporal ampli. 
Per tal de mantenir informades a les entitats i associacions del nostre municipi de quins son els 
tràmits a realitzar, on han de demanar l’autorització prèvia o comunicar la convocatòria de 
concentració, i quines son les mesures que es requereixen davant la situació de pandèmia, la Junta 
de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  el següent ACORD:   
 
 ÚNIC. Informar i comunicar a les entitats i associacions de Terrassa de quins són els 
tràmits a realitzar a l’hora de convocar una manifestació o concentració, tenint en compte i 
informant de les mesures de seguretat i sanitàries emeses pel pla d’actuació PROCICAT, per tal de 
fer compatible l’exercici del dret de reunió amb la necessària protecció del dret a la salut i a la 
integritat física tant dels propis manifestants com de la resta de la ciutadania.» 
 

12. Per a reclamar mesures de suport al col·lectiu d’autònoms. 
 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de TxT, ERC-MES, Ciutadans i JxT. El Grup municipal del PSC vota a 
favor de tots els acords excepte del tercer, que ho fa en contra. El contingut del document és el que 
es transcriu a continuació: 
 
  « L’escenari que està sorgint de l’impacte de la COVID19 al nostre país està sent 
devastador. Una sanitat pública saturada, sectors de diferents àmbits patint els efectes de 
restriccions i limitacions, milers de famílies en situacions cada cop de més vulnerabilitat i un 
col·lectiu, el dels autònoms, que pateix les limitacions del context i veu endurides les seves 
condicions de subsistència.  
 
  » El passat 30 d’octubre, en ple esclat i moment àlgid de la segona onada de la 
COVID19, el govern de l’Estat aplica el RDL 28/2018, de 28 de desembre, que implica una pujada 
de la base de cotització dels treballadors autònoms del 30% al 30,3%. Es preveu un segon 
increment fins al 30,6% el 2021.  
 
  » L’aplicació d’aquest acord s’hauria d’haver fet amb l’inici de l’any 2020 però no es 
va fer per problemes organitzatius a la Seguretat Social, pel que està pendent que s’apliqui amb 
efectes retroactius de 9 mesos.  
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  » Aquest mes de novembre, s’ha hagut d’ingressar tots els deutes que es van poder 
ajornar, per decisió del govern de l’estat, en l’anterior estat d’alarma sense cap suport de l’Estat 
per un nou ajornament en la declaració del nou estat d’alarma en aquesta segona onada.  
 
  » L’únic ajut que s’ha facilitat des del govern de l’estat han estat els préstecs ICO, 
que fa que els autònoms passin a ser deutors amb les entitats bancàries. No obstant, aquests 
préstecs posen als beneficiaris en una situació compromesa ja que l’Estat només es declara com a 
avalador en un 80% si hi ha un cessament de l’activitat econòmica, s’ha hagut de tancar el negoci, 
i no es pot tornar el préstec al banc.  
 
  » L’Estat Espanyol ja és l’estat europeu amb la càrrega contributiva més elevada pel 
que fa a quotes i cobertures. L’autònom d’aquest país ha de pagar la quota mínima qualsevulla que 
sigui la seva situació d’ingressos anuals, ingressi o no ingressi o ho faci en major o en menor 
quantitat. A més, cada 3 mesos ha d’ingressar l’IVA i l’IRPF facturat independentment de si ha 
cobrat o no, fet que suposa una disminució de la seva tresoreria.  
 
  » Com s’ha esmentat anteriorment, l’autònom espanyol és el que té la pressió de 
cotització a la Seguretat Social més dura de tota la Comunitat Econòmica Europea. 
  
  » A Europa, el 14% dels europeus, aproximadament, són autònoms. A l’estat 
espanyol, representa el 18,3% de les treballadores i treballadors afiliats a la seguretat social. Un 
total de 3,2 milions d’empresaris i empresàries individuals donades d’alta al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms; d’aquests, es calcula que 165.000, aproximadament, són joves 
emprenedors i emprenedores. 
 
  » La base mínima d’una persona autònoma a Espanya és de 286,5€ amb el nou 
increment del passat octubre, un factor clau per a limitar les possibilitats d’èxit i subsistència de 
moltes iniciatives d’emprenedoria que trenquen amb il· lusions, esforços i inversions de moltes 
persones treballadores. L’índex de supervivència de l’emprenedoria al nostre país passat el primer 
any és del 20%, aproximadament. La resta no supera els 12 mesos. A les dificultats per emprendre 
i a la competència, s’hi afegeix unes obligacions tributàries molt elevades.  
 
  » En països propers, com Portugal, no hi ha una quota d’autònoms mínima ni fixe, 
sinó que es paga en funció dels ingressos que es tingui. Aquest model de suport als autònoms és el 
mateix que hi ha a Itàlia, Irlanda i Bèlgica tot i que en varia el % que es grava segons aquests 
ingressos o guanys. Altres països europeus, com el Regne Unit, Alemanya i Grècia, marquen una 
quota mínima per trams; els anglesos tenen una mínima de 14€ (per ingressos menors a 600€ al 
mes) i una màxima de prop de 60€, tot i que no hi ha cobertures per atur, IT, maternitat... que ha 
d’anar obligatòriament a part. Els alemanys, per la seva banda, tenen una fixe establerta a partir de 
1700€ ingressos anuals de 140€ als que s’ha de sumar una assegurança privada i un pla de 
pensions obligatòria i els grecs tenen una quota mínima de 50€ i un % diferent segons els 
ingressos. Altres fórmules ens ensenyen models com el de França, que dona suport als primers 12 
mesos no cobrant cap quota i una taxa d’impostos entre el 12-21% segons el nombre de 
professionals i ingressos a partir del segon any.    
 
  » En definitiva, els models per a gravar les activitats impulsades pel col· lectiu dels 
autònoms són variades i diferents als diferents països d’Europa. No obstant, tant en la mostra 
explicitada anteriorment com en realitats d’altres països, totes aporten un resultat global, pel què fa 
a quota i cobertura, concloent: Espanya és el país d’Europa que sotmet a una pressió fiscal 
superior als seus autònoms.  
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   » Tanmateix, el passat 10 de novembre, en el marc de les mesures que la 
Generalitat de Catalunya està anunciant pels diferents col·lectius afectats per la crisi sanitària de la 
COVID19, es va tancar una línia d’ajut de 2.000€ per a autònoms i microempreses amb 400.000 
sol·licituds de les 10.000 disponibles. Només el 2,5% de les sol·licituds presentades podran ser 
ateses.  
 
 Per tots els motius exposats anteriorment, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
  PRIMER.- RECLAMAR al Govern de l’Estat, a través del Ministerio de Hacienda, 
que dissenyi un nova fórmula per a gravar l’activitat del col·lectiu d’autònoms a través de 
l’establiment d’un tram fixe, baix i assolible per qualsevol tipologia d’acció empresarial que 
estigui començant o tingui una situació d’ingressos baixa, i una complementació segons el nivell 
d’ingressos.  
 

  SEGON.- INSTAR al Govern de l’Estat, a través del Ministerio de Hacienda, que 
s’equiparin les condicions i drets del col·lectiu d’autònoms al règim de treballadores i treballadors 
per compte aliena, pel què fa a cobertures socials i accés a prestacions.  
 

  TERCER.- INSTAR al Govern de l’Estat, a través del Ministerio de Hacienda, que 
deixi sense efectes l’aplicació del RDL 28/2018, de 28 de desembre, mentre la situació 
socioeconòmica del país estigui sota l’impacte de la COVID19 i un marge de recuperació per al 
teixit econòmic i empresarial.  
 

  QUART.- INSTAR al Govern de l’Estat, a través del Ministerio de Hacienda, que 
deixi sense efectes l’increment marcat al RDL 28/2018, de 28 de desembre, previst per 2021, així 
com les mensualitat que no s’han aplicat de 2020.  
 

  CINQUÈ.- INSTAR al Govern de l’Estat, a través del Ministerio de Hacienda, i al 
govern de la Generalitat de Catalunya, que obrin amb règim d’urgència noves línies d’ajut al 
col·lectiu d’autònoms i, en general a tot el teixit econòmic i empresarial per, així, evitar que 
incrementi més el nombre d’empreses i negocis que han de cessar la seva activitat. 
 

  SISÈ.- COMUNICAR de tots els acords als col·lectius i teixit empresarial i 
d’autònoms de la ciutat de Terrassa, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a través 
del Ministerio de Hacienda.» 
    

13. Per la instal·lació de lavabos per als treballadors/es de Tmesa, Eco-Equip, 
Egarvia, el GEP i d’altres serveis municipals. 

 
 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: 
 
 « Una gran quantitat de treballadors i treballadores de diferents serveis de 
l’Ajuntament de Terrassa realitzen la seva jornada laboral al carrer. És el cas, per exemple, dels 
conductors/es d’autobusos de Tmesa, dels treballadors/es de la neteja viària i recollida de residus 
d’Eco-Equip, dels i les vigilants de la zona blava d’Egarvia, dels treballadors/es del servei de Gestió 
de l’Espai Públic, dels cos d’inspectors/es o de la Policia Municipal. 
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 » En el cas dels conductors de Tmesa, aquests ja disposen d’una xarxa de lavabos, 
alguns d’obra i d’altres prefabricats de plàstic, coneguts popularment com “POLYKLYNs”, situats 
estratègicament al final de cada línia on el treballador efectua una breu parada de descans abans de 
reiniciar de nou el recorregut. Així i tot, existeixen queixes perquè aquest tipus de lavabos poden ser 
indicats per a un ús ocasional però en cap cas reuneixen les condicions necessàries d’espai, confort i 
higiene òptimes per a un ús habitual de qualsevol treballador municipal. 
 
 » La resta de treballadors dels serveis esmentats i d’altres, normalment aprofiten la 
parada per esmorzar, reglada pel conveni entre treballadors i empresa, per utilitzar els lavabos 
d’algun bar o restaurant proper. Però hi ha treballadors, com els que realitzen el torn nocturn de la 
recollida de residus o de la policia, que tenen dificultats per trobar un establiment obert a 
determinades hores de la nit o del cap de setmana. En aquests casos, és un greuge i una incomoditat 
que dificulta poder desenvolupar la jornada laboral en condicions de treball òptimes. 
 
 » Actualment, immersos com estem en la segona onada de propagació del virus de la 
Covid19, la Generalitat de Catalunya ha decretat el tancament de tots els bars i restaurants per tal 
d’intentar frenar la propagació de la pandèmia. Aquest fet, agreuja i dificulta encara més la situació 
dels treballadors dels diferents serveis descrits anteriorment, i en el cas que aquests no trobin una 
alternativa com podria ser un equipament municipal obert, es veuen obligats a tornar a les seves 
seus per realitzar les seves necessitats bàsiques. El cas més significatiu i sorprenent alhora és el dels 
treballadors d’Eco-Equip que actualment, en el cas de necessitar un lavabo, han de trucar als seus 
caps perquè els recullin amb un vehicle i els acompanyin a la seu de l’empresa situada al polígon de 
Santa Margarida per després retornar-los al seu lloc de treball, amb la conseqüent pèrdua de temps i 
ineficiència del servei. 
 
 » En aquest sentit, creiem que seria adequat que els treballadors i treballadores 
municipals dels diferents serveis esmentats que exerceixen la seva jornada laboral a l’espai públic 
disposin d’una xarxa compartida de lavabos situats al carrer amb condicions òptimes 
d’accessibilitat, confortabilitat i higiene disponibles en cas de necessitat. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els 
següents ACORDS:   
 
 Primer.- Instal·lar una xarxa de lavabos de carrer, compartida pels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament de Terrassa que realitzen la seva jornada laboral a l’espai públic. 
 
 Segon.- Notificar aquest acord als sindicats de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Terrassa i de les empreses públiques municipals.» 
 

14. Commemoració del Dia Mundial de la lluita contra la SIDA  
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « L’1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA. L’inici 
d’aquesta celebració és al 1988 convertint-se en una de les dates més senyalades al calendari anual. 
En aquest dia es recorda a totes les persones que han mort al món víctimes de l’VIH, que es calcula 
que en són uns 32,7 milions, per a sensibilitzar sobre les mesures de protecció i prevenció de 
contagis, per a reivindicar inversió en investigació i lluitar contra un estigma social que pateixen les 
persones afectades.   
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 » El lema enguany en la commemoració del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA 
és «Solidaritat mundial, responsabilitat compartida». La COVID19 ha fet aflorar com la salut està 
intrínsecament lligada a altres factors i “problemes fonamentals, com els drets humans, la igualtat 
de gènere, el creixement econòmic i la protecció social”.  Aquest és el motiu del focus enguany.    
 
 » La crisi sanitària de la COVID19 ha fet aflorar les desigualtats presents a la societat 
contemporània. La conscienciació i l’accés a recursos sanitaris sí està depenent de la situació social 
de les persones, afectant amb més força als col·lectius de més vulnerabilitat. Tot i que el contagi no 
discrimina segons situacions socials ni socioeconòmiques, els efectes i l’accés a tractaments sí 
mostren una situació desigual arreu.  
 
 » Un dels principals objectius en la lluita contra la SIDA és que les persones que tenen 
la malaltia, ho sàpiguen. Segons ONUSIDA, prop de 9,5 milions de persones no ho saben i, per 
tant, són focus de transmissió i contagi. Cal que hi hagi un major accés als serveis d’assistència i 
prevenció al país, per tal de garantir l’expansió dels contagis i prevenir per a una millor qualitat de 
vida de les persones afectades.   
 
 » Cal garantir que tothom tingui accés als tractaments que necessiten. Només 20,9 
milions de persones al món tenen accés a tractaments antiretrovírics.  
 
 » Des de l’inici de l’epidèmia, 76,1 milions de persones al món van contraure la 
infecció per VIH.  
 
 » A Espanya hi ha 150.000 persones que viuen amb la SIDA. D’aquesta nombre, el 
85% són homes, aproximadament i un percentatge molt elevat té un diagnòstic tardà que fa que el 
tractament sigui més agressiu. A Catalunya, hi ha una taxa de 8,1 casos per cada 100.000 habitants i 
una mitjana d’edat de 36 anys.  
 
 » La falta d’informació i conscienciació sobre el VIH, avui, encara presenta conductes 
de discriminació i intolerància cap a les persones afectades. L’estigma és un dels problemes més 
habituals que pateixen les persones infectades, afectant així en el seu benestar emocional i salut 
mental, a les seves relacions social i, a la por a que l’entorn ho sàpiga.  
 
 » Aquesta situació porta a que hi hagi gent que tingui por i no vagi a fer-se les proves 
de detecció davant d’una possible sospita de contagi o autoconcebeixin la seva situació com a 
nociva per la societat i el seu entorn i integrin un autoconcepte negatiu que els faci aïllar-se.  
 
 Per tots els motius exposats anteriorment, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
 PRIMER.- RECLAMAR a les autoritats sanitàries que no redueixin ni es vegin 
afectades les proves diagnòstiques ni regularitat dels tractaments de les persones infectades en el 
context de crisi sanitària que estem vivint.  
 
 SEGON.- INSTAR a totes les administracions competents en matèria de salut pública 
i salut comunitària que intensifiquin les campanyes de sensibilització per a la detecció primerenca 
de nous contagis per tal de frenar cadenes de contagi. Promoure que aquestes campanyes arribin als 
principals col·lectius amb major prevalença de la SIDA. 
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 TERCER.- INSTAR a totes les administracions competents en matèria de salut pública 
i salut comunitària a intensificar les campanyes de conscienciació sobre la SIDA per tal d’eliminar 
mites, falses creences i actituds negatives que afectin a les persones afectades i augmenti l’estigma i 
discriminació sobre elles.  
 
 QUART.- INSTAR a totes les administracions competents en matèria de salut pública 
i salut comunitària a millorar els processos de tractament de dades personals per tal de garantir la 
privacitat dels diagnòstics.  
 
 CINQUÈ.- INSTAR a administracions, mitjans de comunicació i opinió pública a 
cuidar el llenguatge amb el que es descriu i s’informa sobre el VIH per tal de sensibilitzar i 
normalitzar en el seu tractament en qualsevol àmbit de la societat.  
 
 SISÈ.- COMUNICAR dels acords anteriorment descrits a les administracions 
competents en matèria de salut pública i salut comunitària, als serveis corresponents de 
l’administració local a Terrassa i als serveis de comunicació de l’Ajuntament de Terrassa. » 
  

15. Per reclamar la millora de les condicions per a renovar el NIE. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « L’estat d’alarma decretat el passat 14 de març de 2020 va suposar una aturada de 
molts serveis oferts per les administracions públiques. La seva reactivació amb el fi del primer 
estat d’alarma, al mes de juny, va provocar unes llistes d’espera i saturació en la realització de 
gestions i tràmits a l’administració pública que restaven pendents. 
 
 » El retard de les concessions de les cites prèvies per a realitzar processos 
administratius estan agreujant situacions que es desemboquen en cadena; no poder fer alguns 
tràmits burocràtics dificulta la possibilitat d’accedir a altres tràmits, prestacions o gestions del dia 
a dia de moltes famílies.  
 
 » Al 2019 es registraven retards en les principals gestions d’estrangeria. 360.000 
persones afectades per retards que, en alguns casos, excedien fins a 2 anys.  
 
 » La situació provocada per la COVID19 ha agreujat la situació i s’ha hagut de 
prendre mesures temporals i excepcionals. En aquest cas, el govern de l’estat, decideix la 
renovació automàtica per 6 mesos de documents que estan a punt d’expirar.  
 
 » Per a persones d’origen estranger aquesta situació de dificultats burocràtiques els 
està afectant de forma greu en la renovació dels seus NIE. Aquest escenari, per tant, els afecta en 
la possibilitat de fer tramitacions a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària, entre d’altres. A 
més, hi ha molts documents bloquejats per no poder comptar amb el NIE actualitzat i, 
conseqüentment, l’agreujament de moltes situacions socials i familiars.  
 
 » Les llargues llistes d’espera per a renovar el NIE està portant a que moltes cites 
prèvies es donen amb terminis de fins a 6 mesos. No obstant, moltes persones no tenen possibilitat 
d’adquirir cita prèvia i, per tant, s’està anant a altres municipis que puguin estar menys saturats a 
intentar realitzar els seus tràmits.  
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 Per tots els motius exposats anteriorment, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Terrassa adopta  els següents ACORDS:   
 
 PRIMER.- RECLAMAR al govern de l’estat que millori els processos de tramitació 
de la renovació del NIE incrementant els recursos humans i materials a disposar de forma temporal 
per tal d’agilitzar i descongestionar les oficines públiques, així com facilitar que les ciutadanes i 
ciutadans que hagin d’accedir a aquests tràmits d’estrangeria no hagin de desplaçar-se a altres 
municipis i es tramitin simultàniament les de la mateixa unitat familiar en una sola vegada. 
 
 SEGON.- INSTAR al govern de l’estat que faciliti que els procediments i tràmits de 
renovació del NIE siguin iguals als de renovació del DNI, que una ciutadana o un ciutadà es poden 
emportar el document acreditatiu el mateix dia que ha fet les gestions.  
 
 TERCER.- COMUNICAR al govern de l’estat, al Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE) i a l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC) l’aprovació o no d’aquests acords.» 
 

16. Equiparació de les condicions laborals del personal de transport sanitari. 
 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, Ciutadans i JxT, i el vot en contra del Grup 
municipal d’ERC-MES.  
 
 « Les treballadores i treballadors del sector del transport sanitari de Catalunya estan 
en vaga indefinida des del passat mes d’octubre. Aquesta aturada respon a l’anunci que fa la 
patronal del sector del transport sanitari, ACEA, de rebaixar les nòmines, junt amb altres 
reivindicacions històriques del sector com: desprivatització del sector, equiparació de les 
condicions laborals al conveni col·lectiu del SEM, reconeixement de la categoria professional, fi 
dels convenis de pràctiques i fi de les hores de presència, entre d’altres.  
 
 » Es tracta d’un sector que, en l’àmbit de transport sanitari privat, hi ha uns 5.000 
treballadors i treballadores a Catalunya i, des de la patronal, han anat patint retallades salarials des 
de 2013 del 3,5%.  
 
 » En plena crisi sanitària de la COVID19, el sector ha estat al capdavant de la gestió 
sociosanitària al país, prenent un paper vital en el trasllat de pacients als centres hospitalaris i en 
trasllats d’uns centres als altres. Com la resta de personal sanitari, ha estat un sector on hi ha hagut 
un impacte important en la seva càrrega de treball.  
 
 » Les condicions laborals del personal de transport sanitari no són les mateixes que 
les del personal que treballa al Sistema d’Emergències Sanitàries (SEM), pel que aquesta 
equiparació de les condicions laboral és la principal demanda que fan les seccions sindicals i 
laborals. Es fa des de la demanda de creació d’una Taula de Negociació amb les parts implicades. 
  
 » En ple segon rebrot de contagis de la COVID19, aquest acord posaria fi a la 
situació de vaga del personal de transport sanitari.  
 
 És per això que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta  els següents 
ACORDS:   
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 PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
que creï una Taula de Negociació amb les parts implicades per tal que es pugui arribar a un acord i 
posar fi a la situació de vaga indefinida. 
 
  SEGON.- INSTAR al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que 
elabori un pla per a equiparar progressivament les condicions laborals del personal del transport 
sanitari a les del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).  
 
  TERCER.- SOL·LICITAR a la patronal ACEA a no aplicar la retallada salarial 
prevista.  
 
  QUART.- TRASLLADAR aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a la patronal ACEA, als representants sindicals del sector (CCOO, UGT, 
SINDI.CAT, USOC i SITAC) i FalckVL.» 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 16) Presentada per Alcaldia-Presidència, de nomenament de membre del consell 

d’administració de l’entitat “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL” i per designar 
representants a les societats TMESA, Prointesa i Parc Tecnològic del Vallès, SA. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència, 
és el que a continuació es transcriu: 

« 1. TAIGUA.-  En data 5 de novembre de 2020 l’Alcalde-President de la Corporació ha dictat el 
Decret amb la referència 2020-11-05 DELE 11407/2020, mitjançant el qual s’ha procedit a la 
modificació en el cartipàs municipal i en el règim de delegacions.  

En aquest sentit, el regidor del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Isaac Albert Agut, 
que ostentava la competència en l’àmbit de la Direcció de l’àrea de Promoció Econòmica i 
Projecció de la ciutat, i la regidora del grup de Tot per Terrassa, que ostentava la Direcció de l’àrea 
de Serveis Generals i Govern Obert, s’han intercanviat les respectives àrees i competències de 
delegació.  

