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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 
18 DE DESEMBRE DE L’ANY 2020                                                      - SESSIÓ NÚM. 12/2020 - 

 
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 divuit de desembre 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 són dos  quarts de  deu del  matí del dia 
de la data, es procedeix a la substanciació 
dels assumptes que conformen l’Ordre del 
Dia de la present sessió, començant per 
aquells que componen la seva PART 
RESOLUTIVA.  
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Epígraf 1) Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Terrassa en l’àmbit 
del sector d’activitats productives dels Bellots II. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui posa de manifest, abans de procedir al debat i 
votació del dictamen, que hi ha hagut unes esmenes al que caldria explicar. No és habitual que el 
govern esmeni amb dictamen presentat pel mateix equip de govern. Per aquest motiu, el Sr. 
Caballero avança que va parlar amb els Portaveus de tots els Grups municipals per explicar-ho. El 
15 de desembre, tot just fa tres dies, es va mantenir una conversa amb els serveis tècnics de la 
Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, en la qual aquests, de forma excepcional, van avançar 
la proposta d’informe territorial i urbanístic emès a petició de l’administració ambiental, relatiu al 
segon informe territorial i urbanístic, objecte de les presents esmenes. A l’esmentat informe es fa tot 
un seguit de prescripcions, habitual en el tràmit urbanístic posterior a una aprovació provisional, 
però abans de la mateixa. Totes elles són de caràcter tècnic, i no suposen cap canvi substancial 
respecte al document del qual es va informar la comissió informativa del 27 de novembre. Es tracta, 
d’una banda, d’incorporar una sèrie d’informes sectorials, necessaris en qualsevol modificació de 
planejament urbanístic, que van arribar entre el dia de la comissió informativa i avui. D’altra banda, 
una sèrie de prescripcions molt tècniques de delimitació el sector, i d’especificacions pel que fa a 
unes prescripcions relatives al Pla Director Metropolità sobre les noves àrees de centralitat urbana. 
El Sr. Caballero demana disculpes, atès que a causa que els informes han arribat en els últims dies, i 
malgrat el treball intens dels serveis tècnics municipals per incorporar aquestes prescripcions al 
document que avui es presenta, i aconseguir que el tràmit entre l’aprovació provisional i la 
definitiva sigui més àgil del que acostumen a ser en les modificacions del POUM, no ha estat 
possible tenir-ho preparat abans. Per aquests motius, el Sr. Caballero demana als Grups municipals 
el seu suport a la introducció d’aquestes esmenes, de caràcter tècnic i que no canvien el sentit del 
document. 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui anuncia que el grup del PSC s’abstindrà en la 
votació de l’acceptació de l’esmena, tot agraint les explicacions que ahir vespre li va donar el Sr. 
Caballero. Però no ha estat possible treballar, estudiar i preguntar sobre la documentació que es va 
lliurar ahir a la nit.  
 