 El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 5 de juliol de 2019 va designar  la Sra. 
Núria Marín, en la seva qualitat de regidora de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert, com a 
membre del Consell d’Administració de Taigua i, en conseqüència, amb l’intercanvi d’àrees produït 
amb el regidor Sr. Isaac Albert, correspon ara la modificació en el Consell d’Administració de 
Taigua, aprovant aquest relleu en els seus membres.   

 De conformitat amb l’article 10 dels Estatuts de l’Entitat, correspon al Ple de 
l’Ajuntament el nomenament de membres del Consell d’Administració de TAIGUA  

 2. TMESA.- En el mateix sentit i criteri anterior i, en el mateix Ple de 5 de juliol de 
2019, es va aprovar proposar a la Junta General de la societat “Transports Municipals d’Egara, SA” 
(TMESA) el nomenament de la Sra. Núria Marín, en la seva qualitat de regidora de l’àrea de 
Serveis Generals i Govern Obert, com a membre del Consell d’Administració de l’esmentada 
companyia, per ocupar l’esmentada regidoria, que  ara correspondria al Sr. Isaac Albert, en tant que 
ha passat a ocupar aquesta responsabilitat en el cartipàs municipal. Per aquest motiu, la Junta 
General de TMESA, celebrada el darrer dia 6 de novembre de 2020, va aprovar aquest relleu, 
nomenant el Sr. Isaac Albert en substitució de la Sra. Núria Marín.  



 

 109 

 3. PROINTESA.- En la mateixa data, el Ple de 5 de juliol de 2019 va designar el Sr. 
Isaac Albert, en la seva qualitat de regidor que ostentava la Direcció de l’àrea de Promoció 
Econòmica i Projecció de la ciutat, com a representant de l’Ajuntament en els òrgans de govern i 
administració de la societat “Promocions Industrials de Terrassa, SA” (Prointesa) i, que ara 
correspondria a la Sra. Núria Marín per haver estat designada per aquesta responsabilitat.  

 4.- PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A.- El Ple de data 5 de juliol de 2019 
va designar el Sr. Isaac Albert, en la seva qualitat de regidor que ostentava la Direcció de l’àrea de 
Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat, com a representant de l’Ajuntament en la Junta 
General d’aquesta societat, i ara correspondria, designar a la Sra. Núria Marín en la seva 
substitució.  

 En vista dels antecedents exposats i les disposicions estatutàries i legals que son 
d’aplicació, es proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents:  

ACORDS:  
 
PRIMER.- RELLEU DE MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRAC IÓ DE TAIGUA.  
 
1.1. NOMENAR com a membre del Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial local 
“Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, el regidor, Sr. Isaac Albert Agut, de conformitat amb l’art. 10 
dels estatuts de l’Entitat, en substitució de la Sra. Núria Marín García que cessa en el càrrec. 
 
1.2. De la durada, acceptació, incompatibilitats, i règim del càrrec de Conseller/a  
 
1.2.1. El nomenament al càrrec de Conseller efectuat, s’entén pel termini màxim de quatre (4) anys, 
podent ser revocat i rellevat amb anterioritat a l’esmentat termini. El càrrec també podrà ser 
renunciable a petició de l’interessat. En el cas de que per a ser nomenat conseller, sigui requisit 
ostentar la condició de regidor, en perdre aquesta última, es perdrà la de conseller. 
   
1.2.2. L’efectivitat del nomenament del càrrec de conseller, ho serà a partir del moment de la seva 
acceptació. Serà requisit indispensable, que en el moment de l’acceptació es formuli declaració de 
l’interessat, de que no es troba incurs en cap causa d’incompatibilitat.     
 
1.2.3. En el cas del conseller nomenat que ostenta la condició de regidor, s’entendrà que ha prestat 
la seva acceptació i declaració d’incompatibilitats, si està present en el Ple i ha emès vot favorable 
al seu nomenament. 
 
Règim del càrrec de Conseller. El Conseller quedarà sotmès a les normes de funcionament 
establertes en els estatuts de l’Entitat, a les que pugui aprovar el propi Consell d’Administració i 
també les que pugui aprovar el Ple de l’Ajuntament, amb independència de les que deriven 
directament de les normes d’aplicació.  
 
En qualsevol cas, seran d’obligat compliment, les següents OBLIGACIONS:  
 
- Desenvolupar el càrrec amb la diligència adequada adoptant mesures per a la bona direcció i 
control de l’entitat, amb el deure d’exigir i dret a obtenir la informació adequada i necessària per el 
compliment de les seves obligacions. 
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- Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de situacions de conflicte d’interès, entre 
l’interès personal i el de l’entitat. 
 
- No participar en la deliberació i votació d’acords o decisions, en les que una persona vinculada, en 
els termes que la legislació defineix aquest concepte, tingui un conflicte d’interessos directe o 
indirecte. 
 
- No utilitzar el nom de l’Entitat o invocar la condició de Conseller per influir indegudament en la 
realització d’operacions alienes a l’entitat. 
 
- No utilitzar la informació confidencial de l’entitat per  altres finalitats. 
 
- No desenvolupar activitats que puguin comportar un competència amb l’entitat o que el situïn en 
un risc de conflicte d’interessos amb l’entitat. 
 
- No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat concedides. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE DEL RELLEU DE CONSELLER A LA S OCIETAT TMESA  
 
Donar compte de l’acord adoptat per la Junta General de la societat “Transports Municipals 
d’Egara, SA” (TMESA) celebrada el darrer dia,  6 de novembre de 2020, de nomenament del Sr. 
Isaac Albert Agut com a membre del Consell d’Administració de la societat, en substitució de la 
Sra. Núria Marín que cessa en el càrrec. 
 
TERCER.- RELLEU EN LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE   L’AJUNTAMENT 
A  LA SOCIETAT  PROINTESA.  
 
3.1. Designar la Sra. NÚRIA MARÍN GARCÍA com a Representant de l’Ajuntament de Terrassa 
a la Junta General de Promocions Industrials de Terrassa, S.A. (PROINTESA) la qual ostentarà la 
representació de l’Ajuntament en les Juntes Generals d’Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, 
amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci. 
 

3.2. Designar la Sra. NÚRIA MARÍN GARCÍA com a persona física representant de l’Ajuntament 
de Terrassa, en els càrrecs que aquest ostenta com,  Conseller i President del Consell 
d’Administració de Promocions Industrials de Terrassa, S.A. (PROINTESA) . 
 
QUART.- RELLEU EN LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE  L’AJUNTAMENT 
A  LA SOCIETAT  PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS. SA. 
 
Designar la Tinent d’alcalde SRA. NÚRIA MARIN GARCIA, en substitució del Tinent 
d’Alcalde Sr. ISAAC ALBERT I AGUT, com a representant de l’Ajuntament de Terrassa a la 
Junta General Parc Tecnològic del Vallès, S.A., la qual ostentarà la representació de l’Ajuntament 
en les Juntes Generals d’Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i 
obligacions inherents a la qualitat de soci. 
 
CINQUÈ.- Que es faci trasllat del contingut dels presents acords als interessats i als ens i 
organismes esmentats, i que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica 
municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en els casos que correspongui, a l’elevació a públic 
dels acords i a la seva posterior inscripció en el Registre Mercantil i/o a la publicació en el Butlletí 
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Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Vega, qui manifesta que els canvis que es plantegen a la proposta 
són lògics. Són la conseqüència d’unes decisions que corresponen al govern, i que són respectables. 
El Sr. Vega no posa en dubte el seu dret a fer-ho ni la seva voluntat que serveixin per millorar 
l’eficiència. El Sr. Vega demana al Sr. Alcalde una explicació dels canvis, que afecten dues peces 
molt rellevants del govern, i com pensa que poden millorar l’eficiència  
 
 El Sr. Albert confirma que són canvis lògics, fruit d’una modificació lògica duta a 
terme per l’equip de govern pel que fa a les atribucions de responsabilitats de govern. Ja han estat 
explicats amb motiu del debat del punt anterior. 
 
 El Sr. Alcalde manifesta que no entén la transcendència que el Grup municipal del 
PSC està donant a uns canvis que suposen uns ajustaments tècnics i polítics, normals en tots els 
governs i en tots els nivells. També a Terrassa s’han fet. El mateix Sr. Ballart els va viure com a 
Regidor, durant el mandat de l’Alcalde Pere Navarro, amb motiu de la crisi econòmica del 2008. 
Aleshores, però, tot era i semblava normal perquè era el PSC qui feia els canvis. El Sr. Alcalde 
demana, en relació amb declaracions i rodes de premsa realitzades al respecte, que el Grup del PSC 
sigui coherent. Els canvis es fan des de la convicció que el govern està fent el que pertoca en 
aquests moments, amb l’objectiu de tenir un ajuntament el més eficaç possible, el més preparat 
possible per fer front als reptes que tots tenim al davant. Això vol dir adaptar-se, enfortir-se i posar 
a les persones en els llocs que es considera que poden ser més útils. L’estructura de govern i tècnics 
que es va organitzar a l’inici del mandat, el juny del 2019, era bona i eficaç. Però aleshores res feia 
pensar en com seria la realitat del desenvolupament del mandat. La COVID-19 ha canviat la vida a 
tothom, creant un estrés social i econòmic molt important, que porta a fer una estructura de govern i 
directiva que ja era bona, però que era millorable, adaptant-la a les noves circumstàncies i 
necessitats de la ciutat, sobretot per atendre aquells col·lectius, sectors i persones més vulnerables. 
El Sr. Alcalde considera que les administracions locals en general, no només l’Ajuntament de 
Terrassa, han superat molt dignament els reptes de la primera fase del mandat, i les circumstàncies i 
problemes duríssims de la primera part de la pandèmia. Per a la ciutat de Terrassa ha estat una sort, 
fruit de la voluntat popular expressada en les eleccions del 2019, de disposar d’un nou govern 
municipal, que governa amb empenta i il· lusió, un govern àgil que intenta ser capaç d’adaptar-se a 
les necessitats de la ciutat. Per això ara és capaç de canviar, encara que hagi de sentir ser criticat per 
aquells que preferirien no canviar res i que encara no han paït tot allò que ha canviat en tan poc 
temps. Critiquen el govern per fer canvis, i probablement també l’haurien criticat si no els hagués 
fet. El govern està satisfet del que ha fet fins ara, sent fidel als seus compromisos, i ara es prepara 
per continuar treballant amb la mateixa línia, sempre al costat de la gent. Aquests canvis, tant 
polítics com tècnics, no tenen cap cost afegit. L’administració municipal de Terrassa, a diferència 
d’altres administracions de tots els nivells, és una administració austera, amb un cost molt inferior a 
altres. És l’estructura que correspon a una gran ciutat, la tercera de Catalunya. També és una 
administració transparent. Els canvis que es plantegen volen posar l’èmfasi en qüestions importants, 
com la reactivació econòmica o l’atenció ciutadana, posant els perfils de persona que es considera 
que millor es poden adaptar a aquests objectius. Els alcaldes tenen la potestat d’organitzar els 
governs de la millor manera que creuen. El Sr. Ballart reitera que en aquest ajustament tocava fer-
los, i responen a una situació de normalitat democràtica. El govern té la ferma voluntat de dur 
endavant aquest mandat el pla de descentralització de l’administració local en el territori. En govern 
anterior ja s’hi havia fet molta feina, però ha arribat el moment de desplegar-ho en el territori, amb 
la doble xarxa d’equipaments, millorant l’atenció ciutadana. Tota la pressió i totes les demandes 
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ciutadanes s’adrecen en primera instància a l’administració més propera a la ciutadania, 
l’ajuntament, i per tant és necessari reforçar tots els dispositius d’atenció ciutadana.  
 
 El Sr. Vega no qüestiona ni la capacitat ni el dret del govern a fer l’estructura que 
consideri més adient. Però sí que ha reclamat una explicació política. Cada moment té les seves 
singularitats, i la situació actual no és la mateixa que la del 2019. Per tant, és lògic que el govern 
evolucioni. El Sr. Alcalde ha donat la seva explicació política. Tal vegada el Sr. Ballart hauria pogut 
explicar què era el que no li agradava de l’estructura anterior. El Sr. Alcalde ho situa en els termes 
d’un nou escenari, la qual cosa es pot entendre. El Sr. Vega no comparteix l’oportunitat dels canvis 
tècnics fets en uns temps difícils, i dels quals l’oposició es va assabentar dues hores abans de l’inici 
de la comissió informativa, amb uns informes provisionals, que han canviat després. Tot plegat ha 
estat precipitat. Hauria calgut que el govern hagués construït un relat, amb els informes adients, 
sobretot tenint en compte que les decisions contradiuen el treball que es va fer durant el mandat 
anterior. Aquestes explicacions tècniques no s’han donat. Si més no, el Sr. Vega agraeix que el Sr. 
Alcalde hagi donat la seva visió, encara que no l’hagi convençut plenament. La insistència del Grup 
del PSC, si més no, ha donat aquest resultat. 
 
 El Sr. Alcalde agraeix el to emprat pel Sr. Vega, que pot pensar que hi ha altres raons, 
però els motius són els que ha explicat abans. L’any 2019 hi havia unes persones, i s’ha considerat 
que pel seu perfil tècnic, trajectòria professional i experiència, encaixaven molt bé en unes altres 
àrees. En cap cas hi ha cap càstig ningú. Aquest és un govern sòlid i fort. És un govern unit, amb 
confiança política, malgrat que estigui format per dos partits. Per això pot fer aquests canvis. No 
s’ha de veure cap qüestió més enllà de la voluntat de reforçar el govern en uns moments complicats, 
i amb prioritats molt clares.  
 
 El Sr. González recorda que la posició del Grup de Ciutadans és molt clara en aquesta 
qüestió. Aquest Grup s’abstindrà en la votació. El govern té tot el dret d’organitzar-se com vulgui i 
de prendre les decisions que consideri més adient en la configuració del cartipàs municipal. Des 
d’un punt de vista política, es detecta una certa dissonància en el sentit que en un govern de 
coalició, la cartera més important l’ocupi el partit més petit. El Sr. González comparteix la 
intencionalitat dels canvis, i desitja que tant de bo s’assoleixi. Pel que fa a les crítiques rebudes pel 
govern, el Sr. González manifesta que cal entendre que el govern és el govern, i la resta de Grups 
són l’oposició. Quan el Grup de Ciutadans ho ha considerat necessari ha estat dur amb el govern, 
però quan ha calgut donar suport a propostes que són favorables a la ciutadania, ho ha fet. El Grup 
de Ciutadans és un grup polític disposat a col·laborar quan calgui.  
 
 El Sr. Alcalde agraeix també el to emprat pel Sr. González, i afegeix que els canvis no 
s’han fet seguint la lògica del partit gran i del partit petit. El govern és un de sol, amb independència 
dels Regidors o Regidores que té cada partit. No hi ha un repartiment per quotes dels espais de 
responsabilitat política. Totes les tinences d’alcaldia són importants. La de Serveis general i Govern 
obert és molt important dins l’organització. Però també ho és, i especialment en aquests moments, 
la de Promoció econòmica, amb molts sectors afectats. Tots els Grups han coincidit en la necessitat 
que l’administració local estigui més a prop d’aquests sectors, els autònoms, els comerciants i les 
empreses. Totes les àrees són importants. A Terrassa hi ha un govern fort i unit, i la lògica dels 
canvis s’ha fet des d’aquesta perspectiva.  
 
 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  
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 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
Epígraf 17) Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa als canvis en la designació de 

representants municipals en ens participats. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència, 
és el que a continuació es transcriu: 

 
 « En data 5 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament va adoptar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 20 i següents de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
48 i següents del Decret Legislatiu  2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del 
Règim Local de Catalunya, pel que fa a les regles que determinen l’organització municipal, així 
com el que determina l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aquells acords que corresponen a l’inici del mandat corporatiu per tal de 
complimentar els requisits de funcionament, essent un d’ells el relatiu al nomenament de 
representants de la Corporació en aquells consorcis, associacions, societats i entitats en que 
l’Ajuntament s’integra i/o participa. 
 
 » En data 5 de novembre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia amb Número de 
registre: 2020-11-05 DELE-11407/2020, han estat incorporats canvis respecte les delegacions de 
facultats atribucions en favor de determinats regidors i regidores, que fan convenient procedir a 
adequar les representacions designades fins ara en els ens en els que l’Ajuntament s’integra i/o 
participa. 
 
 » D’acord amb els antecedents esmentats, en exercici de les facultats que tinc 
legalment conferides,   aquesta Alcaldia-Presidència s’honora en proposar a l’Excm. Ajuntament en 
Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS: 

 
 PRIMER.- Designar a la Tinenta d’Alcalde SRA. NÚRIA MARÍN GARCIA, en 
substitució del Tinent d’Alcalde SR. ISAAC ALBERT I AGUT, com a representant de 
l’Ajuntament de Terrassa en els Consorcis, associacions i fundacions que seguidament s’indiquen: 
 

Consorci Centre Català del Plàstic 
Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, 
ACTE 
Associació Pacte industrial Regió Metropolitana de 
Barcelona 
Associació ÀMBIT B-30 
Fundació LEITAT 

 
 SEGON.- Que es faci trasllat del contingut dels presents acords als interessats i als ens 
i organismes esmentats, i que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica 
municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.» 
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 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 ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal  de JxT, per demanar una “tarifa plana” de 

pagaments de tributs. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En un entorn de grans incerteses econòmiques i socials com l’actual qualsevol 
mesura que apliqui l’Ajuntament en la seva gestió tributària per ajudar als terrassencs i 
terrassenques serà ben rebuda. L’aplicació de determinades bonificacions fiscals, la congelació o 
reducció dels tipus impositius dels impostos municipals, formen part d’algunes d’aquestes mesures. 
A banda, però, també podem aplicar un sistema de fraccionament del global dels tributs municipals 
de caràcter periòdic.  
 
 » Aquesta proposta que podem anomenar “tarifa plana” de pagament de tributs, 
permet fraccionar el sumatori dels tributs municipals que ha de pagar cada contribuent en 11 
fraccions repartides en quantitats iguals al llarg de l’any i el dotzè rebut seria la liquidació, i 
reflectiria si durant l’any ha canviat alguna cosa en la situació del contribuent, bé perquè hagi 
aconseguit algun descompte o bonificació, bé perquè hagi de pagar més, per exemple per un 
consum d’aigua superior. Aquesta mesura, que no tindria cap cost afegit, permetria al contribuent 
planificar-se l’any. 
 
 » Actualment, l’Ajuntament de Terrassa ja permet fraccionar alguns pagaments: l’IBI 
en 6 terminis, la taxa de gestió de residus en 2 o els guals en 2 fraccions, però aquesta «tarifa plana» 
pot ser una altra opció pels contribuents que tenen domiciliats els seus pagaments, xifra que arriba 
al 76% en el cas de l’IBI.  
 
 » Es tracta d’una mesura fiscal que alhora permetria repartir millor en el calendari els 
ingressos de tresoreria que rep l’Ajuntament i possiblement augmentar el nombre de domiciliacions, 
reduint així el cost que suposa la recaptació executiva. 
 
 Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents 
 
 ACORDS: 
 
 Primer.- Que els serveis tributaris de l’Ajuntament de Terrassa incorporaran la mesura 
de fraccionament del sumatori dels tributs municipals de caràcter periòdic com a opció a l’abast de 
la ciutadania en el futur nou programa de gestió tributària municipal, per la seva aplicació durant el 
2022. 
 
 Segon.- Fer les modificacions necessàries en les ordenances fiscals per al 2022 per 
aplicar aquest nou sistema de cobrament dels tributs municipals.  
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 Tercer.- Fer una campanya de difusió d’aquesta mesura als mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Lluís, qui recorda que amb motiu del debat de les Ordenances 
fiscals, el Grup de JxT va demanar al govern un esforç pedagògic d’informació a la ciutadania, per 
explicar totes les bonificacions en els tributs municipals, i la possibilitat de fraccionar el seu 
pagament. També es va proposar, sense obtenir resposta del govern, la possibilitat d’aplicar una 
tarifa plana per al pagament de tots els tributs municipals. És un sistema de fraccionament de tots 
els tributs, de caràcter periòdic, que es podria fer en onze rebuts, per quantitats iguals. El dotzè 
rebut seria la liquidació, i reflectiria si durant l’any ha canviat alguna cosa en la situació del 
contribuent, bé perquè hagi aconseguit algun descompte o bonificació, bé perquè hagi de pagar més, 
per exemple per un consum d’aigua superior. Aquesta mesura no té un cost afegit, i permetria al 
contribuent poder planificar millor l’any. En l’actual context d’incertesa, econòmica i social, 
qualsevol mesura municipal en la gestió tributària pot ser ben rebuda, com les bonificacions fiscals 
o la congelació de tributs. Aplicar un sistema de fraccionament pot ser una mesura més, de gran 
utilitat. La Sra. Lluís assenyala que el Grup de JxT ha parlat amb l’equip de govern sobre la 
proposta. Tot seguit dóna lectura als acords d’aquesta. La Sra. Lluís puntualitza que es fa referència 
a l’abast temporal del 2022 perquè actualment el sistema de gestió informàtica dels tributs 
municipals no permet aplicar-lo abans. El compromís del Tinent d’Alcalde és incorporar els 
mecanismes informàtics que ho permeti. 
 
 El Sr. González lamenta que aquesta proposta no s’hagi pogut treballar uns mesos 
abans, per poder aplicar-la l’any vinent. Aquesta és una proposta que agrada al Grup de Ciutadans, 
perquè afavoreix el pagament dels tributs municipals. El Sr. González demana que això no sigui 
excusa per retirar els ajuts als ciutadans que volen pagar al comptat els tributs, sinó que en tot cas 
serveixi per ampliar-la.  
 
 El Sr. Albert assenyala que el problema no és de terminis, sinó que l’aplicatiu 
informàtic no ho permet. Amb un nou aplicatiu, ja contemplat, sí que serà possible fer el càlcul per 
als ciutadans que ho desitgin i aplicar una tarifa plana mensual. Actualment ja es poden fraccionar 
els pagaments dels tributs, però cada tribut per separat.  
 
 El Sr. Vega comparteix l’esperit de la proposta, perquè facilita el compliment de les 
obligacions fiscals. El Sr. Vega entén que això no ha de tenir cap cost per al contribuent, i que la 
mesura es prendrà a petició del contribuent, de forma voluntària. També entén que la mesura està 
pensada per aquells rebuts que tenen una periodicitat, i no per altres que tenen una naturalesa més 
extraordinària, com l’ICIO o la plusvàlua. Així mateix, entén que la mesura s’ajustarà a la quantitat 
pagada l’any anterior, sortint de la base de l’any anterior amb l’ajustament final. Aquesta és una 
mesura que pot tenir força acceptació social, i per això cal compartir aquestes concrecions a l’hora 
d’explicar els canvis a la ciutadania. Aquesta mesura va més enllà del fraccionament particular dels 
diferents tributs. 
 
 La Sra. Lluís ja ha dit que aquesta és una mesura més de les que ja aplica 
l’Ajuntament. A Terrassa ja es poden fraccionar determinats terminis. El nivell de domiciliació de 
l’IBI arriba al 76% dels contribuents. La tarifa plana és una opció més, i és voluntària. La Sra. Lluís 
comparteix les consideracions que han fet el Sr. González i el Sr. Vega. Aquesta no és una mesura 
nova, ni tampoc difícil d’aplicar, malgrat que hi hagi un condicionant informàtic que a hores d’ara 
no ho permet. Altres ciutats ho estan aplicant, com Girona, Lleida, Manresa, Olot, etc. Barcelona ho 
està acabant d’estudiar. És una mesura més de planificació pressupostària per a les famílies. 
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 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 introduir la clàusula d’arrelament 

territorial en els  plecs de condicions municipals. 
 
 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 20) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per acomplir actuacions específiques de 

manteniment i promoció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en el 
marc del Dia Mundial de les muntanyes. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionat per la Diputació de 
Barcelona, és un espai natural protegit que ocupa terrenys de la ciutat de Terrassa (entre d’altres). 
En total, aquest parc natural té una extensió de 13.693,78 Ha i és considerat el pulmó natural de les 
comarques del Vallès occidental, el Bages i el Moianès. 
 
 » L’interès paisatgístic, cultural, i, en definitiva, mediambiental fa que sigui una 
responsabilitat primordial per a les Administracions Públiques mantenir-lo en unes condicions 
adequades per a fomentar la biodiversitat i el patrimoni natural, tot protegint la geologia, fauna i 
vegetació autòctona de la zona. 
 
 » El 20 de desembre de l’any 2020 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
decidir, a la resolució 57/245, declarar l’onze de desembre com a Dia Internacional de Les 
Muntanyes, “encoratjant a la comunitat internacional al fet que organitzi actes a tots els nivells 
aquest dia per ressaltar la importància del desenvolupament sostenible de les muntanyes”. 
 
 » Enguany la comunitat internacional celebrarà el Dia Internacional de les Muntanyes 
el divendres 11 de desembre i la temàtica escollida per a aquest any és la potenciació de la 
biodiversitat a les muntanyes per a posar en relleu les amenaces a les quals s’enfronten aquests 
paisatges naturals. 
 
 » En el marc d’aquesta responsabilitat comú per a mantenir un entorn natural en 
condicions agradables que fomentin la biodiversitat i, en el marc del Dia Mundial de les muntanyes, 
presentem els següents 
 
 ACORDS: 
 
 1- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a seguir recolzant la lluita contra el canvi 
climàtic i l’agenda 2030 del desenvolupament sostenible. 
 
 2- L’Ajuntament de Terrassa contactarà amb l’associació sense ànim de lucre 
“Bosques sin Fronteras” per tal d’establir vies de col·laboració i esdevenir un municipi pioner a 
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Catalunya en formar part de la xarxa “Red de Amigos de los Árboles” i consolidar el treball amb la 
Xarxa de Conservació de la Natura. 
 
 3- L’ajuntament encetarà una campanya informativa per animar a la ciutadania en 
general a participar en el cens de rapinyaires nocturnes al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en 
coordinació amb el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les Muntanyes Mediterrànies 
(CMBMM) per als dies 11 i 18 de desembre del 2020, 15 i 22 de gener i 12 i 19 de febrer del 2021. 
 
 4- L’ajuntament de Terrassa incrementarà les campanyes de sensibilització ciutadana 
per a mantenir l’entorn de l’anella verda i el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac com a 
un entorn net. 
 
 5- En el marc del Dia Internacional de les Muntanyes, es promocionarà el nostre 
entorn natural amb el hashtag #MountainsMatter (#LasMontañasImportan, 
#LesMuntanyesImporten) en línia amb la campanya publicitària impulsada per les Nacions Unides, 
i s’il· luminarà la façana de l’Ajuntament. 
 
 6- Es comunicaran aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Taula de l’anella verda, als Consells 
Comarcals del Vallès Occidental, Moianès i el Bages a les entitats excursionistes   i a totes les altres 
entitats que treballen en el marc de la conservació de la biodiversitat al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac.» 
 
 El Sr. González assenyala que la proposta vol aprofitar la commemoració del Dia 
Internacional de Les Muntanyes per alguna cosa més que fer recordatoris a les xarxes socials o 
il· luminar la façana de l’Ajuntament. És l’oportunitat per recordar qüestions que sovint queden 
apartades del debat diari. És el cas de l’entorn natural. En el seu moment es va quelcom similar amb 
motiu de la declaració, per part de la UNESCO, del Dia Internacional del Turisme dedicat al 
turisme rural. Es va considerar aleshores una bona idea remarcar els beneficis de gaudir de l’Anella 
Verda i del Parc Natural de Sant Llorenç. La present proposta va en la mateixa línia, per recordar 
que la muntanya de Sant Llorenç forma part de l’imaginari col·lectiu de tothom que hi viu a prop. 
El Sr. González agraeix les aportacions que ha fet la Sra. Lluís, que han estat incorporades totes. 
També les consideracions que va fer el Sr. Caballero. Tot seguit el Sr. González dóna lectura als 
acords de la proposta.  
 
 La Sra. Lluís puntualitza que en l’últim acord caldria afegir l’administració 
competenent, el Departament de Territori i Sostenibilitat, així com la Xarxa de Conservació de la 
Natura. 
 
 El Sr. González recorda que el Departament ja ha estat inclòs en l’acord, com ha llegit 
anteriorment. 
 
 El Sr. Caballero dóna trasllat del suport del govern al gruix de la proposta, a la qual ha 
fet diverses aportacions. També manifest el seu desacord amb l’acord segon, no perquè discrepi del 
seu objecte, sinó per una qüestió que té a veure amb les peticions de part. El Sr. Caballero entén que 
incloure un acord en una proposta de resolució no és la millor manera perquè l’Ajuntament 
estableixi acords amb una entitat concreta o amb una xarxa concreta. Això crearia un mal precedent 
de cara a altres entitats i associacions. A banda d’això, i recordant que el Servei de medi ambient ja 
col·labora amb diferents entitats del municipi que es dediquen a la protecció de la natura, i 
específicament a la defensa dels boscos, i també amb iniciatives privades en l’àmbit de la 
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responsabilitat social corporativa, amb escoles, associacions de veïns, i actuacions de voluntariat. 
En conseqüència, el vot serà favorable a la proposta, llevat de l’acord quart, que serà votat en 
contra. El Sr. Caballero adquireix, això no obstant, i en nom del govern, el compromís públic de 
conèixer l’associació i la xarxa que s’esmenten a l’acord segon, que no coneixia.  
 
 El Sr. Armengol manifesta el seu acord amb la proposta, i amb qualsevol altra que 
promogui l’ús responsable de l’entorn natural, i la preservació del bé natural. El Sr. Armengol vol 
aprofitar per denunciar l’estat en el qual es troba l’entorn de la ciutat, com determinats camins de 
l’Anella Verda o del Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac. Durant aquestes setmanes, i 
a causa del confinament municipal de cap de setmana, s’ha produït un ús intensiu i extensiu 
d’aquests espais naturals. Per culpa del comportament incívic d’uns pocs ciutadans, la resta han de 
patir el trist espectacle de deixalles i brutícia al mig de la natura. El Sr. Armengol demana que 
s’augmentin les campanyes de conscienciació en relació amb el respecte i el bon ús de l’entorn 
natural. 
 
 El Sr. González comença dient que no acaba d’entendre quin és l’impediment formal 
que el Sr. Caballero veu a l’acord segon, que parla de contactar amb una associació i amb una 
xarxa. El Sr. Caballero ja ha anunciat que, de totes maneres, ho farà. Per tant, el Sr. González no 
veu quin és l’inconvenient perquè consti a l’acord. No es parla ni d’adhesió ni de pagar cap quota. 
Només es parla de contactar amb ells, la qual cosa, a més, agrada al Sr. Caballero. En aquesta nova 
entitat, que s’ha formalitzat en temps de pandèmia, ja s’hi han adherit deu municipis, i té iniciatives 
molt importants, que poden fer valdre el patrimoni del Parc Natural de Sant Llorenç, no només en 
l’àmbit vallesà o barceloní, sinó en un àmbit molt més gran.  
 
 La Sra. Lluís assenyala que li ha semblat entendre que el Sr. Caballero no coneixia la 
Xarxa de Conservació de la Natura. Això la sorprèn, perquè l’Ajuntament de Terrassa en forma part 
de la xarxa. Quan el Grup de JxT ha proposat incloure aquesta xarxa, que el ponent ha acceptat, ha 
estat perquè un dels seus objectius principals és promoure la conservació de la natura mitjançant la 
implicació social, i principalment mitjançant les entitats de custòdia del territori i del voluntariat 
ambiental. 
 
 El Sr. Caballero manifesta que té un coneixement profund de la Xarxa de Conservació 
de la Natura. Es referia a la “Red de Amigos de los Árboles”. Pel que fa a la reflexió del Sr. 
González, el Sr. Caballero puntualitza que quan es referia la qüestió formal feia referència a la 
inclusió de peticions d’adhesió a entitats que el govern no coneix per la via de propostes de 
resolució. El govern de la ciutat està obert a contactar i adherir-se a totes les xarxes que proposi no 
només l’oposició sinó el conjunt de la societat civil terrassenca. Per això hi havia el petit problema 
per comprometre’s a col· laborar amb una entitat de la qual el govern no coneixia la seva existència. 
Però donat que el Sr. González va canviar l’expressió “adherir-se” per la de “contactar”, i per tal de 
no crear discrepàncies, el govern també votarà a favor de l’acord segon. El Sr. Caballero es mostra 
d’acord amb el Sr. Armengol quant a l’existència d’una petita quantitat d’incívics que malmeten el 
nostre espai públic. Malgrat que el govern ha incrementat d’un 800% les inversions en l’entorn 
natural, respecte al govern del qual el Sr. Armengol formava part, encara no és suficient. Per això el 
govern es compromet a seguir incrementant les inversions en el medi natural, durant els pròxims 
anys, especialment en els camins de l’Anella Verda. El Sr. Caballero, en conseqüència, anuncia el 
vot favorable del govern a tots els acords de la proposta. 
 
 El Sr. González agraeix la predisposició del Sr. Caballero a parlar de la proposta des 
del primer moment, i a solucionar aquesta petita discrepància respecte al segon acord. El Sr. 
González reitera la rellevància de la xarxa “Red de Amigos de los Árboles”, per tal que el Parc 
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Natural tingui més visibilitat. El Sr. González afegeix que la xarxa vol dur a terme una iniciativa per 
valorar els arbres singulars de l’Anella Verda, que compta amb un catàleg de més de trenta 
exemplars singulars, que poden ser coneguts en àmbits que poden anar molt més enllà de 
l’estrictament terrassenc.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 21) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, de reconeixement social i laboral del 

personal del Servei d’atenció domiciliària (SAD). 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 

 « Atendiendo que los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen 
como objetivo garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el 
mantenimiento de su autonomía personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades 
personales, en un marco de respeto por la dignidad de las personas.  
 
 » Atendiendo que los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano a 
través Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) dependientes de los Servicios Sociales Municipales 
han tenido que reorganizarse manteniendo unos servicios básicos esenciales a la población más 
vulnerable, extremando las medidas generales de prevención y actuación recomendadas por las 
Consejerías de Salud y Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, adoptando nuevas medidas e 
incrementando las ya existentes.  
 
 » Atendiendo que debido a la pandemia generada por el COVID-19 y la crisis 
económica y sanitaria que llevamos arrastrando desde hace más de 7 meses sin vislumbrar atisbos 
de mejora en futuro cercano, vemos como la presión asistencial va en aumento y que son el 
colectivo de trabajadores y que conforman el Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD), considerado 
como servicio esencial, el que ha prestado un servicio de forma presencial desde el primer momento 
de la declaración del estado de alarma, realizando dichos servicios en los domicilios dirigidos a 
personas dependientes y vulnerables: sobre todo a personas mayores que viven solas o personas con 
discapacidad.  
 
 » Los trabajadores del SAD han seguido prestando el servicio directo desde los 
ayuntamientos con una gran implicación que han generado un gran desgaste físico y emocional, con 
miedo por enfrentarse a lo desconocido y con pocos medios para defenderse y protegerse, junto con 
la angustia generada por el desasosiego de contagiar a los usuarios, a sus familiares y a ellos 
mismos.  
 
 » Atendiendo que desde las administraciones públicas se habla poco llegando a 
invisibilizar su trabajo, es necesario que la propia administración y el conjunto de la sociedad 
reconozca el trabajo ingente llevado por este colectivo y que repercute directamente a los colectivos 
más vulnerables.  
 
 » Atendiendo que el Govern de la Generalitat ha publicado mediante Resolución de 
fecha 9 de septiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas 
trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial con 
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financiación total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional segunda del Decreto 
ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal.  
 
 » Atendiendo que el decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la 
pandemia generada por el Covid-19, recompensará el esfuerzo y las horas extras realizadas por el 
personal sanitario y también incluirá una paga para las personas trabajadoras de las residencias de 
ancianos y de personas con discapacidad. La cuantía de la ayuda extraordinaria será según categoría 
profesional, de pago único, de acuerdo con el artículo 2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio.  
 
 » Atendiendo que el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación 
extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería que indudablemente han asumido, como 
el resto de personal que van a ser gratificados, verdaderos riesgos durante la pandemia con gran 
dedicación, y esfuerzo físico y psicológico.  
 
 » Atendiendo que la labor de este personal también ha tenido especial relevancia 
debido a las fuertes medidas de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del COVID-19 y 
por lo tanto debe ser también recompensada por el Govern de la Generalitat, ampliando esa 
gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería, evitando así que haya 
trabajadores del sector de primera y de segunda, cosa que ocurriría si el Govern de la Generalitat no 
modificase esta resolución.  
 
 » Atendiendo que los profesionales de las residencias, y especialmente durante la 
pandemia, han trabajado en equipo, cada uno desde sus funciones principales, pero con un sistema 
solidario y de puentes y ayudas mutuas conformando un TODO asistencial con la necesaria dosis de 
polivalencia en todos los profesionales.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Terrassa 
presenta los siguientes acuerdos:  
 
 ACUERDOS : 
 
 1. Reconocer el valor social y laboral de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de 
Atención Domiciliaria (SAD) que atienden a las personas consideradas colectivos vulnerables en el 
municipio, así como reafirmar la importancia y la esencial labor que lleva a cabo todo el personal 
que conforma el SAD del municipio de Terrassa.  
 
 2. Mantener, por parte del Ayuntamiento de Terrassa, la supervisión y el control de la 
calidad del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) para garantizar la calidad que presta y la 
situación actual de los servicios realizados.  
 
 3. Velar por el cumplimiento de la normativa de la salud laboral, la formación y los 
derechos laborales de este colectivo.  
 
 4. Solicitar al Govern de la Generalitat de Cataluña y el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies a blindar los derechos laborales contra la precarización laboral del personal del 
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).  
 
 5. Mantener, mientras dure la pandemia y la crisis social y económica, el aumento de 
los recursos económicos y técnicos dirigidos a atender las necesidades de los usuarios de servicios 
sociales como puede ser el refuerzo de la teleasistencia, y mantener dicho incremento.  
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 6. Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 151 de la 
Resolución 911/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno 
con tal de modificar urgentemente la RESOLUCIÓN TSF/2193/2020, de 9 de septiembre, mediante 
la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas trabajadoras de los 
centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial, extendiendo la gratificación 
extraordinaria que recibirán los profesionales que han desarrollado durante la crisis del Covid-19 al 
personal de limpieza, cocina y lavandería de los centros proveedores de servicios sociales de 
carácter residencial.  
 
 7. Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 63 de la 
Resolución 849/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la gestión de las residencias para gente 
mayor y para personas con discapacidad durante la pandemia de Covid-19 con tal de:  
 

a. Hacer extensiva a todos los trabajadores de la atención a la dependencia la 
gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante la crisis de la 
Covid-19, han prestado atención a la gente mayor, independientemente de la 
titularidad de la gestión.  
 
b. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, la extensión de la gratificación 
extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante la crisis de la COVID-19, 
han prestado atención a la gente mayor, a los trabajadores de los Servicios de Atención 
Domiciliaria (SAD).» 

 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui destaca que la proposta compta amb el 
suport expressat de tots els Grups municipals, raó per la qual dóna lectura al seu contingut íntegre.  
 
 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 del PSC, per uns barris sostenibles, cohesionats i 

saludables. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La Llei de Barris va ser l’eina impulsada pels governs de progrés encapçalat pels 
presidents Maragall i Montilla per transformar la vida dels barris de moltes ciutats de Catalunya que 
patien problemàtiques socials. Va ser una eina innovadora, no només a Catalunya, sinó a la resta 
d’Espanya, que pretenia afrontar la intervenció en aquests barris des del punt de vista de la 
transformació urbanística, la rehabilitació dels edificis i la supressió de barreres arquitectòniques. 
Però també des d’un punt de vista social, tenint en compte l’equitat de gènere i la millora de les 
condicions socioeconòmiques de la ciutadania. Va ser també innovadora en allò que fa referència a 
la seva execució, perquè va buscar la necessària complicitat dels Ajuntaments i la participació dels 
ciutadans i ciutadanes als qui anava adreçada. Es van fer 7 convocatòries de la Llei de Barris; es van 
impulsar i finançar 143 projectes d’intervenció i 4 propostes de continuïtat; es van destinar més de 
1.330 milions d’euros d’inversió, dels quals la Generalitat en va aportar gairebé 700; la resta va anar 
a càrrec dels Ajuntaments; va suposar, no només una revolució urbanística en el moment de la seva 
realització, sinó que també va ser la porta d’entrada a altres actuacions socials que han estat cabdals 
per la millora de les condicions socials dels barris, com per exemple els programes Treball als 
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Barris o Salut als Barris. A Terrassa tenim l’exemple del Districte II o del barri de La Maurina, el 
qual gràcies a l’esmentada llei ha gaudit d’una important transformació urbanística i social, 
culminada amb la construcció d’un nou equipament cívic, a càrrec de l’Ajuntament, en el moment 
que la Generalitat va abandonar el projecte. 
 
 » El retorn a la Generalitat de CiU, després Junts pel Sí -en coalició amb ERC-, i 
finalment amb l’acord entre JxCat i els republicans, ha representat l’aturada de la Llei i, el que és 
pitjor, la renúncia al compromís d’inversió i de suport als barris que pateixen més dificultats. Barris 
que, a més, durant aquests anys han estat especialment castigats per l’atur i la precarietat laboral, les 
retallades en sanitat i educació, les execucions hipotecàries, els desnonaments, els pisos buits amb 
risc d’ocupació… 
 
 » Terrassa, al igual la resta de ciutats i pobles, s’ha construït amb el temps. En aquest 
context, els barris amb més de 40 anys, des dels centres històrics fins els que es van construir a les 
dècades dels 60 i 70, necessiten posar-se al dia a partir de la rehabilitació d’edificis, de 
l’enfortiment de les organitzacions socials, de la dinamització de l’economia i la millora de les 
infraestructures i serveis públics. 
 
 » Però, per fer-ho, cal una visió estratègica que s’adapti a les realitats i necessitats 
diverses de cada territori, liderada pel Govern de la Generalitat des de la cooperació i la lleialtat 
entre institucions i amb l’aportació de recursos adients per impulsar aquest model de creixement i 
desenvolupament d’èxit. Un model que ha d’incorporar els barris, ja que són l’entorn natural de les 
transformacions bàsiques de proximitat vital de la ciutadania. En aquest sentit, comptem, per una 
banda, amb els aprenentatges de la Llei de Barris del 2003, que va permetre la transformació 
urbanística i social en molts d’aquests àmbits i, per l’altra, amb els projectes estratègics que molts 
ajuntaments han desplegat en les últimes dècades. Ara, però, ens trobem amb iniciatives locals, 
puntuals i aïllades, que depenen sobretot de voluntats i recursos municipals i que per tant no 
obeeixen a una estratègia de país que defineixi variables i models compartits i contrastats. En la 
majoria d’ocasions, aquestes accions consisteixen en intervencions pal·liatives i reactives que no 
poden anar més enllà per la manca de pressupostos municipals i del suport d’altres institucions. I 
ens trobem, sobretot, amb una Generalitat que ha oblidat aquests barris. I qui oblida els barris oblida 
els seus orígens. 
 
 » El Govern municipal, a través del Programa de govern, assumeix el compromís de 
treballar per reduir les desigualtats entre els barris en àmbits tan fonamentals com l’habitatge, 
l’espai públic, l’educació, la salut i la creació de condicions per a la millora de l’activitat 
econòmica, a partir del projecte Barris Sostenibles. 
 
 » Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a recuperar la Llei de barris, 
impulsada pels governs de Maragall i Montilla, i aturada pels governs de Mas, Puigdemont i Torra, 
amb el suport d’ERC.  
 
 Segon.- Engegar, en el termini de tres mesos, el projecte Barris Sostenibles, com un 
instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats socials a Terrassa. 
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 Tercer.- Constituir el Consell Assessor de Barris Sostenibles, format per personal 
municipal, persones expertes i ciutadania, que acompanyi en el disseny i la implementació del 
projecte. 
 
 Quart.- Informar d’aquesta proposta de resolució a la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Terrassa i a totes les associacions de veïns i veïnes de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Garcia, qui dóna lectura íntegra al redactat de la proposta.  
 