 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 ) …………………………….. ABSTENCIO 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 Intervé novament el Sr. Caballero, qui passa a explicar el contingut del present 
dictamen, amb la incorporació de les esmenes abans aprovades. Les persones viuen, treballen, 
s’eduquen i gaudeixen de l’oci a la ciutat, i l’urbanisme és l’eina que ofereix quins són els llocs més 
idonis per fer aquestes activitats. L’urbanisme ha d’anar un pas per endavant, veient i analitzant 
quines són necessitats, actuals i futures, de la ciutadania. L’urbanisme ha d’organitzar el territori, 
preveient reserves de sòl, sigui per la promoció d’habitatges o la implantació d’activitats 
productives, el desenvolupament de la vialitat, els espais verds o els equipaments de serveis públics. 
L’urbanisme no s’ha d’entendre, malgrat que es disposi d’una ordenació general, com un element 
estàtic. Mitjançant els instruments de planificació que les lleis urbanístiques aporten, es configura 
com una eina modificable i adaptable a les circumstàncies i necessitats de cada moment. És amb 
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aquest objectiu que es preveuen noves determinacions per als polígons industrials, que els facin més 
atractius i competitius. La COVID-19 ha alentit l’economia, ha tancat empreses i ha generat 
desocupació, alhora que una situació d’incertesa entre la ciutadania. Les necessitats actuals 
impliquen recuperar l’activitat industrial i per impulsar actuacions que generin ocupació. És en 
aquests moments quan l’urbanisme esdevé una eina al servei de les persones. Per aquest motiu és 
tan important dissenyar polígons industrials ordenats, sostenibles i de qualitat, amb l’objectiu 
d’atraure talent i generar llocs de treball qualificats, i generant sinergies perquè els treballadors/es 
que s’hi incorporin resideixin a la ciutat. Es vol fomentar una economia basada en la indústria 4.0, 
en el coneixement, la innovació i la tecnologia, definint polígons d’activitat econòmica i sòl 
industrial en els quals es promogui la mobilitat sostenible, amb mecanisme d’integració 
paisatgística de les seves construccions i amb una millora de les infraestructures i serveis. 
L’expedient que avui es presenta al Ple n’és un exemple del que acaba d’explicar el Sr. Caballero. 
Bellots II és un àmbit de 94 hectàrees, que oferirà més de 400.000 metres quadrats de superfície per 
a noves activitats productives i terciàries, i amb capacitat per acollir grans indústries i activitats 
logístiques. Es pretén generar un canvi de model productiu, diferents del definit per l’anterior pla 
parcial del 2005, per tal de fer possible la implantació d’una nova tipologia productiva, basada en 
activitats industrials de major dimensió, i també de sectors innovadors vinculats a la logística. 
Aquest nou model del pla parcial dels Bellots II va acompanyat d’una avaluació ambiental més 
exigent, que vetlla perquè es destini més superfície a espais lliures, en detriment de la vialitat. A 
més, es preveu que la franja d’espais lliures que limiten amb l’Anella Verda s’integrin millor en 
aquesta. També es contemplen determinacions que generin una mobilitat més sostenible i de 
menors emissions, afavorint la qualitat de l’aire. Que s’implementi un millor aprofitament de les 
aigües de pluja, reduint les superfícies impermeables al màxim, millorant la capa freàtica que 
alimenta les fonts naturals i redueix l’erosió dels terrenys agrícoles. També es preserva l’històric 
Camí dels Monjos, afavorint l’ús social dels espais lliures que conté. 
 
 El Sr. González anuncia que la posició del Grup municipal de Ciutadans és igualment 
favorable, de la mateixa manera que va defensar el maig del 2019, que no és la mateixa que va 
defensar ERC-MES aleshores. El Sr. González felicita aquest canvi de posició d’ERC-MES i li 
dóna la benvinguda a la realitat i al sentit comú, a empènyer la ciutat en un àmbit clau per la 
promoció econòmica, per l’activitat industrial, i en benefici de la ciutadania. ERC-MES té un 
discurs a l’oposició i un altre diferents quan governa. Aquesta modificació facilitarà la implantació 
de grans operadors, que necessiten amplis espais per ubicar-se. Això generarà riquesa econòmica i 
ocupació. El Sr. González agraeix al Sr. Caballero que li transmetés la incorporació de les esmenes 
que avui ha comentat, tot i que el Grup de Ciutadans no ha tingut temps per estudiar-les amb cura. 
Així i tot, el Sr. González se’n refia de la paraula del Sr. Caballero i per això ha facilitat la seva 
incorporació al dictamen. El Sr. González espera que realment aquesta incorporació serveixi per 
agilitar l’aprovació definitiva de l’expedient, en benefici de la ciutadania, de la creació d’ocupació i 
de l’activitat econòmica.  
 