 Intervé seguidament la Sra. Lluís, qui anuncia que el Grup de JxT no comparteix 
algunes de les afirmacions que es fan a l’exposició de motius de la proposta, perquè no són certes. 
El govern de la Generalitat no ha deixat mai d’estat compromès amb tots els barris de Catalunya, i 
especialment aquells que més pateixen les dificultats. Més enllà del Pla de barris, hi ha hagut altre 
tipus d’ajuts als quals s’han pogut acollir els ens locals per dur endavant projectes. Si l’any 2011 no 
es va tornar a convocar la llei de barris, va ser perquè hi havia un deute acumulat de 140 milions 
d’euros, perquè s’havien concedit ajuts sense suport pressupostari. A més, l’any 2011 el Ministerio 
de Fomento va reduir l’aportació a Catalunya en més d’un 64%. Pel que fa als acords de la 
proposta, la Sra. Lluís demana votació separada d’aquests. Tot recollint l’esperit de la Llei de barris, 
no la seva gestió, el desenvolupament asimètric d’alguns barris de Terrassa ha generat unes 
desigualtats importants, en l’àmbit de l’educació, l’habitatge, la salut, l’ocupació, la qualitat de 
l’espai públic, i una vulnerabilitat vinculada a la sostenibilitat ambiental i l’emergència climàtica. 
Per tant, cal una política pública integral i intensiva, per poder reduir aquestes desigualtats, per part 
de les diferents administracions. El Grup de JxT està d’acord amb el projecte “Barris sostenibles”. 
Pot ser una bona eina, sempre que compti amb la participació de la ciutadania, perquè només amb 
constant relació amb els veïns i veïnes un projecte com aquest pot tenir èxit i assolir els seus 
objectius. El Grup de JxT acabarà de fixar la seva posició un cop s’expliqui perquè el Grup ponent i 
l’equip de govern no han pogut arribar a un acord en relació amb aquesta proposta. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui comença dient que sembla que el Grup 
del PSC ha entrat aviat en campanya electoral. Aquesta és una proposta que està presentant a 
diversos ajuntaments, i també l’ha publicitat en el Parlament de Catalunya. El Sr. González denota 
una certa desvergonyia per presentar aquesta proposta a Terrassa. El Grup de Ciutadans sempre ha 
donat suport a la Llei de barris, perquè és una bona eina. Però el més important no és la llei, sinó 
trobar les millors eines per reduir o eliminar les diferències entre els barris i entre les ciutats. Encara 
no s’han trobat aquesta clau, i cal fer-ne una reflexió col·lectiva sobre el futur de l’empenta d’una 
administració superior a l’administració local per superar les desigualtats entre barris i dins dels 
barris. A Terrassa hi ha experiències. El Sr. Garcia ha tret pit pel desenvolupament de la Llei de 
barris, i ha posat com a exemple Terrassa. El Sr. González no té clar que sigui el millor exemple, 
perquè ha quedat una herència difícil de pair. Això demostra que no només posant milions en 
asfaltatge es poden solucionar els problemes. Els únics dos barris en els quals s’han creat fòrums 
específics per solucionar els problemes del barri són precisament aquells que han estat objecte 
d’ajudes públiques en la forma de llei de barris. Això hauria de convidar a la reflexió. Per tant, el 
govern anterior ha deixat una herència al govern actual difícil de gestionar. El PSC ha estat molt 
cínic en el marc de la Taula de La Maurina, que s’acaba de constituir, perquè tot i pensar que la Llei 
de barris és magnífica, han mantingut que a La Maurina no passa res, la qual cosa no és certa. A La 
Maurina passen coses, igual que la resta de barris. Per altra banda, l’herència que deixat en relació 
amb la Taula de Ca n’Anglada és molt greu. La Llei de barris mereix una reflexió col·lectiva, 
perquè rebi el nom que rebi, serveixi per solucionar els problemes de la ciutat i de moltes ciutats de 
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Catalunya. El Sr. González demana humiliat al Grup del PSC. També li demana que expliqui amb 
més detall en què consisteix el projecte de “Barris Sostenibles”.  
 
 El Sr. Caballero planteja en primer lloc al Grup del PSC una esmena in voce, en 
relació amb l’acord primer. La majoria del Ple municipal està a favor d’una nova Llei de barris. 
Aquest és el cas d’ERC-MES. L’acord primer, però, conté una part que impedeix donar-li suport, 
manifestant així la voluntat de l’Ajuntament de Terrassa, amb una majoria mot destacada, de 
reimplantació de la Llei de barris. El Sr. Caballero es refereix a la referència a l’impuls dels 
“governs de Maragall i Montilla”. El Sr. Caballero recorda que cap dels dos presidents va governar 
sol, sinó que ho va fer amb el suport d’ERC. Si el Grup del PSC acceptés que el redactat de l’acord 
primer fos “Manifestar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a recuperar la Llei de barris”, el Grup 
d’ERC-MES hi votaria a favor.  
 
 El Sr. Garcia agraeix l’aportació del Sr. Caballero, tot i que li hauria agradat que 
presentés l’esmena per escrit, per poder-ne parlar i arribar a un acord, sense haver d’esperar al Ple. 
Així i tot, si acceptant l’esmena es facilita el vot favorable del Grup d’ERC-MES, el Sr. Garcia 
anuncia que l’accepta. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació d’aquesta esmena  oral, la qual és aprovada amb el 
següent resultat: 
  
 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 
 
 Continua intervenint el Sr. Caballero, qui agraeix al Grup del PSC l’acceptació de 
l’esmena. Pel que fa als acords segon i tercer, el projecte de “Barris sostenibles” és un projecte del 
govern, i no es diu a cap lloc de la proposta. Aquesta és una mesura inclosa en els respectius 
programes electorals i aprovat per la Junta de Govern l’octubre del 2019. Si això no s’ha 
implementat fins avui, és degut a una pandèmia que ha afectat i afecta tot el món. També té a veure 
amb les circumstàncies pressupostàries. El govern de la ciutat, en aquest any i mig, ha patit unes 
normes pressupostàries i d’inversió que feien molt difícil, més enllà d’anunciar-hi la voluntat dur 
endavant el projecte i de posar-ho per escrit, prendre compromisos concrets en matèria d’inversió. 
El govern no pot comprometre’s sense conèixer encara quina serà la disponibilitat pressupostària a 
través de les subvencions europees i les subvencions de l’Estat, i serà possible dur endavant un, deu 
o cap dels projectes de “Barris sostenibles”. El govern té una total predisposició a dur endavant 
aquestes inversions, i en relació amb els fons europeus, destinats a la rehabilitació d’habitatges 
tenint en compte la millora de la seva eficiència energètica i la seva petjada ecològica. Però cap 
govern seriós pot comprometre’s sense partides de les magnituds d’aquestes, en un termini de tres 
mesos. Encara avui hi ha incertesa respecte als fons disponibles per a l’any vinent. El Sr. Caballero 
demana al Sr. Garcia que retiri els punts segon i tercer, tot esperant a tenir la certesa que els fons 
europeus, canalitzats pel PSOE, que arribaran a Terrassa de forma abundant. 
 
 El Sr. Duque comença manifestant la seva sospita davant el fet que en una mateixa 
proposta es barregi un projecte milionari, que correspon a administracions supramunicipals, amb el 
projecte municipal de “Barris sostenibles”. Aquesta barreja respon a una voluntat de confondre la 
població, i de posar la càrrega d’un projecte molt potent de caràcter autonòmic en mans d’un govern 
municipal. El Sr. Duque, per tant, hi veu mala fe en la proposta. A més, ningú pot negar-se a 
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demanar a la Generalitat que torni a dotar els plans de barri. Però el Grup del PSC s’ha encarregat 
de donar-hi una càrrega política, atesa la proximitat de les eleccions autonòmiques. El Grup de TxT 
votarà a favor de la proposta. El programa electoral de TxT ho contempla. El govern està disposat a 
generar les estructures necessàries per dur endavant el projecte, sempre que disposi dels recursos 
necessaris, i si no hi són, es farà en la mesura que pugui fer-ho la ciutat. Però no s’ha de 
desinformar la població. La ciutadania ha de saber que els plans de barri requereixen un compromís 
de la Generalitat i de l’Estat, i fins i tot de la Unió Europea. El compromís de l’Ajuntament no és 
suficient, i no s’ha de posar els serveis municipals contra les cordes en relació amb un projecte tan 
gran. El Sr. Duque afegeix que el Grup del PSC vol uns barris més sostenibles i més cohesionats, 
haurien de trucar al president Pedro Sánchez i demanar-li que torni a prohibir els desnonaments, i 
en especial als desnonaments amb menors, i que obligui als bancs i fons voltor a aplicar lloguers 
socials. Si s’aconsegueix, s’acabarien les ocupacions a petits tenidors. En relació amb la proposta 
concreta, el Sr. Duque recorda que el redactat inicial del primer acord obviava que la Llei de barris 
va ser possible gràcies al suport d’ERC i d’ICV. No només va ser obra dels presidents Maragall i 
Montilla, aquest últim actualment conseller d’una gran empresa energètica, amb un gran sou. Per 
tant, no és un exemple per ningú a l’hora de parlar de cohesió i d’igualtat en els barris. Així i tot, tal 
vegada les coses es podrien fer també conjuntament a Terrassa, com es va fer en el govern tripartit 
de la Generalitat. El Sr. Duque continua manifestant que no es poden tensar encara més els serveis 
municipals. Cal esperar que arribin més recursos per descongestionar-los. El Sr. Duque demana al 
PSC que entengui que no pot demanar al govern que en tres mesos generi més estructures de les 
actuals. Potser plantejar un termini de tres mesos pretén que el govern voti en contra de la proposta, 
i així poder acusar-lo, davant els seus votants, de no voler dur a la pràctica el projecte “Barris 
sostenibles”. Aquesta no és una manera neta de fer política. Tothom en el Ple està d’acord en 
millorar les condicions dels barris. Pel que fa a l’impacte de la pandèmia, que sembla que el Sr. 
Garcia no valora prou, el Sr. Duque manifesta que la COVID-19 ha aturat les estructures en els 
barris, obligant a reinventar la manera de relacionar-se amb les entitats. Han estat temps molt durs. 
El Sr. Duque conclou demanant la votació separada dels diferents acords de la proposta.  
 
 El Sr. Garcia comença assenyalant que el Sr. Duque, com sempre, ha intentat desviar 
l’atenció. Quant al termini de tres mesos per començar a executar el projecte, el Sr. Garcia va fer 
una contraproposta al Sr. Duque que aquest encara no ha contestat, en el sentit que si es considera 
un termini massa just poder-lo ampliar a tot l’any, a tot l’exercici del 2021. El govern no ha tingut 
mai la voluntat de negociar la proposta, i fa ús de la majoria absoluta per impedir que qualsevol 
iniciativa de l’oposició es dugui a la pràctica. En resposta a la Sra. Lluís, el Sr. Garcia respon que 
tampoc sap perquè no s’ha arribat a un acord. Pensava que el Sr. Duque ho explicaria, però no ho ha 
fet. Avui s’ha arribat a un acord respecte al punt primer, però el govern no s’ha pronunciat sobre la 
resta de la proposta ni sobre la contraproposta que va fer el Grup del PSC. El Sr. González ha parlat 
de campanya electoral. El Sr. Garcia no hi està d’acord. El Grup del PSC defensa instruments en els 
quals hi creu. El fet de ser-hi en període preelectoral no vol dir que tot el faci sigui amb finalitat 
electoral. El Pla de barris, també en referència al Sr. González, no consisteix a destinar milions 
d’euros a asfaltar. El Pla de barris inverteix en projectes urbanístics, i també en projectes socials. 
Aquest és el seu element distintiu, que el fa millor. Respecte a l’herència deixada pel govern del 
PSC, el Sr. Garcia recorda que ha deixat en herència, per exemple, un equipament nou a La 
Maurina. El Sr. Garcia hauria de preguntar a l’associació de veïns quina és la seva opinió de l’acció 
de govern del PSC en el barri i respecte al Pla de barris. L’Ajuntament, amb govern socialista, va 
terminar el Pla de barris, que havia estat impulsat pels presidents Montilla i Maragall, amb el suport 
del tripartit, després que la Generalitat el va deixar. Respecte a la Taula de Ca n’Anglada, el Sr. 
Garcia es refereix als projectes iniciats pel govern del PSC i que a hores d’ara s’està a l’espera de 
les noves actuacions del govern municipal. El projecte “Barris sostenibles”, afegeix el Sr. Garcia, ha 
de ser una eina que permeti acabar amb les desigualtats en els barris. Perquè un barri sigui 
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sostenible no poden haver-hi desigualtats. El Sr. Garcia és conscient, com ho és tothom, de la 
situació derivada de la COVID-19. Però no pot ser que de forma sistemàtica s’utilitzi la COVID-19 
com una excusa per no implementar projectes que estan compromesos. Respecte a la disponibilitat 
pressupostària, el Sr. Garcia valora que el Grup d’ERC-MES digui que no es poden comprometre 
actuacions sense comptar amb els recursos per fer-les. Això no ho deia quan estava a l’oposició. 
Però aquest és un projecte del govern municipal, que en un any i mig de mandat no l’ha començat a 
executar, ni es vol comprometre a iniciar-lo.  
 
 La Sra. Lluís entén que el desacord es produeix en relació amb els terminis i amb el 
finançament. Si tothom vol reduir les desigualtats en els barris, i no hi ha un acord respecte als 
terminis i al finançament, no s’ha ajudat massa la ciutadania, que no entendrà la manca d’acord. La 
Sra. Lluís continua manifestant el seu suport a la recuperació de l’esperit de la Llei de barris, i 
continua demanant el vot separat dels acords.  
 
 Intervé seguidament el Sr. González, qui manifesta que vol centrar-se en el que és 
important, i no en rebatre les excuses del Sr. Garcia. El Sr. González està segur que els veïns i 
veïnes de La Maurina i de Ca n’Anglada han entès els seus arguments anteriors millor que el Sr. 
Garcia. L’herència deixada pel PSC, més enllà dels maons, és manifestament millorable. El Grup de 
Ciutadans s’abstindrà en la votació del primer acord. Cal fer actuacions, però potser no fóra més 
convenient plantejar exactament el mateix que es va fer fa uns anys. És hora de fer una reflexió 
col·lectiva de cara al futur, de qui governi Catalunya a partir de l’any vinent. Sobre els “Barris 
sostenibles”, el Sr. González recorda que l’any 2016 el Sr. Aguado va presentar una proposta sobre 
el DUSI, relatiu a estratègies de desenvolupament urbà sostenible, en la línia dels barris sostenibles. 
Aleshores es va fer una petició als fons europeus per aconseguir una subvenció orientada al 
Districte III, concretament a l’àmbit de Can Palet / Can Palet II. Aquests barris van quedar fora de 
l’adjudicació de recursos en el Pla de barris. Eren el segon candidat. Aquests fons no s’acabaven de 
resoldre, i s’havia d’aprovar el Pressupost del 2017. El Grup de Ciutadans va impulsar un acord de 
la Junta de Portaveus, aprovat per unanimitat, per a l’impuls d’actuacions vinculades a la innovació 
social i urbana territorial al Districte III de Terrassa. Era una al·lusió directa de suport a la DUSI. 
En aquest acord es plantejava, literalment, “es destinarà una partida concreta a impulsar iniciatives 
vinculades a la innovació urbana, econòmica i social en alguns dels barris més vulnerables de la 
ciutat, especialment al Districte III”. El Grup de Ciutadans va impulsar aquest acord perquè el Sr. 
Vega, que era el responsable del govern encarregat de negociar l’aprovació del Pressupost 
municipal del 2017, necessitava el suport del Grup de Ciutadans. El Sr. González va anunciar que 
presentaria aquest acord de la Junta de Portaveus perquè s’inclogués en el Pressupost. Però no es va 
fer. El Grup de Ciutadans va facilitar l’aprovació d’aquell Pressupost, però ni la DUSI es va 
concedir, i el que es plantejava en l’acord de la Junta, amb mig milió d’euros durant el 2017, per fer 
actuacions en el Districte III, amb independència de la concessió o no de la DUSI, no es va dur a 
terme, tot i que el Sr. Vega havia acceptat l’acord. I ara el Grup del PSC exigeix a l’actual equip de 
govern que faci allò que va tenir oportunitat de fer en el seu moment i no va fer. Per això el Sr. 
González ha qualificat abans aquesta proposta desvergonyida. El PSC ha governat Terrassa 
quaranta anys. I va dir que faria els projectes dels barris sostenibles per aconseguir aprovar els 
Pressupostos. Quan els van tenir aprovats es va oblidar del que havia promès. Pel que fa a la Llei de 
barris, la ciutat té dos problemes en els Districtes II i IV. Cal donar solucions a aquests problemes. 
Pel que fa al projecte “Barris sostenibles”, el Sr. González esperar que arribin els fons. Can Palet ho 
espera, i s’hi ha de fer coses. El compromís de l’anterior mandat, de tots els partits, era començar 
les obres del nou equipament cívic a Can Palet, i encara no s’ha fet res. El Sr. González demana que 
el govern s’entomi la situació, que acabi de solucionar les assignatures pendents on s’havia 
d’aplicar la Llei de barris, i que s’apliqui el projecte “Barris sostenibles” quan hi hagi fons 
europeus, per solucionar els problemes de Can Palet / Can Palet II. 
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 El Sr. Caballero recorda al Sr. Garcia que l’anterior govern de la ciutat, en minoria 
durant tot el mandat, va tenir pressupostos durant quatre anys gràcies a ERC-MES. Això situa on 
està cadascú. El PSC s’està convertint en un partit simplement d’oposició, i no un partit d’oposició 
que vol ser un partit de govern. El Sr. Caballero assenyala que la Llei de barris presentava 
problemes, i no era la panacea. Tenia falles. Va invertir molt en totxo, i poc en transformació de les 
estructures socials preexistents. Tothom hauria de fer aquesta reflexió, per evitar ser deshonest amb 
un mateix. Un dels errors que l’actual govern intentarà no cometre, si arriben els fons necessaris, és 
no oblidar que amb totxos no es canvien les condicions socials. Es canvien amb participació, amb 
més oportunitats per a les persones amb determinades situacions socials, amb feina, amb 
transformació social. Els totxos ajuden, però també poden no ajudar. La recepta simple segons la 
qual eliminant uns blocs o canviant determinats carrers, o instal·lant plaques solars, no funciona per 
canviar les condicions socials preexistents que han portat a la degradació dels barris. Servirà per fer 
moltes inauguracions. El Sr. Caballero votarà a favor de la constitució del Consell assessor, i a 
favor que l’Ajuntament es posicioni a favor de la Llei de barris. Votarà en contra dels terminis que 
planteja la proposta, perquè seria una irresponsabilitat acceptar-ho, sense saber amb quins fons es 
podrà comptar. El Sr. Garcia ha dit que el govern no es compromet a executar el projecte de “Barris 
sostenibles”. Però les decisions que pren un govern lliguen el govern següent, i encara més en el cas 
d’un govern que ha governat durant quaranta anys. El govern actual està pagant inversions que va 
decidir fer el PSC en solitari. En cap moment el govern actual parlarà malament d’aquestes 
inversions. Una d’aquestes decisions comporten la subscripció d’obligació de pagaments pel que fa 
a l’esponjament de Ca n’Anglada, conjuntament amb la Generalitat, per un cost de 16,5 milions 
d’euros. Cada any el govern paga 1,5 milions d’euros per decisions que va prendre el PSC. De la 
mateixa manera, futurs governs hauran d’assumir responsabilitats derivades de decisions del govern 
actual. El Sr. Caballero troba a faltar, per part del PSC, el mateix exercici de responsabilitat que 
durant quatre anys va tenir ERC, fent possible l’aprovació de pressupostos, d’ordenances fiscals i la 
realització d’inversions. 
 
 El Sr. Duque anuncia que ha quedat clar que el govern votarà a favor de la proposta, 
tot i que el Sr. Garcia dirà que ha votat en contra, perquè els seus seguidors pensin que el govern 
està en contra de millorar els barris, la qual cosa no es creu ningú. El Sr. Duque assumeix que el Sr. 
Garcia ha de complir el seu paper en el partit, però li demana que no menteixi. Qui es va posar ahir 
en contacte amb el Sr. Garcia, per intentar arribar a una transacció, va ser el Sr. Duque. Li va fer 
arribar una proposta treballada, i el Sr. Garcia va respondre de seguida canviant dues paraules. El 
Grup del PSC no marcarà l’agenda del govern, ni dirà quan el govern durà a terme les seves 
polítiques, quan ni tan sols se sap si hi haurà suport exterior per als plans de barri. El Sr. Duque 
anuncia que el Grup de TxT votarà a favor dels acords primer, tercer i quart, però no de l’acord 
segon. El Grup del PSC no marcarà l’agenda del govern.  
 
 El Sr. Garcia respon al Sr. González que el projecte del DUSI no era un pla de barris. 
Era una ajuda europea, de caràcter territorial però no segmentada per barris. Era un pla de 
desenvolupament sostenible i integral. No era un projecte que devia executar de forma directa 
l’Ajuntament. Es tracta, per tant, d’instruments diferents. Quan el govern parla de recursos, no 
s’entén perquè es compromet, en el seu programa de govern, a fer quelcom que després diuen que 
no poden fer per manca de recursos. Aquest és un exemple de la política de TxT, que promet fer 
actuacions, les reflecteix en el programa de govern, i després diu que no les pot fer per manca de 
recursos. Aviat s’aprovarà un Pressupost per a l’any vinent, en un escenari econòmic diferent, sense 
les regles que limitaven pressupostàriament. Si hi ha alguna limitació, ja no serà pressupostària, 
sinó de gestió. La proposta només demana dues coses. Una, que és compartida, és manifestar un 
posicionament favorable a la Llei de barris. L’altra és, simplement, que el govern compleixi allò al 
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qual es va comprometre. El Sr. Garcia reitera que si el govern considera que tres mesos és un 
termini massa ajustat, es pot ampliar a tot l’exercici del 2021. El govern, però, no dóna resposta 
aquest oferiment. El govern és lliure de votar el que consideri, però ha d’assumir les conseqüències, 
atès que fent-lo està votant en contra del seu projecte. Això evidencia, un cop més, que aquest 
govern municipal no té projecte. La realitat és que avui no s’aprovarà l’inici del projecte de “Barris 
sostenibles”, en el termini que sigui, perquè el govern hi votarà en contra. El govern ho explicarà 
com vulgui. El Grup del PSC també ho haurà d’explicar. 
 
 El Sr. Alcalde recorda al Sr. Garcia que els mandats duren quatre anys, no tres mesos. 
Per això planteja al Sr. Garcia la següent transacció en l’acord segon: “Engegar, al llarg d’aquest 
mandat, en funció de la disponibilitat pressupostària, el projecte Barris Sostenibles, com un 
instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats socials a Terrassa.” La voluntat del 
govern és complir el seu programa, però durant el mandat, no en tres mesos. 
 
 El Sr. Garcia entén que el termini de tres mesos és ajustat, i per això fa la 
contraproposta de fer-ho en any. Si no es posa un termini, i només es diu de fer-ho al llarg del 
mandat, al capdavall la proposta no tindrà sentit. Per això ja hi ha el programa de govern. El que es 
demana a la proposta és posar un termini, perquè el govern es comprometi a executar-lo en aquest 
termini. Per això ha parlat de fer-ho al llarg del 2021. Si el Sr. Alcalde té una altra proposta, pot fer-
la. Però parlar de tot el mandat no és aporta res, ja que el govern es va comprometre en el seu 
programa de govern a fer-ho. 
 
 El Sr. Alcalde fa la següent nova proposta: “Engegar, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, entre 2021 i 2022, el projecte Barris Sostenibles, com un instrument en la lluita 
contra l’increment de les desigualtats socials a Terrassa.” 
 