 El Sr. Armengol manifesta que avui es fa un pas més, encara no definitiu, que 
correspondrà a la Generalitat, en la tramitació d’aquest expedient. El Sr. Armengol recorda que 
aquesta modificació del POUM arrenca l’any 2003, amb la redacció del POUM i la planificació 
dels creixements residencials i industrials. El 2005, els promotors del sector ja van presentar un pla 
parcial que quedar encallat pocs anys després degut a la crisi immobiliària que va provocar 
l’aturada del projecte. L’anterior mandat va ser possible, amb la direcció dels responsables polítics 
de les àrees polítiques de promoció econòmica i de territori, Sr. Sàmper, Sr. Jiménez i el mateix Sr. 
Armengol, de la mà dels promotors, poder arrencar el sector i aprovar inicialment la modificació del 
POUM el maig del 2019, en l’últim Ple del mandat anterior. Fins que les empreses no es puguin 
implantar en el sector, previst cap a l’any 2025, hauran passat gairebé vint-i-cinc anys, i el context 
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actual no és el mateix que el d’inicis d’aquest segle, quan van començar els treballs de planificació. 
La ciutat creix en població i es dirigeix cap als 250.000 habitants. Això no és casual. Terrassa 
ofereix una bona qualitat de vida en general. En xifres relatives respecte a l’àrea metropolitana, la 
ciutat ofereix uns preus de lloguer i de compravenda més assequibles. A més, és una ciutat ben 
comunicada amb Barcelona i amb la resta del país. La situació, doncs, és de creixement demogràfic, 
i per altra banda de crisi econòmica i social provocada per la COVID-19. Pertoca a tots plegats 
intentar reactivar, si més no des de l’administració local, l’economia de la ciutat, creant lloc de 
treball. Quan es va presentar l’any 2019, es va adjuntar un informe que deia que el 
desenvolupament d’aquest sector crearia 4.500 llocs de treball directes, i uns mil indirectes. El Sr. 
Armengol conclou dient que és imprescindible desenvolupar Bellots II, com també ho és 
desenvolupar Palau Sud o Can Guitard, tot i que aquests últims aposten per un model més 
productiu, més industrial. Els Bellots s’orienta més cap al sector de la logística, amb la necessitat de 
parcel·les grans. El Grup del PSC votarà a favor del dictamen, com ho va fer l’any 2019, 
comparteix el discurs actual del Sr. Caballero i voldria conèixer el relat pel qual el Grup d’ERC-
MES va canviar de posició, no va donar suport a l’aprovació inicial, fent seguidisme de Terrassa en 
Comú. Se suposa que avui votarà a favor, fent seguidisme de Tot per Terrassa. Especialment tenint 
en compte que no hi ha cap canvi substancial entre el document d’aleshores i el d’avui. 
 
 El Sr. Caballero comença recordant als Portaveus de l’oposició que el pla de Bellots II 
es va aprovar en el POUM del 2003 gràcies, entre altres, al suport d’ERC. Per altra banda, ERC-
MES és un partit del tot fiable, perquè intenta fer sempre el que diu. El Grup de Ciutadans no és 
gaire de mirar la lletra petita, però sí que és molt previsible. El Grup d’ERC-MES és va oposar a 
l’aprovació inicial perquè va denunciar que hi havia una sèrie llarga de problemes mediambientals 
no resolts. L’Oficina d’Avaluació Ambiental va haver d’emetre dos informes prescriptius respecte 
de l’aprovació inicial, promoguda pel PSC amb el suport del PDeCAT. Per tant, no hi ha hagut cap 
canvi de posició. El Grup d’ERC-MES també va votar en contra del Pla especial de Ca n’Amat de 
la Muntanya, denunciant que no complia la normativa vigent. ERC-MES no estava en contra ni de 
la planificació de Ca n’Amat ni tampoc de Bellots II. Estava en contra que les coses no es fessin bé, 
amb rigor i amb cura. El Pla Espacial de Ca n’Amat, igual que l’aprovació inicial de Bellots II, ha 
estat objecte d’una repassada absoluta per part dels òrgans supervisors de la Generalitat de 
Catalunya, que els han canviat del. I com aquests, altres. ERC-MES va votar en contra l’aprovació 
inicial de la modificació de POUM que aixecava la prohibició de la recollida pneumàtica en el 
conjunt d’àmbits urbanístics de la ciutat, i no perquè estigués en contra d’aixecar aquesta recollida 
en alguns sectors, però no en tots. Quan ERC-MES va arribar al govern, va promoure una 
modificació del POUM per aixecar les càrregues urbanístiques en aquells sectors prioritaris per al 
creixement de la ciutat. Per tant, hi ha una línia argumental coherent, entre tot allò que va haver de 
denunciar, malauradament, en el seu moment, quan estava a l’oposició, i el que avui s’ha trobat en 
els òrgans supervisors, que han donat la raó a ERC-MES. Aquestes argumentacions estan recollides 
a les actes del Ple i als informes dels òrgans assessors de la Generalitat, l’Oficina d’Avaluació 
Ambiental i la Comissió d’Urbanisme. Winston Churchill va dir que els fanàtics són aquells que no 
canvien mai d’opinió. El Sr. Caballero convida, en particular al Sr. González, a canviar d’opinió i a 
sumar-se a un urbanisme social, mediambiental i que respon a les necessitats de la majoria, i no a 
les d’una minoria. 
 
 La Sra. Lluís anuncia que el Grup de JxT votarà a favor del dictamen. Per això també 
ha votat a favor de les esmenes, perquè milloren el projecte. 
 
 El Sr. González entén que malgrat les paraules del Sr. Caballero, no s’elimina la 
trajectòria d’ERC-MES al llarg dels últims quatre anys durant els quals va estar a l’oposició. Per a 
la percepció de molts ciutadans, ERC-MES va jugar el paper de posar sistemàticament obstacles a 
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l’ampliació de la col·laboració publicoprivada a la ciutat, i no només en l’àmbit urbanístic. Ara 
governa amb TxT, i el seu discurs ha canviat. Citar Churchill, recorrent a cites interessades, quan 
convé, és útil, però quan en relació amb els mateixos assumptes es vota de manera diferent amb una 
diferència d’un any, és difícil de justificar, malgrat l’esforç que ha fet el Sr. Caballero. El Grup de 
Ciutadans ha fet un exercici de responsabilitat, perquè ha fet el mateix a l’oposició, en el mandat 
anterior i en aquest. I també en els ajuntaments de Catalunya on és soci de govern i en els 
ajuntaments i comunitats autònomes on governa a Espanya. Ciutadans defensa el mateix a 
l’oposició i al govern. No s’hi val que ERC-MES reivindiqui els seus drets històrics sobre el POUM 
del 2003. Del que cal parlar és d’avui. ERC-MES diu defensar el medi ambient. També el defensa 
la resta de Grups del Ple. Això no obstant, ERC-MES no sempre demostra aquesta defensa en 
l’àmbit social, promovent un canvi urbanístic al carrer Sant Pere, perquè es puguin edificar els pisos 
més cars de Terrassa. Aquesta actuació va en contra del caràcter social que ERC-MES vol donar a 
la seva política urbanística. Està fent poca cosa per promoure la construcció d’habitatge social, 
especialment de lloguer, amb la necessitat que existeix a Terrassa. 
 
 El Sr. Armengol no pot fer la mateixa valoració positiva respecte a l’últim discurs del 
Sr. Caballero, diferent del que fet a la seva primera intervenció. En el marc de la comissió 
informativa, el Grup del PSC va preguntar si s’havia produït alguna modificació significativa en 
l’expedient i la resposta va ser que no. Per tant, no encaixa la justificació que ha intentat transmetre 
el Sr. Caballero. Després del Ple del maig del 2019, la premsa va dir que TeC i ERC-MES van 
qüestionar, des de l’oposició, el protagonisme de les logístiques, perquè entren en contradicció amb 
el pla de desenvolupament del 2005 i perquè el sector porta a la precarització laboral. També es va 
recordar que Terrassa no havia d’aspirar a ser el magatzem de Barcelona, segons va dir el Sr. 
Matilla. ERC-MES, sempre segons la premsa, va recordar que és la indústria la que genera 
ocupació. La CUP va demanar un nou POUM, que trenqui amb el model bombolla i potenciï la 
indústria en trama urbana i apropada a les necessitats del territori. El govern del PSC es va trobar 
amb una part de l’oposició destructiva. ERC es va dedicar a posar bastons a les rodes. El Grup del 
PSC ofereix una oposició constructiva, si més no en relació amb aquells temes que són vitals perquè 
la ciutat avanci i es desenvolupi. El Sr. Armengol cita als germans Marx, quan deien “tinc uns 
principis, però si no li agraden, en tinc uns altres”. Aquesta cita s’adiu amb la política d’ERC-MES.  
 