 El Sr. Garcia accepta aquesta nova transacció. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, amb el benestès que els acords primer i segon de la mateixa han estat modificats, són 
aprovats per unanimitat. D’acord amb les esmenes anteriorment aprovades, el redactat de la part 
dispositiva queda com segueix: 
 
 « Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a recuperar la Llei de 
barris.  
 
 Segon.- Engegar, en funció de la disponibilitat pressupostària, entre 2021 i 2022, el 
projecte Barris Sostenibles, com un instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats 
socials a Terrassa. 
 
 Tercer.- Constituir el Consell Assessor de Barris Sostenibles, format per personal 
municipal, persones expertes i ciutadania, que acompanyi en el disseny i la implementació del 
projecte. 
 
 Quart.- Informar d’aquesta proposta de resolució a la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Terrassa i a totes les associacions de veïns i veïnes de Terrassa.» 
 
Epígraf 23) Presentada pel Grup municipal del PSC, per ampliar el servei de transport públic 

d’autobusos de Terrassa. 
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 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En el passat Ple d’octubre de l’Ajuntament de Terrassa, l’actual equip de govern 
format per Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de Catalunya varen aprovar una nova pròrroga 
d’un any per a la concessió del servei de transport públic d’autobusos de Terrassa iniciada l’any 
1989, finalitzada l’any 2009 i prorrogada fins a dia d’avui. 
 
 » Els motius esgrimits pel govern per sol·licitar aquesta nova pròrroga eren els de 
poder estudiar els plecs de condicions per a licitar un nou contracte de prestació de serveis per als 
propers 4 o 5 anys. 
 
 » L’any passat, el mateix equip de govern va aprovar la penúltima pròrroga d’un any 
amb la intenció de gestionar directament el servei, tal i com havien promès en campanya electoral. 
Voluntat que aviat va quedar descartada adduint la impossibilitat de fer efectiva la municipalització 
en aplicació de la Ley de la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
de l’any 2013 i que tothom ja coneixia. 
 
 » A l’últim Ple de maig de 2019 de l’anterior mandat es va voler aprovar els Plecs de 
Condicions Econòmic i Tècnics per a licitar una nova concessió. Aquests documents havien estat 
llargament treballats pels equips tècnics, econòmics i jurídics de l’Ajuntament, conjuntament amb 
la consultoria especialitzada de l’AMTU (Associació de Municipis pel Transport Públic), seguint 
escrupolosament tots els tempos legals i realitzant un procés participatiu previ amb participació de 
tots els agents implicats a la Taula de Mobilitat . Finalment, la oposició no va permetre la seva 
aprovació a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, impedint elevar-los al Ple. 
 
 » Aquests plecs de condicions recollien un objectiu principal: la voluntat de millorar 
un servei de transport públic d’autobusos, ja altament valorat pels usuaris, i fer-lo més eficient en 
base  a tres premisses: promoure la intermodalitat amb el tren i altres mitjans de transport, la millora 
de la freqüència de pas i la major cobertura territorial, tenint en compte òbviament el topall de les 
limitacions econòmiques. Així doncs en aquests documents s’hi incorporaven algunes propostes i 
demandes de la ciutadania avalades pel criteri tècnic del Servei de Mobilitat. 
 
 » Lògicament i malgrat les pressions veïnals i polítiques de tots els partits, no es van 
poder encabir totes les reivindicacions, algunes històriques, dels diferents barris de la ciutat, 
quedant a la recàmera de possibles i futures ampliacions del servei. Tot seguit, s’apunten algunes 
demandes no ateses: 
 

- Can Parellada: prolongació de la línia 4 cap a l’oest. 
- Can Roca: recuperar les parades de les línies 5 i 7 que passaven pels grups de Sant 

Eloi. 
- Poble Nou - Zona Esportiva: recuperar la línia que passava pel nord amb més 

freqüència de pas. 
- Can Tusell: recuperar la línia 6 que passava pel nord. 
- La Maurina: apropar la línia al nou casal de la Plaça de la Maurina. 
- Can Gonteres: disposar d’una línia pròpia, no compartida amb Can Palet de Vista 

Alegre, amb més freqüència de pas i prolongada fins l’estació de la R4 de Rodalies. 
- Can Palet de Vista Alegre: disposar d’una línia pròpia amb més parades i 

freqüència de pas de microbusos i consolidar el sistema de bus a demanda. 
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- Les Martines i Les Carbonelles: disposar de recorregut i parades de la línia 12 dins 
el barri. 

- El Roc Blanc i Can Trias: prolongar la línia 5 fins l’estació de la R4 de Can 
Gonteres. 

 » Tenint en compte que l’equip de govern ha obert un nou escenari en relació a la 
prestació del Servei de Transport Públic d’Autobusos de la ciutat creiem oportú revisar les 
demandes històriques de la ciutadania per tal de incorporar-les als Plecs de Condicions Tècnics i 
Econòmics de la propera licitació del concurs per a un nou contracte de serveis. 
 
 » Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Convocar immediatament la Taula de Mobilitat perquè el Govern doni 
compte de la nova pròrroga del Servei de Transport Públic d’Autobusos de Terrassa i de la línia de 
treball actual que estudia alternatives a la concessió durant un període transitori fins que s’estabilitzi 
la situació després de la crisi sanitària pel COVID-19. 
 
 Segon.- En el marc de la Taula de Mobilitat, donar compte dels canvis significatius en 
el servei que es preveu als nous plecs i establir un període d’aportacions obert a la participació dels 
membres de la Taula de Mobilitat i a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat. 
 
 Tercer.- Comunicar aquesta proposta de resolució i l’adopció dels acords als membres 
de la Taula de Mobilitat i a totes les associacions de veïns i veïnes de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui anuncia que s’ha assolit una transacció amb 
l’equip de govern, i que la resta de Grups municipals s’hi ha posicionat a favor. Per aquesta raó, el 
Sr. Armengol fa una explicació dels motius pels quals ha estat presentada i llegirà els acords. El 
motiu principal és que en el Ple del mes d’octubre, el govern va votar a favor d’una pròrroga d’un 
any perquè TMESA continua prestant el servei de transport públic. Al mateix temps, el govern va 
anunciar que durant aquest termini s’estudiaran els plecs de condicions per a licitar un nou contracte 
de prestació de serveis durant els pròxims anys. El Sr. Armengol considera que d’aquesta manera 
s’obre una porta per intentar encabir-hi totes aquelles propostes que durant el mandat anterior, en el 
procés participatiu per a la redacció dels plecs, no es van poder entendre, per manca de recursos o 
per no complir els requisits bàsics que establien els serveis tècnics de mobilitat. Es demana, per 
tant, que en aquest nou període i en la mesura del possible, totes les demandes històriques de molts 
barris de la ciutat, amb canvis de tota mena, allargament de línies, més cobertura del servei, noves 
parades, etc., es tinguin en compte. Al mateix temps, en els últims dies el Sr. Alcalde ha concedit a 
tres associacions de veïns de Can Parellada algunes modificacions del servei de la Línia 4, fent ús 
de la seva potestat. El Sr. Alcalde està en el seu dret a fer-ho, malgrat que hi havia un informe 
desfavorable dels serveis tècnics. El Sr. Armengol pensa que aquesta actuació obre la capsa dels 
trons, atenent a totes les associacions de veïns que hi ha a la ciutat i a totes les reivindicacions 
històriques que no han pogut ser ateses en el passat. Aquest fet obre una porta a saltar els processos 
reglats i anar directament per una altra porta per aconseguir aquestes millores. Aquest no és el 
millor sistema. Però en tot cas, s’hauria d’explicar, de manera que totes les associacions tinguin les 
mateixes oportunitats a l’hora de millor el servei en el pas pels seus barris.  
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 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui manifesta que quan s’arriba a una transacció en 
relació amb una proposta, l’acord és llegir l’exposició de motius i els acords i no fer comentaris que 
no han estat parlats prèviament. Aquests comentaris fan pensar a la Sra. Melgares que la voluntat de 
millora que veia en la proposta no hi és. No s’està obrint cap capsa de trons. El que pretenia el 
govern, arribant a un acord amb el ponent de la proposta és, en primer lloc, dir que no s’estan 
elaborant uns plecs nous. El que es demana és un procés de participació formal, que ja el va fer el 
mateix Sr. Armengol en el passat. Totes les inquietuds de les associacions de veïns ja eren 
conegudes pel Sr. Armengol. I les va denegar, amb tot el dret, perquè estava en el govern. El fet que 
es visitin les associacions de veïns o que aquestes mantinguin les seves peticions vol dir que 
s’estudiaran i es duran a terme les que sigui possible. El Sr. Armengol demana un nou estudi de les 
peticions que les associacions ja li van fer, i a les quals va dir que no. Demana que es torni a 
preguntar a les associacions. La Sra. Melgares hi està d’acord. Però ningú del govern va pels barris 
fent concessions. La mobilitat és una qüestió complicada, que requereix molts estudis. Les línies no 
són de barri sinó de ciutat.  
 
 El Sr. Armengol demana disculpes a la Sra. Melgares si no hi ha hagut una entesa. Ja li 
va dir que a més de llegir els acords explicaria la motivació per la qual es presentava la proposta. 
Demandes dels barris n’hi ha moltíssimes. El Sr. Armengol, com a anterior responsable, va haver de 
dir que no a moltes de les demandes, principalment per una qüestió econòmica o per no reunir els 
requisits bàsics que demanava el servei de mobilitat. Però la petició de les tres associacions de veïns 
tenia un informe desfavorable del servei. El Sr. Alcalde té tot el dret i la potestat política de 
concedir aquesta demanda. Però d’aquesta manera s’obre la caixa dels trons, davant les demandes 
històriques de totes les associacions de veïns. El que es proposa és obrir un període per tornar a 
parlar de les demandes que en el seu dia no van poder ser ateses, amb l’esperança que si més no 
algunes puguin entrar en els nous plecs. El Sr. Armengol s’ha limitat a descriure una realitat. 
 
 Pren la paraula el Sr. Albert per demanar la votació separada dels diferents acords. 
 
 Es procedeix, en conseqüència, a la votació separada dels acords que conformen la part 
dispositiva de la present Proposta de Resolució. 
 
 Els acords primer i tercer són aprovats per unanimitat. 
 
 L’acord segon és desestimat amb els vots següents:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El redactat de la part dispositiva de la proposta, després de les votacions anteriors, 
queda com segueix: 
 
 « Primer.- Convocar immediatament la Taula de Mobilitat perquè el Govern doni 
compte de la nova pròrroga del Servei de Transport Públic d’Autobusos de Terrassa i de la línia de 
treball actual que estudia alternatives a la concessió durant un període transitori fins que s’estabilitzi 
la situació després de la crisi sanitària pel COVID-19. 
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 Segon.- Comunicar aquesta proposta de resolució i l’adopció dels acords als membres 
de la Taula de Mobilitat i a totes les associacions de veïns i veïnes de Terrassa.» 
 
 El Sr. Armengol posa de manifest que votant en contra del segon acord de la proposta 
vol dir que s’està en contra de la participació. El Sr. Armengol no entén el posicionament del Grup 
d’ERC. El que es pretenia és permetre que a la Taula de Mobilitat s’iniciï un procés perquè els seus 
membres i les entitats puguin demanar el mateix que altres demanen en un despatx. 
 
 El Sr. Albert demana disculpes per la petició de vot separat en l’últim moment. La raó 
és que s’ha generat un debat que no estava previst, que ha permès veure el rerefons de la proposta 
de resolució. Al Grup d’ERC-MES li sembla bé convocar la Taula de Mobilitat, i que la Taula 
decideixi el que correspongui. El Sr. Albert vol deixar constància que allò que es parla i s’acorda 
durant els dies anteriors al Ple s’ha de complir. Hi havia un acord respecte al debat general, però 
quan s’ha entrat en el concret s’ha vist el rerefons de la proposta.  
 
 El Sr. Armengol insisteix en el fet que els acords no s’han modificat. Simplement s’ha 
limitat a explicar-ne els motius de la seva presentació. 
 
 La Sra. Melgares afegeix que l’acord assolit consistia a demanar opinions i escoltar les 
aportacions que es volguessin fer, i aquesta és l’aportació que es faria a la Taula de Mobilitat, però 
no pas obrir un procés de participació. L’acord era, en definitiva, convocar la Taula, perquè les 
associacions poguessin dir la seva. 
 
 El Sr. Armengol hi està d’acord, i això és el que diuen els acords. No s’han canviat 
pas.  
 
Epígraf 24) Presentada pel Grup municipal del PSC, per accionar i reformular el Pacte per 

l’Ocupació de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Tal i com diu la pròpia literatura del Pacte, la concertació esdevé un paper central i 
prioritari en les relacions entre els diferents agents econòmics i socials com a única estratègia 
possible per a un avenç eficaç en la sortida d’aquest escenari de dificultats col·lectives. Les accions 
que es programin conjuntament han de permetre la racionalització i la coordinació de les actuacions 
que es porten a terme en la lluita contra l’atur i per una ocupació de qualitat d’una forma integral i 
integrada, establint una dinàmica de treball basada en la concertació de tots els agents socials i 
econòmics, optimitzant els recursos disponibles, delimitant prioritats, fixant orientacions 
estratègiques i seguint el principi de subsidiarietat. 
 
 » El compromís de totes les parts implicades que ha de permetre impulsar, consolidar i 
modernitzar el teixit productiu del nostre territori, tenint com a referents la igualtat de les persones, 
la innovació i la generació d’iniciatives, hauria de girar sobre dos grans eixos bàsics: les polítiques 
actives i la col·laboració entre sectors. 
 
 » Polítiques actives: està formada pels membres del Pacte, amb competències 
fonamentalment en Plans d’ocupació i Formació Ocupacional. Un dels acords del Pacte per a 
l’Ocupació de Terrassa és potenciar programes especials per a aquells col·lectius que tenen més 
dificultats d’inserir-se laboralment i que són prioritaris dins les polítiques d’ocupació. 
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 » Tanmateix establir la formació com a centre de gravetat de les polítiques actives 
d’ocupació, tot implicant també les empreses en els processos de millora de l’ocupabilitat i de la 
qualitat de l’ocupació, potenciant la formació contínua com a element essencial per al manteniment 
del màxim nombre de llocs de treball productius, així com per a la promoció de les treballadores i 
els treballadors i la seva constant adequació als nous processos productius. Va quedar constituïda el 
17 d’octubre de 2013. 
 
 » En l’esmentat pacte la comissió tranversal creada i en la que ens referim a la seva 
total inacció doncs portem més d’un any sense tenir noticies de la seva convocatòria, ha de ser 
l’encarregada de coordinar les actuacions més generals i transversals derivades del Pacte per a 
l’Ocupació de Terrassa. Aquest òrgan, igual que la resta de grups de treball, reportarà a la Mesa de 
Concertació (constituïda el 20 de març de 2014. Des del 2016 assisteixen els representants de tots 
els grups municipals). 
 
 » I per finalitzar els continguts ressaltem també la Comissió d’Industria, comissió que 
té l’objectiu d’acordar i concertar l’estratègia de la ciutat per a la promoció industrial i de impulsar 
mesures de promoció industrial de manera unitària, sòlida i compartida.  
 
 » Ens aquest temps de difícil reconstrucció social i econòmica deguda a la crisis de la 
COVID-19 assistim perplexes a la falta de credibilitat d’aquestes consideracions publiques sobre el 
pacte en veure que la taula només s’ha reunit esporàdicament i potser per pressió d’alguns dels seus 
components.  
 
 » Una de les realitats que i confirmen la nostra preocupació és veure publicada aquesta 
noticia, del dia 6 de novembre de 2020, al mateix portal del pacte: 
 
“CCOO i UGT exigeixen ser a la concertació en les polítiques d’ocupació locals 
 
Comissions Obreres i UGT critiquen que l’ajuntament no hagi comptat amb els sindicats i sí amb 
la patronal Cecot en la renovació del programa Terrassa aposta per l’ocupació. Davant d’això, li 
pregunten si s’ha trencat a Terrassa el Pacte local per a l’ocupació impulsat conjuntament el 2014 
i reivindiquen la concertació amb tots els agents socioeconòmics en les polítiques actives 
d’ocupació, com s’ha fet fins ara a la ciutat. Tant Comissions com UGT exigeixen respecte a les 
seves funcions de representació de la ciutadania i adverteixen que no faran actes de fe sobre 
projectes i acords en els quals no han participat i que encara estan pendents de tractar.” 
 
 » El programa Terrassa Aposta per la Ocupació és un dels resultats d’inici d’aquesta 
concertació que ara albirem inexistent.  
 
 » Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- Reactivar de manera urgent el Pacte de l’Ocupació de Terrassa, així com totes 
les eines que d’ell depenen com ara la comissió tranversal. 
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 Segon.- Reformular la seva periodicitat de manera que esdevingui un panell actiu i 
efectiu en les polítiques actives d’ocupació en temps de màxima crisis social i sanitària. 
 
 Tercer.- Traslladar aquests acords als agents que l’integren.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Aguado, qui comença dient que aquesta és una proposta que al 
Grup del PSC no li hauria agradat presentar, menys després d’un any i mig de mandat en una 
situació normal, i encara menys en la situació de crisi actual i amb els reptes que té la ciutat. La 
proposta té a veure amb quelcom tan simple com reactivar i reformular el Pacte per l’Ocupació. 
Aquest pacte neix el 2013, i no deixa de ser una taula de concertació entre la part social, els 
sindicats, i patronal, els agents econòmics, de la qual emanen una sèrie de programes per treballar 
conjuntament per la ciutat. La síntesi que emana d’aquell pacte és que totes les parts implicades 
permetin impulsar, consolidar i modernitzar el teixit productiu del nostre territori, tenint com a 
referents la igualtat de les persones, la innovació, i la generació d’iniciatives, i hauria de girar sobre 
dos grans eixos bàsics: les polítiques actives i la col·laboració entre sectors. En el pacte també es 
contempla una comissió transversal, que no s’ha reunit durant el present mandat. Així mateix hi ha 
una Comissió d’Indústria, de la qual el Sr. Aguado no en té informació sobre fins a quin punt s’han 
treballat aquestes consideracions. En uns moments en els quals s’ha arribat gairebé als 15.000 
aturats a la ciutat, i 125.000 afectats per ERTO al país, cal convocar urgentment el Pacte per 
l’Ocupació. És una eina de la qual la ciutat es va dotar, i que no la fa servir en els moments en què 
més l’hauria d’utilitzar. Com a pegat, s’estan adequant solucions que volen ser socials i 
econòmiques, però que no es fan amb consens, sinó que només són d’una part, potser per acontentar 
momentàniament alguna demanda. Però el que ha preocupat especialment al Grup del PSC i l’ha 
motivat a presentar la proposta, ha estat un fet que no està a l’altura de la tercera ciutat de 
Catalunya: que a la pàgina web del Pacte per l’Ocupació, a l’apartat de notícies, es veu que se signa 
amb la Cambra de Comerç i la CECOT un programa que emana del nucli “Terrassa aposta per 
l’ocupació”, i una notícia següent, l’endemà, sigui que els sindicats demanen ser-hi presents en el 
Pacte. Això provoca una desconfiança total per part del ciutadà i falta de credibilitat en qui en 
formen part. Sortosament, aquesta situació s’ha denunciat, de forma que la credibilitat es pot 
recuperar. És urgent, per tant, convocar el Pacte per l’Ocupació. Si s’hagués fet, no hauria calgut 
aprovar un acord de la Junta de Portaveus de suport als autònoms, i el Grup del PSC no hauria votat 
en contra de l’acord tercer, que proposa deixar sense efectes l’aplicació del RDL 28/2018, de 28 de 
desembre, mentre la situació socioeconòmica del país estigui sota l’impacte de la COVID-19 i un 
marge de recuperació per al teixit econòmic i empresarial. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui manifest que a causa de la greu situació 
econòmica i social actual, és vital que es reactivi urgentment el Pacte per l’Ocupació. És un 
important escenari que va acordar i amb el qual l’Ajuntament es va comprometre. Va ser útil per a 
la recuperació econòmica. És un bon pacte perquè hi estan representats tots els agents socials i 
econòmics de la ciutat. Per fer front a la pandèmia cal consolidar i modernitzar el nostre model 
econòmic i productiu, amb la innovació, la formació i la qualificació professional, són bàsicament 
els objectius del Pacte. I també perquè un dels eixos bàsics del Pacte és la formació, necessària per 
adaptar-se als nous reptes d’un món acceleradament canviant, noves maneres de treballar i 
d’organitzar-se. Això s’ha de fer tot plegats, la patronal, els sindicats, la universitat i l’Ajuntament. 
Així ho va començar a fer el comitè transversal del Pacte. No s’entén que no s’hagi convidat encara 
aquests actors a intervenir-hi, com s’han queixat darrerament els sindicats. El Pacte és una bona 
eina, construïda entre tots, que ha de ser reactivada i reformulada.  
 
 El Sr. Aguinaga es refereix en primer lloc a la finalitat per la qual es va crear el Pacte 
per l’Ocupació. Per altra banda, el Sr. Aguinaga es referirà a la integració de nous lideratges en 
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l’àmbit de la representació social i econòmica. Respecte al primer assumpte, el Sr. Aguinaga 
destaca que el Pacte va néixer com un espai de concertació en matèria de polítiques d’ocupació, en 
el qual cadascuna de les parts, en funció de la seva expertesa, desenvolupa accions en matèria 
formativa o en altres matèries. Però el Pacte no era l’eina més eficaç de l’Ajuntament per a l’impuls 
de polítiques d’ocupació. N’hi ha, com a mínim, dues més, més eficients. Una és el Pacte per 
segona reindustrialització del Vallès Occidental, amb la participació dels agents econòmics i 
socials, i del mateix Ajuntament, un espai per parlar, entre altres qüestions, de les diferències de 
fiscalitat entre els municipis de la comarca en matèria d’afectació industrial. També hi ha el Pacte 
de desenvolupament industrial, aprovat durant el mandat anterior. Una altra instància, en la qual 
participen els agents socials, econòmics, polítics i formatius és el Consell de la Formació 
Professional, que és una instància més operativa i eficient que altres instàncies més mediàtiques. El 
Sr. Aguinaga es mostra d’acord en la necessitat de convocar el Pacte per l’Ocupació, però sense 
sacralitzar-lo, ni pensar que no s’hi està fent res. S’està actuant en altres instàncies, i potser de 
forma més eficaç.  
 
 El Sr. Albert agraeix la intervenció del Sr. Aguinaga, en la mesura que ajuda a situar 
els punts del debat. El Sr. Aguado busca, amb bona intenció, valorar el Pacte i tornar-lo a convocar. 
El Sr. Albert hi està d’acord i hi votarà a favor. Però no li agrada allò que traspua la proposta de 
resolució. El Sr. Albert posa de manifest que ha compartit amb tots els Grups municipals un 
document estratègic de l’àrea, en el qual es planteja allò que el govern pensa que ha de fer, i que 
està en el programa de mandat, i que representa l’evolució del Pacte per l’Ocupació, aportant nous 
lideratges i fent-lo créixer des de dins. El Pacte és un instrument que funciona prou bé, però que té 
un punt de formalitat que fa que en moments d’emergència no sigui del tot pràctic. Això s’ha parlat 
amb els Grups municipals i amb els components del Pacte. Els signants de Pacte, recorda el Sr. 
Albert, són UGT, CC.OO., CECOT i Ajuntament de Terrassa. Ningú més. Aquests quatre agents es 
reuneixen periòdicament i de forma freqüent, de forma conjunta i també separadament. Durant la 
primera fase de la pandèmia es van mantenir contactes telemàtics amb els Grups municipals, per 
compartir informació del que estava passant a la ciutat. Igualment es feia amb els agents econòmics 
i socials, per via telemàtica. Es van fer moltes reunions de treball conjunt, posant a sobre de la taula 
les demandes i les necessitats dels diferents sectors, i compartint els problemes derivats de 
l’increment de l’atur a la ciutat. També es treballa conjuntament en el desplegament de les 
polítiques públiques d’ocupació en el territori, a partir de la nova llei que vol desenvolupar el 
govern de la Generalitat. Els signants del Pacte s’han reunit amb la Conselleria de Treball, de forma 
conjunta, per treballar en la línia de mantenir el lideratge de Terrassa en relació amb les polítiques 
d’ocupació. Hi ha, per tant, mota feina feta. El Sr. Albert està d’acord en el fet que cal convocar el 
Pacte, tot i no compartir el concepte “reactivar” perquè el Pacte no està mort.  Està més viu que 
mai. Però la convocatòria d’aquest Pacte és un instrument molt formal, que s’ha de fer evolucionar 
vers un instrument més àgil en el qual es pugui treballar de forma més ràpida i d’eficaç. En relació 
amb el document que el Sr. Albert va lliurar, només el Grup de Ciutadans va fer propostes i 
esmenes. Cap altre Grup ho va fer. No hi ha res a dir, perquè en la comissió transversal tots els 
Grups poden treballar conjuntament. Però el Grup del PSC està fent un plantejament sobreactuat, 
com si no s’estigués fent res. El Sr. Albert recorda també que el Pacte no té una periodicitat 
establerta. Durant el mandat anterior es va convocar un parell de vegades, sense una periodicitat 
marcada. Al Sr. Albert ja li sembla bé fixar una periodicitat, que obligui a convocar i reunir el 
Pacte. Però no es pot reformular una periodicitat que a hores d’ara no hi és. El programa Terrassa 
aposta per l’ocupació es duu a terme des de l’any 2016, amb un conveni signat entre l’Ajuntament i 
CECOT, i que neix del paraigua del Pacte per l’Ocupació. És un àmbit en el qual es treballa des 
d’aleshores entre ambdues institucions. 
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 La Sra. Marín comparteix el que ha dit el Sr. Albert, que ha exposat arguments que 
ella també tenia preparats. La Sra. Marín informa que darrerament s’està reunint amb els sindicats i 
amb la CECOT, amb la idea de tirar endavant el Pacte per l’Ocupació, i si es creu convenient 
convocar la comissió transversal. El Grup de TxT comparteix la utilitat del Pacte, i votarà a favor de 
la proposta de resolució. Però no li agrada la referència a la “reactivació urgent”, perquè donava a 
entendre que no s’havia fet res, la qual cosa no és certa.  
 
 El Sr. Aguado es mostra d’acord en el fet que hi ha nous lideratges i noves realitats a 
la ciutat en l’àmbit econòmic i social, que s’han d’incorporar. Però és millor que s’incorporin 
caminant dins del Pacte que no pas de forma aïllada entre sectors. El Sr. Aguinaga ha dit que 
aquesta no és l’eina més potent. Potser no, però sí que ho és en l’àmbit local. Algun dels exemples 
que ha posat el Sr. Aguinaga tenen un abast comarcal. El Consell de l’FP, evidentment, és una bona 
eina. El Sr. Aguado afegeix que aquesta proposta de resolució ha estat elaborada amb tota la bona 
intenció, perquè la ciutat faci servir que les eines que té. Caldria que el Sr. Albert digués què és 
exactament el que creu que traspua la proposta. Quan el Sr. Albert va fer arribar el document que ha 
esmentat, el Grup del PSC no va fer cap esmena perquè li semblava prou bé, però va manifestar que 
s’havia de convocar el Pacte, una demanda que aquest Grup ha fet reiteradament, i encara més des 
de l’inici de la pandèmia. Del Pacte emanen circumstàncies que ajudarien a fer ciutat, que és la 
comissió transversal, en la qual hi són els Grups de l’oposició. Si s’hagués activat la comissió 
transversal, no hauria calgut presentar la proposta de resolució. El govern té com a costum no fer 
servir els òrgans de participació, amb l’argument que parla amb els diferents actors i sectors. 
Mitjançant la comissió transversal serà possible compartir la informació, alhora que sumar 
iniciatives i idees. Pel que fa a la periodicitat, que certament no existeix, fóra bo establir un full de 
ruta. En aquest sentit, és bo reformular-la, de manera que esdevingui un panell actiu i efectiu en les 
polítiques actives d’ocupació en temps de màxima crisis social i sanitària. Finalment, el Sr. Aguado 
recorda que el Pacte ja contempla una Comissió d’Indústria, i entén que totes les accions que s’han 
activat en relació amb aquest àmbit han sortit d’aquesta comissió. En tot cas, és només una part del 
Pacte. Sobre la urgència que reclama la proposta, el Sr. Aguado assenyala que es podria haver fet 
un plantejament més radical, i demanar una convocatòria immediata. Una altra alternativa hauria 
estat no posar cap termini. Però les propostes de resolució tenen la funció de ser un estímul per a 
l’acció. Respecte al programa Terrassa aposta per l’ocupació, el Sr. Albert vol justificar el que és 
injustificable. Aquest programa neix del Pacte per l’Ocupació, i s’arriba a una pròrroga, però sense 
que la part sindical, UGT i CC.OO., i així ho diuen a la web del Pacte, hagi estat convocada.  
 
 El Sr. Aguinaga manifesta que és clar que el Grup del PSC té un evident interès, que 
s’emmarca en la situació preelectoral actual, i que té a veure amb els lideratges. El Sr. Albert va 
plantejar en el seu moment que calia donar veu als nous lideratges que havien sorgit arran de la 
pandèmia, en l’àmbit de la representació dels treballadors, sobretot dels autònoms. Això era 
impensable l’any passat. La necessitat de reformular els lideratges ha de servir perquè la nova 
versió del Pacte per l’Ocupació els incorpori. Potser la patronal no representa tot el món de 
l’empresa, ni els sindicats representen tot el món del treball. El món de l’econòmica i de l’empresa 
evoluciona molt ràpidament, amb tota la transformació tecnològica. Hi ha sectors que no se senten 
representats i que s’organitzen de manera molt ràpida. El Pacte hauria de servir per donar veu a tots 
aquells sectors que, ja des de fa temps, no se sentien representats. El Grup de Ciutadans no s’hi 
oposa a què el Pacte es reactivi, però demana a la Tinent d’Alcalde que el Pacte s’obri a més veus i 
a altres formes de representació, que estan sorgint a la ciutat, i que ara segurament tenen més força 
que les formes de representació tradicionals, tant del món empresarial com del sindical. 
 
 El Sr. Albert considera important no utilitzar el Pacte com una arma ni per fer retrets 
entre els Grups municipals. És un bon element, i es mostra d’acord que cal reactivar-lo, malgrat que 
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“reactivar-lo” implicaria acceptar que no és actiu, la qual cosa no és certa. El Sr. Albert ja ha 
explicat la feina conjunta que s’ha dut a terme amb els signants del Pacte per l’Ocupació. També 
s’ha fet el traspàs de cartera amb la nova Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica. Però 
aquest instrument, que és una eina formal, ha de tenir la capacitat de créixer i de transformar-se, 
perquè res és inamovible ni constant en el temps. Aquesta transformació ha de néixer de dins del 
Pacte, el qual ha de veure la necessitat de fer-ho. A partir d’aquí, seguir fent la feina i avançar en 
aquesta línia. Potser la paraula “traspuar” no ha estat la més adequada, però quan el Sr. Aguado 
parla de reactivar, i parla d’urgència, està donant un missatge que el govern no comparteix. El 
govern votarà a favor de la proposta i convocarà el Pacte per l’Ocupació. El Sr. Albert es refereix 
finalment a un tema que preocupa el govern, del qual els Grups municipals i els signants del Pacte 
en són conscients. Es tracta del desplegament de la llei de les polítiques actives d’ocupació en el 
territori, que transforma molt aquestes polítiques, com la Generalitat es relacionarà amb el territori. 
Hi ha molta feina a fer, per part de tothom, en el sentit de defensar que el territori de Terrassa fa la 
feina bé en l’àmbit de l’ocupació, que l’ha feta històricament bé, que ha tingut un lideratge i que 
l’ha de continuar tenint. Fóra bo que aquest relat també sortís del debat d’avui. 
 
 La Sra. Marín reitera que el govern continua apostant per la concertació amb les 
institucions del Pacte. Durant el present mandat es vol fer un pas endavant, signant convenis marc 
amb els agents del Pacte, per tal de donar més estabilitat, reforçar el compromís de col·laboració 
mútua per anar endavant i seguir el projecte que s’estava treballant.  
 
 El Sr. Aguado considera evident que si es reactiva no es debilita. En relació amb la 
intervenció del Sr. Aguinaga, el Sr. Aguado manifesta que si aquesta fos una proposta preelectoral, 
el Grup de PSC no hauria dit res i hauria esperat a les eleccions municipals. Potser aquesta seria la 
manera d’actuar del Grup de Ciutadans. Però el PSC pensa en la ciutat, i vol que les polítiques 
actives d’ocupació siguin una realitat. Les eines de les quals disposa la ciutat són de tots, i s’han de 
fer servir. El Sr. Aguado ha vist molt poques fotografies de Ciutadans amb els sindicats. El Sr. 
Aguado afegeix que el document/full de ruta presentat el mes de juliol és un document de ciutat, 
que recollia inèrcies de governs anteriors i també realitats presents, posant tothom davant de la 
realitat provocada per la pandèmia. El Sr. Aguado espera que tothom es pugui trobar aviat en una 
pròxima comissió transversal del Pacte per l’Ocupació. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal del PSC, per organitzar unes jornades de debat a 

l’entorn del futur de les rieres de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 

  « Notícia publicada al diari digital el Món Terrassa el 28 de febrer de 2018: 
 

“El 28 de febrer s’ha constituït la Taula de Rieres, un grup de treball dins del Consell 
Municipal de Medi Ambient, segons acord de novembre de 2017, per integrar els 
representants municipals i els representants de les entitats interessades en participar 
en el seguiment de les actuacions en els llits fluvials que travessen la ciutat. 
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha encapçalat la 
representació de l’Ajuntament a la Taula de Rieres, que comptarà amb una àmplia 
representació d’entitats de la ciutat interessades en el tema, així com dels grups 
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municipals. Al llarg dels darrers mesos, l’Ajuntament ja ha mantingut diverses 
reunions amb les entitats veïnals dels barris per on transcorren la riera de les Arenes 
i la riera del Palau, en les que s’han tractat temes com les actuacions de neteja de 
residus i manteniment de la vegetació que ha anat realitzant l’Ajuntament, l’estat de 
conservació dels marges i el litigi amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA ) sobre 
les competències de manteniment d’aquests trams. 
Amb la constitució de la Taula, es formalitzen aquestes reunions en un nou òrgan que 
s’adscriu en el Consell Municipal de Medi Ambient. Serà un grup de treball on es farà 
seguiment sobre les actuacions de conservació i manteniment dels trams urbans de les 
rieres, ja siguin efectuades per l’Ajuntament, l’ACA o conjuntament. Un cop 
constituïda la Taula, es definirà un pla de treball de la Taula i un calendari de 
reunions. Espai de participació ciutadana: La creació de la Taula de Rieres al si del 
Consell Municipal i a partir de l’anterior comissió amb les entitats veïnals, es va 
aprovar mitjançant una proposta de resolució al Ple municipal del passat 29 de juny 
de 2017. 
Posteriorment, el 29 de novembre del mateix any, va ser el Plenari del Consell que va 
donar el vist-i-plau a la constitució de la Taula, i es va fer una crida a altres entitats i 
persones de la ciutat que també s’hi volguessin afegir, a la que han respost tant els 
grups municipals com altres entitats veïnals de la ciutat, fins a un total de 25 
representants. Segons el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, les 
Taules són un espai obert a la màxima participació ciutadana, i poden, prèvia petició 
i inscripció, incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que 
tinguin interès en debatre i reflexionar sobre l’àmbit que es proposi. Cada grup 
determina la dinàmica concreta de funcionament de les Taules, com els objectius, el 
pla de treball i calendari, la periodicitat de les reunions i els ordre del dia”. 

 
  » Durant el darrer mandat, la Taula de les Rieres es va reunir periòdicament i de forma 
fructífera, organitzant diverses visites per fer seguiment de les intervencions de millora i 
manteniment a les rieres. Com a exemple, en una d’aquestes visites realitzada durant el febrer de 
2019 per a conèixer de primera mà les obres de recalçament de diversos murs esfondrats a la Riera 
de les Arenes, hi va assistir el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
el senyor Damià Calvet, qui es va comprometre, davant la Taula, a encarregar un Pla Director de 
Manteniment de les Rieres. També, uns mesos abans, el seu antecessor, el conseller terrassenc Josep 
Rull es va comprometre a establir un conveni especial de col·laboració econòmica entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Terrassa que ha permès executar diverses actuacions. 
 
  » A la darrera reunió de la Taula de Rieres de l’anterior mandat, davant la dispersió 
d’idees existents a l’entorn del rol urbanístic i social de les rieres en el desenvolupament de la 
ciutat, es va proposar la organització d’unes jornades de debat, obertes a la participació ciutadana, 
per conèixer les diferents visions de tothom i sobretot d’experts en la matèria que permetessin a 
l’Ajuntament aglutinar posicionaments, definir projectes i planificar intervencions urbanístiques 
realistes. La proposta pretenia ampliar el coneixement existent a l’entorn de les rieres, amb la visió 
de reconeguts especialistes en àmbits com l’urbanisme, l’enginyeria fluvial, la biologia ambiental, i 
propiciar un debat constructiu amb l’ACA, els tècnics municipals, les entitats ciutadanes i els partits 
polítics. 
 
  » Aviat farà dos anys de la darrera convocatòria de la Taula de Rieres i des d’aleshores 
no hi ha hagut retorn ni debat al voltant d’una proposta que pensem continua essent plenament 
vàlida i per aquest motiu veiem oportú recuperar el seu caràcter participatiu i propositiu, amb 



 

 139 

voluntat d’assentar unes bases i criteris comuns a partir dels quals poder dibuixar el futur de 
Terrassa i les seves rieres. 
 
  » Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local el Grup Municipal del Partit Socialista (PSC) a l’Ajuntament de Terrassa 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Convocar immediatament  la nova Taula de Seguiment de les Rieres de 
Terrassa d’acord amb el seu corresponent decret constitutiu. 
 
 Segon.- Organitzar unes sessions de debat, obertes a la participació de tots els agents 
interessats en la millora i el futur de les rieres de Terrassa. 
 
 Tercer.- Comunicar aquesta proposta de resolució i l’adopció dels acords a la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa (FAVT) i a tots els membres de la Taula de 
Seguiment de Rieres de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui anuncia que aquesta proposta ha estat 
transaccionada amb l’equip de govern, i en concret amb la Regidora de rieres, Sra. Ramírez. El Sr. 
Armengol comença recordant que amb motiu de la investidura de l’Alcalde Sr. Ballart, es va posar 
les rieres com una de les polítiques prioritàries de l’acció del nou equip de govern. Després d’un 
any i mig, però, el Sr. Armengol no veu la plasmació d’aquesta transcendència que el govern va 
voler donar a les rieres de la ciutat. S’han fet accions de manteniment ordinari, com es feien sempre, 
així com algunes accions de manteniment extraordinari, com la retirada de sediments a la riera del 
Palau, a l’alçada de l’avinguda Abat Marcet, tot i que era una acció programada durant l’anterior 
mandat. Fa una setmana es va rebre un esborrany per a la creació d’una nova taula. El Sr. Armengol 
no acaba d’entendre quin és el seu objectiu, i quin valor aporta aquesta nova taula respecte a la qual 
ja hi havia en l’anterior mandat. Aquesta nova taula deixa de penjar del servei de medi ambient. 
Potser el motiu és que aquest servei està dirigit per ERC-MES. Se li canvia el nom i ara se’n diu 
Taula de Seguiment de les Rieres. La principal novetat, afegeix el Sr. Armengol és que es limita 
molt la participació. A l’anterior taula hi havia fins a vint-i-cinc representants de la ciutadania i de 
les entitats. En l’esborrany presentat es limita a quatre, i finalment sembla que n’apareixen set. Al 
Grup del PSC no li agrada, però si les entitats i la comissió de rieres hi està d’acord no hi dirà res al 
respecte. A més, davant de la manca d’idees al voltant de les rieres, s’ha rescatat una proposta 
presentada a finals de l’anterior mandat, sense temps de dur-la a la pràctica. Durant el present 
mandat tampoc s’ha convocat la Taula, i per tant és un tema que no s’ha pogut debatre. En el seu 
moment es va proposar un debat obert, participatiu i amb experts al voltant de les rieres. Les rieres 
són un element urbanístic que travessa el municipi de Terrassa, amb setze barris que hi limiten. 
Cada barri té la seva visió i forma d’entendre les rieres. Aquestes visions no convergeixen, ans al 
contrari. L’ACA, responsable de les actuacions i el manteniment de les rieres, és partidària de 
tractar-les com un element geogràfic, necessari per recollir en moments determinats l’arribada de 
molta aigua de cop. Poca cosa més. La seva posició és deixar les rieres com estan, i com a molt 
renaturalitzar-les. Per altra banda, altres visions van des de convertir la riera de Les Arenes en un 
gran de ciutat, com una zona verda, la qual cosa implica la construcció d’una presa al Pla de Bon 
Aire, per contenir eventuals avingudes d’aigua i desviar-les cap al torrent de la Betzuca. Aquesta és 
una visió completament oposada a l’anterior. El Sr. Armengol afegeix que és important centrar les 
intervencions, presents i futures, que es vulguin fer a les rieres, en el present mandat i els futurs. Per 
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tant, és interessant és important que hi hagi un debat per compartir visions i trobar mínims comuns 
denominadors que permetin avançar, d’una vegada, en el futur desenvolupament de la ciutat. Tot 
seguit el Sr. Armengol dóna lectura als acords transaccionats de la proposta de resolució.  
 
 La Sra. Ramírez lamenta que el Sr. Armengol no hagi respectat allò que s’havia pactat. 
La Sra. Ramírez afegeix que en relació amb les rieres sí que hi ha hagut canvis. Es van posar les 
rieres dins de l’Àrea de Presidència, per poder així treballar les rieres d’una forma més transversal. 
Fins ara la Taula només tenia cabuda dins del Consell Municipal de medi ambient. Però avui mateix 
es convocarà la nova Taula, que no només dependrà de medi ambient, sinó que treballarà de forma 
transversal, en aspectes urbanístics, sociològics, de mobilitat, i amb un enfocament molt més 
adreçat a les persones. La Sra. Ramírez lamenta que el Sr. Armengol digui que la taula no serà 
participativa, perquè ho serà. A més, també hi haurà tècnics i experts de l’Ajuntament. A la 
comissió de rieres hi haurà entre set i deu persones. Però si en algun moment cal fer alguna reunió 
extra sobre algun aspecte, sempre es pot ampliar la participació. La Sra. Ramírez conclou dient que 
si no s’ha convocat la Taula fins ara, ha estat perquè s’ha actuat de forma autogestionada en relació 
amb la manera com es volia fer aquest gran projecte de ciutat. Avui mateix quedarà convocada la 
Taula. El govern ha esperat a l’acord que avui s’assoleixi en el Ple per convocar-la, però podria 
haver-la convocat en els dies anteriors.  
 
 El Sr. Caballero demana al Grup del PSC que clarifiqui quina és la seva interpretació 
quan s’arriba a un pacte segons el qual només es llegiran els acords de la proposta. No és ni la 
primera, ni la segona, ni la tercera vegada que el PSC demostra tenir una interpretació diferent de la 
resta de Grups.  
 
 El Sr. Armengol ha anunciat que faria servir el mateix mètode que empra la Sra. Lluís, 
en el sentit que abans de llegir els acords faria una breu explicació de l’exposició de motius. El Sr. 
Armengol reconeix que l’explicació no ha estat breu. Però ha donat lectura als acords 
transaccionats, i ha fet una explicació de la motivació per la qual el Grup del PSC presenta la 
proposta. El Sr. Armengol ha explicat que el nou govern va anunciar que les rieres estarien en el 
centre de la seva acció política. El Sr. Armengol no ha dit que la taula no sigui participativa, sinó 
que és menys participativa, passant de vint-i-cinc a set o deu representants. El Sr. Armengol no ha 
dit cap mentida. És cert que el govern podia haver convocat la Taula, però ha passat un any i mig i 
no l’ha convocat. El Sr. Armengol podria haver estat molt crític sobre com s’ha gestionat tot plegat, 
però ha volgut ser respectuós. També demana respecte envers ell. 
 
 La Sra. Lluís demana que l’equip de govern i el Grup del PSC parlin més entre ells, 
sense posar pel mig altres Grups municipals, quan no pertoca. Abans de començar al Ple, la Sra. 
Lluís ha anunciat que volia explicar la proposta de resolució del Grup de JxT. No ha fet cap 
interpretació sospitosa de variar el sentit dels acords transaccionats amb el govern. La Sra. Lluís 
demana al Sr. Armengol que no compari el seu estil de presentar les propostes amb seu.  
 