 El Sr. Caballero manifesta la necessitat de coherència. El Portaveu del Grup del PSC 
no tenia el costum de llegir-ne els dictàmens quan governava. I ho continua fent. No té el sa costum 
de llegir el conjunt dels dictàmens. L’urbanisme és complex i de matís. Hi ha un matís que el Sr. 
Armengol no ha comentat, i que és la limitació de les activitats logístiques en Bellots II al 50%. No 
ho ha explicat perquè no ha llegit el dictamen, ni les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. Pel 
que fa al Sr. González, ha parlat diverses vegades de la percepció general de la ciutat de Terrassa. 
Això és molt perillós. La percepció general és que en les eleccions generals del maig del 2019, ERC 
va incrementar la seva representació en el Ple, i Ciutadans va baixar els seus suports. Una altra 
percepció general és que Ciutadans no té mai cap problema de coherència entre l’oposició i el 
govern, perquè no governa enlloc, o gairebé enlloc, de Catalunya. Una tercera percepció general a 
la ciutat de Terrassa sobre Ciutadans és que afortunadament està desapareixent, en l’àmbit local, 
nacional i electoral. Aquesta és una bona notícia, quant a les percepcions generals. 
 
 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 de Terrassa (en endavant, POUM), va ser 
aprovat definitivament en data 4 de juliol de l’any 2003 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (núm. 4029) en data 12 de desembre del 2003. Aquest planejament general va 
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delimitar el SECTOR D’ACTIVITATS PRODUCTIVES DELS BELLOTS II DE TERRASSA i el 
va classificar com a sòl urbanitzable delimitat, a desenvolupar mitjançant el corresponent Pla 
Parcial Urbanístic. 
 
 Entre els anys 2005 i 2009 es van redactar, tramitar i aprovar els instruments de 
planejament previs a l’inici de les obres, d’acord amb la seqüència següent: 
 
 En data 2 de febrer de 2005, la Junta de Compensació del sector industrial Els Bellots 
II provisionalment constituïda, va presentar davant del Registre de la Gerència Municipal 
d’Urbanisme de Terrassa (GMUT) el document del Pla Parcial d’Activitats Productives dels Bellots 
II (PP-BEL001) de Terrassa per a la seva tramitació. 
 
 En data 25 d’abril de 2005 l’Alcalde President de l’Ajuntament de Terrassa, 
mitjançant Decret número 5.685, va acordar l’aprovació inicial del Pla Parcial d’Activitats 
Productives dels Bellots II (PP-BEL-001) de Terrassa, acord que va ser publicat, en data 12 de maig 
del mateix any, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 Superat el termini d’exposició pública del Pla Parcial, el Ple de l’Ajuntament de 
Terrassa, en sessió de data 29 de desembre de 2005 va acordar l’aprovació definitiva del Pla Parcial 
d’Activitats Productives dels Bellots II, acord que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 231, en data 27 de setembre de 2006. Segons determina el Pla Parcial aprovat, el 
Sector Bellots II va quedar dividit -a efectes de gestió- en dos polígons d’actuació. La superfície 
total del Pla Parcial aprovat definitivament l’any 2005 era de 953.124,82 m². Als efectes de gestió el 
Pla Parcial es va dividir en dos polígons d’actuació: el primer que ocupava la quasi totalitat del 
sector (99,5%) tenia una superfície de 948.243 m², i el segon incloïa les edificacions del camí de 
Can Farcan i tenia una superfície de 4.881 m².  
 
 En data 6 de novembre de 2006 l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa va 
dictar el Decret núm. 12.994 mitjançant el qual es van aprovar definitivament els estatuts i bases 
d’actuació per a l’execució del polígon I del sector industrial Els Bellots. 
 
 En data 16 de maig de 2007 l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa va dictar 
el Decret núm. 7.197 mitjançant el qual es va aprovar la constitució de la Junta de Compensació del 
polígon d’actuació I del Pla Parcial PP-BEL001, els Bellots. 
 
 L’any 2007 la Junta de Compensació va iniciar els tràmits de licitació i adjudicació de 
les obres d’urbanització. 
 
 En data 11 de febrer de 2008 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa va 
aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització complementari d’Activitats Productives dels 
Bellots II (PPBEL-001). 
 
 En data 6 de juny de 2008 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació 
del Polígon 1 del Sector d’Activitats Productives, que comprenia el 99,5% del sòl de l’àmbit del Pla 
Parcial.  
 
 La crisi immobiliària global iniciada l’any 2008 comportà, entre altres efectes, una 
caiguda sobtada del preu del sòl i les edificacions industrials, l’escassetat de crèdits i un descens 
molt gran de les vendes d’immobles industrials, fets que van posar de manifest el deteriorament 
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d’expectatives immobiliàries i de la indústria de la construcció al conjunt de l’Estat espanyol. Tot 
això en el context d’una crisi econòmica mundial 
 
 L’any 2014, coincidint amb l’inici d’un període de lenta recuperació, la Junta de 
Compensació va decidir iniciar uns treballs per estudiar de quina manera es podia fer que el sector 
fos viable des del punt de vista econòmic. 
 
 En data 21 de febrer de 2018, la Junta de Compensació va fer lliurament a 
l’Ajuntament de Terrassa del Document d’Avanç de planejament de la Modificació puntual del 
POUM de Terrassa en l’àmbit del sector d’Activitats Productives dels Bellots II i del corresponent 
Document Inicial Estratègic.  
 
 Posteriorment, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa van mantenir diverses 
reunions de treball amb l’equip redactor i els representants de la Junta de Compensació a fi i efecte 
d’introduir alguns ajustaments en l’ordenació. 
 
 En data 28 de novembre de 2018, la Junta de Compensació va fer lliurament de nou de 
dos exemplars del Document d’Avanç de planejament de la Modificació puntual del POUM de 
Terrassa en l’àmbit del sector d’Activitats Productives dels Bellots II i del corresponent Document 
Inicial Estratègic. 
 
 En data 6 de febrer de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) va adoptar l’acord d’emetre l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, en endavant TRLUC 1/2010. 
 
 Els Serveis Territorials de Barcelona de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental han emès l’informe d’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic. 
 
 D’altra banda, en el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del 
document d’abast d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
l’Oficina Territorial va sol·licitar l’emissió de les consideracions estimades oportunes en relació 
amb la Modificació puntual a les administracions públiques i al públic interessat següent: 
 

- Agència Catalana de l’Aigua 
 
- Agència de Residus de Catalunya 

 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 

 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
 

- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
 

- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
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- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
 

- Subdirecció General de Seguretat Industrial 
 

- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

- ATM Autoritat del Transport Metropolità 
 

- Associació per a la defensa i l’estudi de la natura (ADENC) 
 

- DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
 

- En el moment de la redacció del document d’abast van donar resposta els següents 
organismes: 

 
- Agència Catalana de l’Aigua 

 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 

 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 

 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 
- ATM Autoritat del Transport Metropolità 

 
- Amb posterioritat, es rebé l’informe següent: 

 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (Direcció General de Desenvolupament Rural) 
 

- Restaven pendents els informes dels organismes de les administracions públiques 
següents: 

 
- Agència de Residus de Catalunya 

 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 

 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 

 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

 
- Subdirecció General de Seguretat Industrial Oficina de Gestió Ambiental Unificada 

de Barcelona 
-  

 La proposta de la “Modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector d’activitats 
productives dels Bellots II Març 2019, promoguda per l’Ajuntament de Terrassa i redactada per 
l’equip consultor dirigit per arquitecte [...] (PLANURBS SLP) en representació de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial urbanístic del sector d’activitats productives els Bellots II va ser 
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presentada per a la seva aprovació inicial en data de 2 d’abril de 2019 amb registre d’entrada núm. 
34212. 
 
 En data 9 de maig de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa aprovà inicialment la 
Modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector d’Activitats Productives dels Bellots II. 
 