 El Sr. González manifesta que avui el Grup del PSC no ha estat afortunat en cap de les 
seves intervencions. En el Ple municipal es respecta el Reglament Orgànic Municipal, que és la 
norma. Però també es respecten els pactes informals que fan que les relacions entre els Grups 
municipals siguin àgils. Si el Sr. Armengol ha volgut trampes, justificant-les de la forma que ha 
considerat millor, i fent un exercici de filibusterisme. Si el Sr. Armengol trenca aquestes regles, serà 
difícil arribar a acords. Si s’ha assolit l’acord amb l’equip de govern de només llegir els acords, ho 
hauria de fer, sense provocar a la resta de Grups perquè intervinguin, quan potser han dedicat més 
esforços a preparar altres intervencions. El Sr. González podria parlar molt de les rieres, i de tot allò 
que el govern del PSC no va fer durant el seu mandat. Però aquest no era l’acord. Avui mateix, la 
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Sra. Isabel Martínez, com s’havia pactat, ha donat lectura a una proposta de resolució presentada pel 
Grup de Ciutadans, sense més afegits. Si el Grup del PSC vol criticar el govern, el que hauria de fer 
és no arribar a cap transacció. La de Grups, en igualtat de condicions, podran exposar també les 
seves posicions i fer les seves rèpliques. El Sr. González tampoc veu cap rèdit polític en l’actuació 
del Grup del PSC. Aquest Grup va trampes en el Ple i incompleix acords informals amb la resta de 
forces polítiques. 
 
 El Sr. Armengol nega que hagi fet trampes. El Sr. Armengol sempre ha dit, quan s’han 
assolit transaccions, que llegiria els acords, però que també faria una explicació de la motivació per 
la qual es presenten les propostes. Si s’hagués acordat que només es donaria lectura als acords, ho 
hauria fet. El Sr. Armengol demana al Sr. González que no aprofiti l’ocasió per anar contra el PSC. 
Filibusterisme és el que acaba de fer el Sr. González. Ambdós van parlar ahir a la nit sobre aquest 
tema i sobre el servei d’autobús. El Sr. Armengol demana disculpes i anuncia que si s’acorda 
limitar-se a llegir els acords, ho farà d’aquesta manera. Però caldrà que ho facin tots els Grups, 
inclosa la Sra. Lluís.  
  
 El Sr. Alcalde planteja que aquest és un tema a parlar en el marc de la Junta de 
Portaveus, clarificant què vol dir només llegir acords, què vol dir debatre, o què vol dir no fer ni una 
cosa ni altra.  
 
 La Sra. Lluís demana respecte pels vint-i-set Regidors i Regidors del Ple. També es 
mostra d’acord en tractar aquest assumpte a la Junta de Portaveus. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 26) Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la prevenció de l’assetjament escolar i 

protecció de la infància i la joventut. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 

 « L’assetjament és una situació de maltractament basada en una relació de poder, que 
es repeteix en el temps, i en la que l’agressor/a té una intencionalitat clara de danyar a la víctima. 
Quan l’àmbit és infantil o juvenil, aquest situació es pot donar al centre escolar o bé a l’entorn 
social de les víctimes, com hem pogut comprovar en els fets succeïts recentment a la ciutat. Quan el 
fenomen es dona a l’entorn educatiu parlem d’assetjament escolar o bullying i es pot manifestar de 
diferents maneres, però a tots els estudis es repeteixen aquests comportaments: amenaces, exclusió, 
falsos rumors, insults, agressions etc. En els últims anys, s’ha afegit a les diferents formulacions 
d’assetjament entre joves el ciberbullying com una nova fórmula d’abús, utilitzant les xarxes socials 
per a denigrar i atacar, moltes vegades des de l’anonimat, a víctimes indefenses. Mitjançant a aquest 
medi, l’assetjament transcendeix de l’entorn educatiu i arriba a tots els espais i ambients, de manera 
que l’angoixa acompanya a la víctima a tota hora, independentment del moment del dia o espai físic 
que ocupi. Les conseqüències per a la víctima són fracàs escolar, fòbia a l’escola, alt nivell 
d’ansietat i quadres depressius que en situació molt greu poden generar intents de suïcidi. Però 
l’agressor/a i els/les espectadors/es també tenen conseqüències greus i negatives en el 
desenvolupament de la seva personalitat i les seves relacions entre iguals. Prova de que aquesta 
situació no és nova, a l’any 2006 el Síndic de Greuges va presentar un informe extraordinari sobre 
Convivència i Conflictes als Centres Educatius. En aquest informe demanava a les Administracions 
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més recursos per l’assessorament, formació de professorat i materials específics per a la prevenció 
dels conflictes en els centres escolars i exposava la necessitat de la formació de professionals 
especialitzats en l’àmbit de la detecció i intervenció de casos d’assetjament escolar . En un estudi 
fet a l’any 2018 per l’entitat “Save the Children” a Catalunya, 16.000 adolescents, un 9% del total, 
asseguren haver patit assetjament escolar durant els últims mesos i 12.500, un 7% es consideren 
víctimes de ciberassetjament segon dades recollides per aquesta ONG. També en el seu informe 
assegura que un 8,4% pateix cops de manera freqüent i un 34,5% de manera esporàdica. La majoria 
de situacions d’agressions i assetjament es donen fora de les aules o del centre educatiu, és per això 
que moltes vegades s’imposa la llei del silenci i que ni la víctima ni els testimonis ho denunciïn per 
por a represàlies o vergonya. Unicef en un estudi del 2019 diu que el 6,9% dels estudiants de 12 a 
16 anys consideren que han patit ciberassetjament i que el 3,3% reconeix haver participat com a 
ciberassetjador. A l’ última enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (2017) feta pel 
Departament d’Interior i Educació de la Generalitat, les dades són més preocupants. Un 42% 
d’alumnes en algun moment han sigut víctimes de maltractaments per part dels companys o 
companyes. Un 9,9% dels alumnes han sigut assetjats i el 27% de l’alumnat es considera 
observador passiu o instigador. També un 40,4%, especialment noies, consideraven que havien patit 
en algun moment assetjament escolar a través de les xarxes socials. Les principals raons dels 
conflicte entre alumnes són situacions relacionades amb l’aspecte físic, pel color de la pell, origen o 
cultura, ser noi o noia i per l’orientació sexual.  

 » La Llei Orgànica d’Educació (LOE 2006) presenta un principi en el que s’observa la 
necessitat de guiar l’educació cap a valors de tolerància, solidaritat, i pau dins la llibertat, el 
pluralisme, la participació i el respecte. En el seu article 124 estableix la necessitat de que tots els 
centres tinguin un Pla de Convivència. La LOMCE 2013 fa referència a la necessitat de treballar a 
tots els centres educatius la inclusió de tot l’alumnat, mitjançant actituds i estratègies contraries a 
l’assetjament escolar. La Llei d’Educació de Catalunya 2009 en el seu Article 33 explicita el 
compromís que ha de tenir l’Administració, en la protecció de tots els membres de la comunitat 
educativa contra l’assetjament escolar i contra les agressions. En el seu capítol V estableix el marc 
de convivència que han de tenir els centres educatius. També és prioritza l’elaboració d’un Pla de 
Convivència, que reflecteixi les accions que el centre educatiu desenvolupa, en el marc de la 
convivència i la gestió positiva dels conflictes. El Decret 279/2006 estableix la mediació com a 
estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar. A Catalunya 
el Departament d’Educació ha establert, el 29 de juliol de 2019 el “Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció davant l’assetjament i ciberassetjament entre iguals. També el Departament té el 
programa d’innovació “#Aquíproubullying” que posa a l’abast de determinats centres, que s’hi 
presenten voluntàriament, formació, estratègies i els recursos necessaris per a elaborar un projecte 
de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament, amb la participació de la comunitat 
educativa. L’Ajuntament històricament no ha tingut cap programa integral de prevenció de 
l’assetjament, tot i que dins de la Guia d’Activitats Educatives per centres i per les famílies inclou 
propostes per a treballar temes d’adolescència i de convivència i respecte a l’entorn escolar. Tot i 
aquesta normativa i propostes de treball fetes per les diferents Administracions, ens trobem que les 
dades més recents demostren que l’assetjament escolar tradicional té una lleugera disminució en 
detriment d’un augment notable i preocupant del ciberbullying i aquest fenomen representa ja un de 
cada quatre casos d’assetjament escolar, afectant principalment a les noies. Aquesta proporció 
augmenta amb l’edat provocant que a partir dels 13 anys, el 36,5% dels casos d’assetjament siguin 
per ciberassetjament. Concretament l’Observatori per Espanya de Bullying Sin Fronteras, en el seu 
últim informe presentat al Senat, denuncia l’increment en un any de l’assetjament escolar a tot 
Espanya del 22%, significant el cas de Catalunya amb un augment del 10 %, formant ja part de les 
comunitats amb el cinquè índex més alt, del 8’8%,però  per sota del 9’3 de mitjana de l’estat. Per 
tot això es fa necessari l’adopció de mesures i propostes que implementin les actuacions fetes fins 
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ara, i que puguin acompanyar als centres educatius, als socials, esportius, de lleure i a les famílies 
en l’adopció i desenvolupament d’estratègies per lluitar contra l’assetjament de infants i joves a 
l’entorn educatiu i social. La complexitat del problema determina que la seva prevenció i solució 
s’ha de realitzar des de tots els àmbits i serveis municipals. L’assetjament transcendeix, com s’ha 
vist recentment a Terrassa, més enllà del pati o recinte escolar i en moltes ocasions es manifesta al 
carrer o als barris, per tant s’han de preveure mesures educatives, socials i en casos extrems 
policials, tot i que considerem que aquest últim recurs pot ser més positiu com a element 
d’informació i assessorament a centres i famílies. Com hem vist abans Unicef també ha establert 
dins del seu programa d’actuació, l’estudi de dades i la lluita contra l’assetjament infantil i juvenil. 
La seva proposta de “Ciutats Amigues de la Infància”, de la qual formen part diferents ciutats del 
Vallès Occidental, pot ser una bona eina per visualitzar l’interès de la ciutat pel benestar dels infants 
i per l’intercanvi amb altres ciutats del món de bones pràctiques en la millora de la convivència i 
l’equitat escolar.  

 » Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:  
 
 ACORDS  
 
 Primer.- Instar al Departament d’Educació a generalitzar a tots els centres el programa 
d’innovació #aquiproubulling de detecció, prevenció i intervenció enfront de l’assetjament escolar i 
dotar-lo dels recursos suficients per la seva efectivitat.  
 
 Segon.- Demanar al Departament d’Educació la dotació progressiva a tots els centres 
d’educació obligatòria d’un Tècnic en Integració Social, figura que en l’actualitat solament 
disposen els centres d’alta complexitat.  
 
 Tercer.- Instar al Departament d’Educació que dins de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic de la ciutat hi hagi un especialista referent en temes de assetjament i 
ciberassetjament escolar i l’augment de la plantilla al Vallès de professionals del Centre de 
Recursos Educatius per alumnes amb trastorns dels desenvolupament i la conducta (CRETDiC) en 
tant no es desplegui el Pla d’escoles lliures de violència anunciat recentment.  
 
 Quart.- Demanar a l’Ajuntament de Terrassa que dins de la Guia d’Activitats 
Educatives, augmenti l’oferta d’activitats pels alumnes, que estiguin relacionades directament amb 
els Plans de Convivència dels Centres i que puguin comptar amb la col·laboració d’entitats o 
fundacions relacionades amb el tema.  
 
 Cinquè.- Demanar a l’Ajuntament que inclogui dins de la Guia d’Activitats per les 
escoles i per famílies, propostes concretes d’informació i formació sobre l’assetjament escolar i el 
ciberbullying. Fe extensiva aquesta proposta de formació a les entitats socials, de lleure i esportives 
de la ciutat.  
 
 Sisè.- Demanar a l’Ajuntament que disposi dels recursos humans suficients dins de la 
policia municipal, per facilitar el programa que desenvolupa a les Escoles, Instituts i AFAs sobre 
l’ús correcte de les noves tecnologies i el ciberassetjament.  
 
 Setè.- Portar a terme des de l’Ajuntament, coincidint amb el 2 de maig (Dia 
Internacional contra l’Assetjament Escolar reconegut per la UNESCO), una campanya de 
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sensibilització dirigida a la comunitat educativa i a la població en general mitjançant l’edició de 
cartells i fulletons sobre els problemes que porta l’assetjament i el ciberassetjament escolar a les 
víctimes i els/les agressors/es.  
 
 Vuitè.- Proposar a l’Ajuntament la Participació en la convocatòria, tan aviat com sigui 
possible,  per sol·licitar el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància i formar part de la Xarxa 
Internacional de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF.”  
 
 Novè.- Comunicar aquests acords al Departament d’Educació, als Centres Educatius 
de la Ciutat i a la Delegació a Terrassa de l’AFFAC (Associacions federades de famílies d’alumnes 
a Catalunya) i a la Pepeta.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Lázaro, qui comença assenyalant que aquesta proposta és molt 
pertinent en aquests moments. Sempre ho és, però ara especialment, quan a Terrassa, com a altres 
ciutats, hi ha episodis de violència juvenil, que traspassen l’àmbit escolar i es traslladen al carrer. Hi 
ha estudis sobre assetjament escolar que en parlen com un fenomen global, arribant a qualificar-la 
de “plaga del segle XXI” en la joventut, amb uns costos humans de 200 infants i joves, 
principalment per causa de suïcidi, al món. L’Unicef considera l’assetjament escolar i la violència 
juvenil són la principal amenaça els principis del benestar i la protecció dels infants. L’assetjament 
és una situació de maltractament mantinguda en el temps, en la qual l’agressor té la intenció de 
danyar físicament o psicològicament la víctima, ja sigui en l’àmbit de l’escola o de les xarxes 
socials. Les agressions provoquen en les víctimes quadres d’angoixa, fòbia a l’escola, ansietat, 
depressió o fins i tot el suïcidi. L’assetjament tradicional dins les escoles afortunadament està 
disminuint, també gràcies als protocols que s’estan aplicant en els centres educatius. Però hi ha un 
augment del ciberassetjament, difícil de controlar. Sovint es fa des de l’anonimat, i amb un objectiu 
que no sempre és prou clar. Aquesta violència produeix una angoixa permanent a les víctimes. La 
proposta de resolució presenta tot un seguit de dades i estadístiques. El Sr. Lázaro destaca l’última 
enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (2017) feta pel Departament d’Interior i 
Educació de la Generalitat, segon la qual les dades són més preocupants. Un 42% d’alumnes en 
algun moment han sigut víctimes de maltractaments per part dels companys o companyes. Un 9,9% 
dels alumnes han sigut assetjats i el 27% de l’alumnat es considera observador passiu o instigador. 
També un 40,4%, especialment noies, consideraven que havien patit en algun moment assetjament 
escolar a través de les xarxes socials. Les principals raons dels conflictes entre alumnes són 
situacions relacionades amb l’aspecte físic, el color de la pell, origen o cultura, ser noi o noia i per 
l’orientació sexual. Les diferents lleis educatives espanyoles ja parlen de la prevenció i el 
tractament de l’assetjament. La Llei d’Educació de Catalunya contempla uns plans de convivència 
als centres i la figura dels mediadors. La llei més recent parla del nomenament, dins de cada centre 
educatiu, del coordinador de protecció i benestar. El Departament d’Ensenyament també té 
diferents programes i protocols. Tot seguit, el Sr. Lázaro dóna lectura als acords que conformen la 
part dispositiva de la proposta. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui assenyala que davant el greu problema de 
l’assetjament i del ciberassetjament cal fer tot el que estigui a l’abast per dotar de més recursos 
humans per  poder fer la detecció, la prevenció i la intervenció sobre aquest fenomen, per 
aconseguir més eines formatives i informatives als centres escolars, les entitats socials, culturals, 
esportives i de lleure de la ciutat, així com fer acompanyament a les famílies que estan patint aquest 
problema. 
 
 El Sr. Aguinaga manifesta la posició favorable del Grup de Ciutadans a la present 
proposta. No només en l’àmbit municipal, sinó també en el Parlament de Catalunya, aquest 
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problema ha estat abordat, com a mínim des de l’any 2016, a través de la Resolució 23/2011, 
instada pel Grup parlamentari de Ciutadans, amb esmenes de Junts per  Catalunya i del Partit 
Popular, en matèria d’aplicació de protocols contra l’assetjament escolar. I més recentment, el 
febrer de l’any 2020, la moció 153/12, sobre protecció contra l’assetjament escolar, instada pel 
Grup parlamentari de Ciutadans, amb esmenes del PSC, de JxT i d’ERC. Aquesta és, doncs, una 
preocupació compartida. El Sr. Aguinaga afegeix que quan es parla de bretxa digital, no només és 
un problema, sinó que cal ser conscients que el fet digital causa una pertorbació constant en els 
infants. Si abans l’assetjament començava i acabava al pati de l’escola, ara pot començar i acabar en 
el domicili. La manera com les xarxes socials degraden la comunicació i a vegades enverinen les 
relacions interpersonals entre els nens i entre els adolescents, és un tema de preocupació que 
planteja reptes a les famílies, al sistema educatiu i  als professors. El Sr. Aguinaga felicita el Sr. 
Lázaro per la presentació d’aquesta proposta. 
 
 La Sra. Ciurana assenyala que l’assetjament escolar és una problemàtica que incideix 
de forma molt negativa en el desenvolupament integral i satisfactori dels infants i dels joves. Per 
això no es pot menystenir, i cal abordar-lo de manera integral i seriosa, en totes les etapes escolars i 
espais educatius. Aquest convenciment és el que porta el govern a votar a favor dels diferents 
acords, llevat del quart i del cinquè. La Sra. Ciurana, per aquesta raó, demana la votació separada 
dels acords de la proposta. L’abordatge transversal no es veu reflectit en els acords quart i cinquè, 
referits a la Guia d’Activitats Educatives i a la Guia per a les famílies. La proposta consisteix a fer 
més del que ja es fa, i des de fa anys. No hi ha un plantejament integrador, sinó de seguir posant 
pegats en la vida escolar. El que es necessita no són activitats extres i voluntàries, sinó un 
plantejament integral. L’Ajuntament vol avançar cap a un model educatiu lineal, integral i 
interseccional a l’hora d’abordar les violències, que permeti fer una tasca educativa i preventiva als 
centres escolars. Es tracta de fer coses amb sentit, que tinguin un impacte. El Departament s’ha 
compromès a desplegar el Pla d’escoles lliures de violència, que afronta de manera integral 
l’assetjament i la violència, amb una visió més efectiva que els plans dispersos. Aquest pla està en 
marxa, i al setembre es va obrir la convocatòria de la plaça de tècnic superior que l’ha de dirigir. La 
Sra. Ciurana es mostra  convençuda que erradicar qualsevol classe d’assetjament o violència a les 
escoles és un objectiu prioritari, que només s’aconseguirà amb la col·laboració de totes les 
administracions educatives. 
 
 El Sr. Lázaro comença posant de manifest que el Grup d’ERC-MES ha instat un acord 
de la Junta de Portaveus, que ha estat aprovat, contra l’assetjament sexual, que en un dels seus 
acords diu “que per part de l’Ajuntament de Terrassa es duguin a terme activament i potenciïn, 
juntament amb la participació d’experts, actuacions de prevenció i educació als centres escolars 
contra l’assetjament sexual, verbal, físic o psicològic...”. A més a més, el Grup del PSC afegeix que 
és una eina consolidada a l’Ajuntament, que utilitzen tots els centres educatius, que és la Guia 
d’Activitats, pels centres i per les famílies. En aquesta guia es fa una oferta que aprofiten 
especialment centres d’alta complexitat, i que és finançada per l’Ajuntament. S’inclouen tallers, 
conferències, excursions, visites guiades, orientació a famílies, etc., sobre tota mena de temes. Per 
tant, és una guia estructurada, que fa més de vint anys que és a la ciutat, que és aprofitable, 
aprofitada i que es valora, encara que sigui bo que es modernitzi. És bo que les escoles tinguin una 
eina, entre d’altres, per desenvolupar el seu projecte de convivència, una eina que ja existeix, en 
l’àmbit de convivència i la prevenció de l’assetjament, amb el convenciment que si hi ha una millor 
convivència, hi haurà menys assetjament. És important fer plans contra l’assetjament, però encara 
més ho és fer grans plans de convivència en els centres. En un tema com aquest, tan sensible, el Sr. 
Lázaro ha tingut l’oportunitat de rebre comunicats de famílies que agraïen la proposta, tot 
identificant-la amb l’Ajuntament, fins i tot més que amb el Grup del PSC. Famílies que estan patint 
situacions d’assetjament, que es troben dins de protocols, que són llargs, i sense veure que hi hagués 
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una solució. Agraïen la sensibilitat mostrada en la present proposta. El Sr. Lázaro continua 
assenyalant que si el problema és la Guia d’Activitats, s’ofereix a retirar-ne la referència i deixar la 
resta del text. La intenció és la mateixa. Si la Guia s’ha de canviar, aquesta intenció es pot traslladar 
a una futura proposta. Es pot treure la referència a la Guia d’Activitats dels acords quart i cinquè. El 
que fóra desitjable que és que surti clarament que l’Ajuntament manté una aposta clara contra 
l’assetjament i unes mesures raonables i sostenibles per lluitar-hi. 
 
 El Sr. Aguinaga no acaba d’entendre els motius pels quals el govern veu inconvenient 
en fer referència a la Guia d’Activitats. Però amb l’esmena in voce que planteja el Sr. Lázaro, el 
Grup de Ciutadans també hi està d’acord. No paga la pena fer massa debat sobre una qüestió que 
cau pel seu propi pes. 
 
 La Sra. Ona Martínez també fa referència a l’acord de la Junta de Portaveus que ha 
esmentat el Sr. Lázaro, i que ha estat aprovat per unanimitat. La Sra. Martínez recorda que ahir 
mateix es va fer una proposta de transacció al Sr. Lázaro en el sentit de no fer referència a la Guia 
d’Activitats. La Sra. Ciurana ja ho ha explicat. El Sr. Lázaro ha parlat que vol transformar, però la 
seva proposta només vol dotar de més recursos una guia que fa vint anys que està en funcionament i 
que no ha transformat la situació ni ha acabat amb les violències. Per altra banda, parla 
d’assetjament com si fos una violència diferent, però en un moment determinat ha dit que s’origina, 
com malauradament passa en les violències que pateix la nostra societat, en el gènere, en l’origen, 
en l’orientació sexual, en les capacitats de cadascú, o en la classe social. Per tant, no té sentit, i per 
això el govern pensava votar en contra dels acords quart i cinquè, posar pegats inconnexos, amb una 
mirada concreta que no és ni transversal ni interseccional. La societat necessita construir plans 
integrals i transversals, que abordin les violències a l’escola i a fora de l’escola, entre els joves, i 
que ho facin de manera interseccional, és a dir tenint en compte totes les opressions. El bullying i el 
ciberbullying són formes d’aquestes violències, a través d’uns mitjans determinats. Però cal donar-
hi una mirada integral i interseccional. En cas contrari, no s’aconseguirà transformar res. Fent el 
mateix que s’ha fet durant vint anys, que no ha funcionat, no es transformarà res. Pel que fa a la 
referència a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància, que també es va transaccionar, la Sra. 
Martínez recorda que és un requisit indispensable tenir un Pla local d’infància i adolescència. El 
govern ha entomat aquest pla i ha començat a treballar-hi, amb la voluntat de desenvolupar-ho al 
llarg del 2021. Ja hi ha hagut contactes amb l’Unicef per tal que Terrassa esdevingui Ciutat Amiga 
de la infància. Però no es poden fer les coses al revés. No es poden aprovar coses en les quals 
només hi hagi el títol, sense tenir un pla local que faci una diagnosi i posi a sobre de la taula en una 
ciutat tan complexa i amb tanta diversitat com Terrassa, quines són les necessitats de la infància, i 
més en ens moments actuals que vivim, que són complicats. La Sra. Martínez conclou anunciant 
que amb la incorporació de les esmenes in voce introduïdes pel Sr. Lázaro, el Grup d’ERC-MES 
aprovarà també els acords quart i cinquè. 
 
 El Sr. Lázaro assenyala que les nou propostes de la resolució són molt concretes. El 
Pla d’escoles lliures de violència, del Departament d’Educació, va ser anunciat pel Conseller 
Bargalló en una compareixença al Parlament de Catalunya el març del 2019. El Sr. Lázaro reconeix 
que l’Unicef demana disposar d’un pla local d’infància i adolescència. Però a la ciutat hi ha 
multitud d’escoles, d’instituts, d’entitats, que tenen els seus plans per la infància en el seu dia a dia. 
Per tant, hi ha un coixí prou potent per fer-hi front. Davant la situació d’una família que pateix 
l’assetjament d’un fill o filla, no se li pot demanar que esperi que hi hagi un pla d’escoles lliures de 
violència o un pla d’infància. En canvi, sí que se li pot dir que la seva escola està fent un pla 
antibullying, acreditat, que segurament millorarà les circumstàncies que afecten el seu fill o filla; 
que, a més, hi haurà un tècnic d’educació social integral, que farà tasques de convivència, 
dinamització i mediació; a més en els psicopedagogs de Terrassa tindran un referent, perquè és 
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especialista en assetjament i ciberassetjament; i a més la seva escola té un programa d’activitats de 
l’Ajuntament que aquest any fa un seguit d’activitats. La Guia d’Activitats ha permès que nens de 
barris pobres de Terrassa puguin anar a escoltar una obra de teatre en anglès o a tallers castellers, o 
una visita guiada a monuments de Terrassa. Per tant, és una eina important, encara que s’hagi de 
millorar. També és important la campanya per sensibilitzar la població. Sembla que es vol donar el 
missatge que la proposta fa plantejaments generals, quan no és veritat. Els nou acords són propostes 
concretes.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. Després de les esmenes in voce introduïdes, el 
redactat de la part dispositiva de la proposta de resolució aprovada queda com segueix: 
 
 « Primer.- Instar al Departament d’Educació a generalitzar a tots els centres el 
programa d’innovació #aquiproubulling de detecció, prevenció i intervenció enfront de 
l’assetjament escolar i dotar-lo dels recursos suficients per la seva efectivitat.  
 
 Segon.- Demanar al Departament d’Educació la dotació progressiva a tots els centres 
d’educació obligatòria d’un Tècnic en Integració Social, figura que en l’actualitat solament 
disposen els centres d’alta complexitat.  
 
 Tercer.- Instar al Departament d’Educació que dins de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic de la ciutat hi hagi un especialista referent en temes de assetjament i 
ciberassetjament escolar i l’augment de la plantilla al Vallès de professionals del Centre de 
Recursos Educatius per alumnes amb trastorns dels desenvolupament i la conducta (CRETDiC) en 
tant no es desplegui el Pla d’escoles lliures de violència anunciat recentment.  
 
 Quart.- Demanar a l’Ajuntament de Terrassa que augmenti l’oferta d’activitats pels 
alumnes, que estiguin relacionades directament amb els Plans de Convivència dels Centres i que 
puguin comptar amb la col·laboració d’entitats o fundacions relacionades amb el tema.  
 
 Cinquè.- Demanar a l’Ajuntament que inclogui, per les escoles i per famílies, 
propostes concretes d’informació i formació sobre l’assetjament escolar i el ciberbullying. Fe 
extensiva aquesta proposta de formació a les entitats socials, de lleure i esportives de la ciutat.  
 
 Sisè.- Demanar a l’Ajuntament que disposi dels recursos humans suficients dins de la 
policia municipal, per facilitar el programa que desenvolupa a les Escoles, Instituts i AFAs sobre 
l’ús correcte de les noves tecnologies i el ciberassetjament.  
 
 Setè.- Portar a terme des de l’Ajuntament, coincidint amb el 2 de maig (Dia 
Internacional contra l’Assetjament Escolar reconegut per la UNESCO), una campanya de 
sensibilització dirigida a la comunitat educativa i a la població en general mitjançant l’edició de 
cartells i fulletons sobre els problemes que porta l’assetjament i el ciberassetjament escolar a les 
víctimes i els/les agressors/es.  
 
 Vuitè.- Proposar a l’Ajuntament la Participació en la convocatòria, tan aviat com sigui 
possible,  per sol·licitar el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància i forma part de la Xarxa 
Internacional de Ciutats Amigues de la Infància d’ UNICEF.”  
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 Novè.- Comunicar aquests acords al Departament d’Educació, als Centres Educatius 
de la Ciutat i a la Delegació a Terrassa de l’AFFAC (Associacions federades de famílies d’alumnes 
a Catalunya) i a la Pepeta.» 
 
Epígraf 27) PROPOSTES URGENTS 
 
 Per part de la Presidència s’anuncia que no hi ha Propostes Urgents 
 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 
 
Epígraf 28) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions número 3.015,  així com 

els tramitats electrònicament, 5.292 al 6.599/2020, dictats per l’Alcalde-President i 
Regidors i Regidores delegats. 

 
 La Presidència 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, número 3.015, de 6 de novembre, així com els 
tramitats electrònicament (del número 5.292, de 16 d’octubre, al 6.599/2020, de 12 de novembre).  
Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria General la consulta de 
cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 29) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori informació sobre els acords adoptats per la Junta de Govern Local en la 
reunió del dia 20 de novembre d’enguany (sessió número 14/2020). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Per part de la Presidència es fa avinent, abans de la formulació de nous precs i 
preguntes, que el Grup municipal de Ciutadans ha presentat per escrit una sol·licitud d’informació 
per tal que sigui contestada oralment en la sessió plenària d’avui. El contingut d’aquesta petició és 
el que es transcriu a continuació. 
 
 « En relació a les subvencions concedides al sector del comerç voldríem fer referència 
a la següent: 
 

APEIJ XARXA TERRASSA (SALÓ JUGUEM 2020) 
EOSB 14/2020 
IMPORT: 22.000€ 
CONCEDIT: 11.000€ 

 
 Voldríem saber: 
 
 Per què es continua concedint aquest ajut al saló juguem, a través de l’àrea de comerç, 
quan de fet l’any passant vam ser informats per part del regidor de promoció econòmica, Sr. Albert, 
que aquest ajut ja no seria canalitzat a través de l’àrea de comerç? 
 
 Què passarà amb l’import d´11.000€ que ja està concedit tenint present que aquest saló 
probablement no tindrà lloc?» 
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 Pren la paraula la Sra. Ramírez, qui posa de manifest que el saló Juguem és una 
activitat de la campanya de Nadal, conjuntament amb altres activitats que impulsaven les 
associacions, amb vocació de dinamitzar els eixos comercials. La subvenció es gestionava des del 
Servei de comerç. Que aquesta activitat es programés en el recinte firal, i no en els eixos 
comercials, o en espais on hi hagués activitat comercial, provocava que es pogués entendre que 
aquesta subvenció podria arribar a impulsar-se des d’algun altre servei de l’Ajuntament, que no fos 
el de comerç. En tot cas, això no ha estat així. La subvenció continua en l’àmbit de comerç. Ara és 
quan el comerç ens necessita, i fem arribar a la gent aquesta proximitat. Enguany es va plantejar un 
nou disseny, una reestructuració del Juguem. En aquest cas, es faria a diversos barris de Terrassa, 
amb un total de quatre barris, Centre, Can Palet, La Maurina i Sant Pere Nord. Per tant, aquesta 
subvenció va ser concedida quan es van atorgar la resta de subvencions, i es tirarà endavant. En el 
cas que no es pogués fer aquesta activitat, afegeix la Sra. Ramírez, com es fa amb totes les 
subvencions, i d’acord amb la Llei 38/2003, en cas que no es pugui justificar, la subvenció haurà de 
ser retornada. 
 
 El Sr. Aguinaga assenyala que el rerefons de la pregunta era per què el saló Juguem 
està enquadrat dins del mecanisme de suport al comerç. De fet, l’any passat, encara formava part de 
la bateria de suport al comerç. Ja en el seu moment, en seu de comissió informativa, el Sr. Aguinaga 
va preguntar per què aquest saló, que en principi no té cap afectació directa amb el món del comerç 
formava part d’aquesta bateria d’ajuts. El Sr. Aguinaga continua sense entendre-ho. El Sr. Aguinaga 
pregunta si hi ha algun motiu específic perquè en formi part, si hi ha algun tipus de marc de 
col·laboració amb entitats comercials que justifiqui la presència en l’àmbit del comerç.  
 
 La Sra. Ramírez assenyala que enguany es farà en els eixos comercials, en els llocs on 
realment existeix l’activitat comercial, en comptes de fer-ho com fins ara, en el recinte firal. El 
recinte es troba en el Passeig 22 de Juliol, on no hi ha teixit comercial, ni cap entitat comercial. 
Enguany s’ha fet aquesta aposta per un eix vertebrador dinamitzador dels eixos comercials. La Sra. 
Ramírez es mosta convençuda que funcionarà. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui comença assenyala que durant quatre 
setmanes han estat tancades les escoles municipals d’Art, de Música i de la Llar, per les instruccions 
del govern a causa de la pandèmia de COVID-19. L’alumnat ha pagat les mensualitats sense poder 
gaudir de les classes. El més perjudicat ha estat l’alumnat d’Art, ja que és molt difícil fer classes en 
línia d’aquestes disciplines, que requereixen la pràctica i la presencialitat. La Sra. Trullàs pregunta 
si s’ha pensat algun tipus de mesura per compensar aquest alumnat. Per altra banda, la Sra. Trullàs 
assenyala que darrerament les llambordes del carrer Sant Pere es belluguen, estan aixecades i poden 
provocar caigudes, i pregunta si hi ha previst algun pla d’actuació per tal de poder-les reparar. 
 
 La Sra. Lluís pregunta quin és l’estat actual del procés de segregació de Les Fonts de 
Sant Quirze, i la seva agregació a Terrassa. La Sra. Lluís pregunta si des de l’aprovació pel Ple, el 
desembre del 2019, s’ha reunit la comissió política, si s’ha reunit alguna vegada la comissió 
bilateral tècnica i si ho ha fet la comissió plenària intermunicipal. També pregunta quan es pensa 
convocar.  
 
 La Sra. Martínez es refereix en primer lloc a què des de fa uns anys, una sèrie de veïns 
de l’avinguda Lacetània, a l’altura del número 56, que es queixen sobre la ruta de la recollida de 
residus, que passa a altes hores de la matinada, a les dues, a les tres o a les sis. Sembla que fa temps 
que han presentat instàncies a l’Ajuntament, i fins i tot durant el mandat anterior es van reunir amb 
els serveis municipals per valorar una possible ruta alternativa. Sembla també que va haver-hi una 
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proposta de reubicació factible, però que no s’ha dut a terme perquè les queixes continuen produint-
se. La Sra. Martínez pregunta si s’ha avaluat o s’ha reprès aquesta possible reubicació. La Sra. 
Martínez es refereix a continuació a una fuita d’aigua que hi ha hagut al carrer Joaquim de Pau, a 
l’altura dels números 62 i 64. Fa una setmana que es va produir, i no se sap si l’Ajuntament ha fet 
alguna actuació. Es tracta d’un fet que està afectant la via pública des de fa uns dies. 
 
 El Sr. Aguinaga comença manifestant el suport del Grup municipal de Ciutadans als i 
les policies nacionals del carrer Baldrich, pels atacs vandàlics patits aquesta setmana, i manifestar el 
reconeixement per la feina que estan fent contra la violència patida per les dones. El Sr. Aguinaga 
fa extensiu aquest reconeixement a la Policia Municipal. El Sr. Aguinaga continua assenyalant que 
el mes vinent, malauradament, una altra guarderia privada tancarà a la ciutat. Serà la cinquena que 
tanqui enguany, amb el perjudici per les famílies i les treballadores. Des del Departament s’ha 
anunciat una línia d’ajuts, que no se sap quan arribarà, i ni tan sols si arribarà. El Sr. Aguinaga 
pregunta què està fent l’Ajuntament per aturar el tancament de les llars bressol privades. Per altra 
banda, el Sr. Aguinaga es refereix a l’àmbit de la promoció audiovisual. A l’última reunió de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, es va informar sobre els projectes vinculats a 
l’audiovisual endegats per l’àrea, en l’àmbit de la difusió de projectes cinematogràfics. Tanmateix, 
no va quedar clar quin és el procediment que les entitats vinculades a la cultura han de seguir per 
poder optar a participar-hi. No queda clar. El Sr. Aguinaga demana que a la pròxima reunió de la 
comissió sigui presentat per escrit el canal que cal seguir perquè una entitat cultural de la ciutat 
pugui optar a participar en la difusió de projectes cinematogràfics. En un altre ordre de coses, el Sr. 
Aguinaga assenyala que a la darrera reunió de la Taula de Ca n’Anglada es va informar que 
enguany es va produir una transferència de crèdit per la primera compra de mascaretes, que 
provenia de l’import assignat a l’esponjament del barri. El Sr. Aguinaga pregunta si el nou 
pressupost està contemplat aquesta partida, i si hi ha prevista alguna dotació específica per a 
l’impuls dels microprojectes de la Taula de Futur Ca n’Anglada 2030. 
 
 El Sr. González es refereix a un accident de trànsit, en el qual un vehicle va xocar 
contra una tanca de separació entre la ronda de Ponent i el mercat de Can Boada. Això va passar a 
l’agost. Han passat tres mesos i la tanca no està arranjada ni reposada. Hi ha un desnivell important 
a la zona, i per aquest punt passen veïns i veïnes, nens i nenes que van i vénen de l’escola. La 
setmana passada, el Sr. González va veure que hi havia una tanca provisional d’obres. Però la 
situació és molt insegura. El Sr. González pregunta quan està previst, després de tres mesos, 
arranjar aquesta situació a la zona. 
 
 El Sr. Garcia pregunta en primer lloc si l’Ajuntament té previst celebrar algun acte en 
commemoració de l’aniversari de l’aprovació de la Constitució, i si és així quina mena d’acte té 
pensar realitzar. Per altra banda, el Sr. Garcia pregunta en relació amb l’última reunió de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, en la qual el Tinent d’Alcalde va afirmar 
que el projecte de desplegament territorial havia estat deixat en un calaix per l’anterior equip de 
govern, El Sr. Garcia vol corregir-lo i negar aquesta afirmació. Va ser sota el mandat del PSC que 
es va redactar aquest projecte. El Sr. Garcia pregunta quines accions s’han fet durant el present en 
relació amb aquest projecte, i quines estan previstes en el futur. 
 
 La Sra. Candela assenyala en primer lloc que l’Alcalde va demanar una reunió amb la 
Consellera Alba Vergés, amb els comitès d’empresa del sector sanitari de la ciutat i les diferents 
plataformes. Pel que va comentar la Regidora, aquesta reunió la va delegar en la gerent de la regió 
sanitària, Sra. Anna Aran. La Sra. Candela pregunta a quins compromisos va arribar la gerent, com 
a representant de la Consellera, en aquesta reunió que es va mantenir la setmana passada. La Sra. 
Candela pregunta també si la Regidora de Salut té notícies sobre com s’està materialitzant el pla 
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d’enfortiment de l’atenció primària. A l’última comissió informativa va manifestar que esperava 
tenir més informació el dia de la reunió que s’havia de mantenir amb la gerent de l’àrea sanitària, i 
que informaria al respecte. La Sra. Candela afegeix que disposa de l’esquema, però no té dades ni 
dates de la materialització de l’esmentat pla.  
 
 El Sr. Vega manifesta el seu reconeixement i un recordatori amb motiu del Dia del 
Mestre, i també del dilluns, quan serà el Dia de les Ciutats Educadores. Són dues fites importants al 
voltant de l’educació. En la situació difícil que s’ha patit, de tancament de centres i de reobertura, 
cal reconèixer la tasca del col·lectiu docent. Ha estat una tasca ingent, difícil i complexa. Igual que 
altres col·lectius, els docents també s’han posat en primera línia. Per aquest esforç, bona feina i 
empatia, demostrada al llarg de la pandèmia, amb el confinament i després amb la reobertura de les 
escoles, amb la garantia de presencialitat durant tot el curs, el Sr. Vega felicita aquest col·lectiu, en 
nom propi, del Grup del PSC i de tot el Ple. El Sr. Vega anima a fer que el pròxim dilluns tots els 
agents de la ciutat se sentin corresponsables de l’educació dels nostres joves i infants.  
 
 Pren la paraula el Sr. Ciurana, qui respon a la Sra. Trullàs sobre els pagaments a les 
escoles municipals. És cert que van estar aturades durant un temps. S’ha fet atenció telemàtica, com 
s’ha fet en altres centres. No s’han rebaixat les quotes, perquè els costos s’han mantingut, els del 
professorat i les despeses en neteja, que s’han incrementat. A més, per les activitats que es realitzen 
en aquestes escoles, les quotes que es paguen són entre un 20 i un 30% del cost real dels cursos. Per 
tant, es va considerar que no es podia rebaixar-ho més. Respecte al tancament d’escoles bressol 
privades, plantejat pel Sr. Aguinaga, la Sra. Ciurana assenyala que s’ha intentat acompanyar aquests 
centres, mantenint contactes amb elles. Però l’Ajuntament disposa de molt poques eines, per no dir 
cap, per evitar el seu tancament. 
 
 El Sr. Duque respon a la Sra. Lluís que en relació amb la segregació encara falten 
algunes reunions i diversos aspectes a polir. Però el conveni de la comissió intermunicipal s’està 
tramitant, perquè caducava a l’octubre. Hi ha un cert retard. El Sr. Duque s’ofereix a informar-la de 
tot plegat per escrit, de tot el que s’està fent al respecte. Contestar-li ara suposaria estendre’s molt. 
 
 El Sr. Ibáñez informa que s’estan fent diferents actuacions, al centre i als barris, en 
relació amb les llambordes. La problemàtica plantejada per la Sra. Trullàs està contemplada, i 
s’actuarà al respecte.  
 
 La Sra. Melgares respon a la Sra. Martínez sobre els itineraris, confirmant que es tracta 
d’una qüestió que prové del mandat anterior. Es van fer reunions, i no es va arribar a actuar. El 
govern actual també ha mantingut reunions i ha donat instruccions al respecte. S’ha anunciat als 
veïns que es faran els canvis adients, quan es puguin implementar. S’estan movent molts 
contenidors de lloc, amb la implantació de la recollida lateral. La Sra. Melgares espera que estaran 
reubicats abans de Nadal.  
 
 El Sr. Forn respon al Sr. Aguinaga que l’estratègia que se segueix en relació amb els 
projectes audiovisuals del Terrassa City of Film, és acompanyar aquelles iniciatives de la societat 
civil que es presenten, al voltant de festivals o certàmens audiovisuals. Tothom que hi ha mostrat 
interès i ha presentat projectes ha rebut l’acompanyament de l’Ajuntament, en alguns casos 
reconduint-los o posant-los en contacte amb altres persones perquè es poguessin dur a terme. No 
existeix un procediment establert perquè les persones o entats s’adrecin a l’Ajuntament i creïn nous 
projectes, sinó que quan algú té un projecte i el presenta, l’Ajuntament l’acompanya i l’ajuda 
perquè pugui ser una realitat. Atès que el Sr. Aguinaga ha demanat informació per escrit, el Sr. Forn 
anuncia que se li farà arribar. 
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 El Sr. Albert respon al Sr. Aguinaga que la partida a la qual ha fet esment apareix en el 
Pressupost del 2021, a l’apartat d’inversions. Respecte a la queixa expressada pel Sr. Garcia, el Sr. 
Albert reconeix que la seva referència al fet que el projecte havia estat en un calaix, es podria 
malinterpretar. Aquest és un projecte que el Sr. Garcia coneix molt bé, atès que depenia d’ell. Els 
treballs van acabar justament a finals del mandat anterior. Per tant, és cert que no estava en un 
calaix. El govern actual el va trobar quan va començar el nou mandat. El Sr. Albert recorda, però, 
que això neix d’una proposta de resolució presentada pel Grup d’ERC-MES l’any 2018, demanant 
un nou pla d’equipaments, perquè l’anterior havia caducat. El govern del PSC va anar més enllà, 
amb el projecte de desplegament territorial. La voluntat del govern actual és desenvolupar aquest 
projecte. El Sr. Albert manifesta el seu interès pels equipaments, ja des de la seva primera època 
amb responsabilitats de govern. S’havia començat a treballar en l’avaluació dels equipaments cívics 
municipals, de la seva situació, de les mancances i les problemàtiques, i a partir del document que 
va deixar el govern anterior. Amb l’arribada de la pandèmia i el teletreball, la pressió sobre els 
equipaments va baixar. Ara s’entoma de nou aquest tema. El Sr. Albert lamenta la seva expressió, 
que el projecte estava en un calaix del govern anterior, que no era un missatge adreçat al PSC, sinó 
al fet que és un projecte que es va presentar just a finals del mandat anterior, i que l’actual govern 
l’entoma a principis de l’actual, recuperant els documents elaborats. La guia serà el document 
elaborat en el mandat anterior, un document ben fet, que parla dels equipaments i de com aterrar 
territorialment en el desplegament de l’administració. El Sr. Albert avança que per molta feina que 
es faci fins a finals del mandat, s’arribarà allà on es pugui. Aquest és un camí de llarg recorregut, 
que hauria de tenir continuïtat, més enllà que es pugui anar actualitzant els estudis. El punt de 
partida i el fil conductor és el document que es va elaborar el govern del PSC en el mandat anterior.  
 
 La Sra. Ramírez respon al Sr. Garcia que no hi ha previst cap acte en el dia de la 
Constitució.  
 
 Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, ho 
seran per escrit.  
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan manquen tres minuts per a 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. 
 