 D’acord amb els articles 23 i 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per 
Decret de 305/2006 de 18 de juliol i amb les determinacions del Document d’abast de l’estudi 
ambiental estratègic emès per la OTAAA de 19-03-2019 i en virtut de l’article 21 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es va sol·licitar informe sobre el document 
d’aprovació inicial a les administracions públiques afectades i al públic interessat que es cita a 
continuació:  
 
 Administracions públiques afectades: 
 

1. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials de 
Barcelona (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) 
2. Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat). 
3. Agència de Residus de Catalunya. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat) 
4. Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, ( Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la llei d’urbanisme). 
5. Serveis Territorials d’Agricultura a Barcelona ( Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació) 
6. Subdirecció general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
7. Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural (Departament Agricultura, 
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural) 
8. Subdirecció General de Programes en Protecció civil (Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya) 
9. Àrea de Territori i Sostenibilitat (Diputació de Barcelona) 
10. Subdirecció General de Seguretat Industrial (Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 
11. Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat). 
12. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
13. Autoritat del Transport Metropolità ( Consorci per a la coordinació del sistema 
metropolità del transport públic de l’àrea de Barcelona) (art 20.2 del Decret 
244/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada). 

 
 Públic interessat: 
 

14. DEPANA (Lliga per a la defensa del patrimoni natural) 
15. ADENC (Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura). 
16. Endesa Distribución S.A. 
17. Red Eléctrica de España S.A 
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 Així mateix, d’acord amb el previst a la legislació urbanística vigent i atès el contingut 
de la proposta de Modificació puntual del POUM es va sol·licitar informe al següents organismes: 
 

1. Polítiques de Paisatge de la Direcció general d’ordenació del Territori i Urbanisme 
(Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text 
refós de la Llei d’urbanisme). 
2. Direcció General de Carreteres (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme). 
3. Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
4. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic (Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
5. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la 
llei d’urbanisme). 
6. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, (Departament d’Empresa i 
Coneixement, de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la 
llei d’urbanisme). 
7. Ajuntaments contigus: Viladecavalls, Vacarisses, Mura, Matadepera, Castellar del 
Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Rubí i Ullastrell. 

 
 En data 15 d’octubre de 2019, la propietat d’una nau industrial situada al Camí de Can 
Farcan va presentar una al·legació davant l’Ajuntament de Terrassa sol·licitant ser informats de 
totes les actuacions referides a la modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector d’Activitats 
Productives dels Bellots II que els poguessin afectar. 
 
 En data 11 de novembre de 2020 es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) la Resolució TES/2816/2020, de 8 de novembre, per la qual es formula la 
declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II, al terme municipal de 
Terrassa (exp. OTAABA20180205). 
 
 A 20 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 110604, [...]  (PLANURBS SLP) 
en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial urbanístic del sector d’activitats 
productives els Bellots II presenta la proposta de la “Modificació puntual del POUM en l’àmbit del 
sector d’activitats productives dels Bellots II novembre de 2020 per a la seva aprovació provisional. 
 
 Inicialment el Pla Parcial del sector els Bellots II va ser desenvolupat a partir de les 
condicions establertes pel POUM en la fitxa normativa núm 121 i va finalitzar la seva tramitació 
amb l’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2005 i 
posteriorment publicat al BOP núm 231 de 27 de setembre de 2006 (exp. PLPG 01/05). 
 
 Posteriorment es va aprovar definitivament per l’Ajuntament el Projecte 
d’urbanització el 11 de febrer de 2008 i el Projecte de Reparcel·lació el 4 de juny de 2008. 
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 L’inici de la crisis immobiliària del 2008, en el context d’una crisis econòmica 
mundial va provocar una caiguda dels preus del sòl i de les edificacions industrials, fet que va 
provocar que la Junta de Compensació aturés al 2009 el desenvolupament del sector dels Bellots II. 
 
 No va ser fins l’any 2014, coincident amb l’inici de la recuperació de l’economia, que 
la Junta de Compensació van iniciar els treballs per estudiar la viabilitat econòmica del sector, fet 
que va comportar la redacció i inici de tramitació de la present Modificació puntual, que proposava 
la modificació de les condicions establertes pel POUM sobre les que es va promoure el 
desenvolupament del Pla Parcial del 2005. 
 
 L’objectiu de la Modificació puntual és fer possible la redacció i tramitació d’un nou 
Pla Parcial, amb una proposta d’ordenació amb els mateixos usos productius, però amb una 
tipologia i escala diferent, més d’acord amb les actuals característiques de l’economia, que ha 
transcendit l’àmbit local per assolir un paper més global, on es demana una nova tipologia 
d’implantació productiva amb parcel·les aptes per acollir implantacions industrials sobre parcel·les 
de superfície superior als 20.000 m² fet que permetria garantir la viabilitat del nou sector dels 
Bellots II. 
 
 L’interès públic de la proposta recau principalment en el fet de possibilitar el 
desenvolupament del sector dels Bellots II, atès que des de l’any 2003 que es va aprovar el POUM 
vigent, no s’ha pogut desenvolupar cap dels sectors productius previstos (Palau Sud, Palau Nord i 
Bellots II) i que l’oferta de sòl productiu segueix recaient en els polígons existents desenvolupats al 
llarg del segle XX (Can Petit, Bellots I Santa Margarida), que presenten un grau de consolidació 
amb indústries molt gran, restant molt poc sòl industrial vacant. 
 
 El desenvolupament dels Bellots II està en concordança amb l’estratègia pel POUM 
respecte al sòl productiu en el marc de la ciutat i en el marc de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. Així mateix la implantació de noves activitats industrials i logístiques contribuirà a la 
creació de nous llocs de treball en un sector que es troba molt ben comunicat i presenta bones 
perspectives de creixement en el marc d’una economia globalitzada i amb un creixent pes del 
comerç electrònic. 
 
 La proposta de Modificació, comportarà la posterior redacció d’un nou Pla Parcial pel 
sector dels Bellots II que afectaria principalment al Polígon1 definit pel Pla Parcial del 2005, que 
doni cabuda a les noves propostes d’ordenació junt amb la redacció d’un nou Projecte 
d’Urbanització i la modificació del Projecte de Reparcel·lació aprovat el 2008. 
 
 En data 9 de maig de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment 
la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector d’Activitats Productives dels Bellots II. 
 
 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 4 de juny de 2019, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7900 de 19 de juny de 2019, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 17 de juny de 2019, i al “Boletín Oficial del Estado” núm. 218 de 
data 11 de setembre de 2019. L’anunci ha estat exposat així també al tauler d’edictes electrònic de 
la Corporació del dia 31/05/2019 al dia 25/09/2019, 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 27 de novembre de 2020, tal i com s’exposa al següent apartat. 
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 Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb el previst als articles 23 i 
115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret de 305/2006 de 18 de juliol i amb les 
determinacions del Document d’abast de l’estudi ambiental estratègic emès per la OTAAA de 19-
03-2019 i en virtut de l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es 
va sol·licitar informe sobre el document d’aprovació inicial a les administracions públiques 
afectades i al públic interessat que es cita a continuació: 
 
 Administracions públiques afectades: 
 

1. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials de 
Barcelona  
(Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) 
2. Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat). 
3. Agència de Residus de Catalunya. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat) 
4. Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, ( Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la llei d’urbanisme). 
5. Serveis Territorials d’Agricultura a Barcelona ( Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació) 
6. Subdirecció general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
7. Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural (Departament Agricultura, 
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural) 
8. Subdirecció General de Programes en Protecció civil (Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya) 
9. Àrea de Territori i Sostenibilitat (Diputació de Barcelona) 
10. Subdirecció General de Seguretat Industrial (Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 
11. Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat). 
12. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
13. Autoritat del Transport Metropolità ( Consorci per a la coordinació del sistema 
metropolità del transport públic de l’àrea de Barcelona) (art 20.2 del Decret 
244/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada). 

 
 Públic interessat: 
  

14. DEPANA (Lliga per a la defensa del patrimoni natural) 
15. ADENC (Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura). 
16. Endesa Distribución S.A. 
17. Red Eléctrica de España S.A 

 
 Així mateix, d’acord amb el previst a la legislació urbanística vigent i atès el contingut 
de la proposta de Modificació puntual del POUM es va sol·licitar informe al següents organismes: 
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1. Polítiques de Paisatge de la Direcció general d’ordenació del Territori i Urbanisme 
(Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text 
refós de la Llei d’urbanisme). 
2. Direcció General de Carreteres (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme). 
3. Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
4. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic (Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la 
Llei d’urbanisme). 
5. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la 
llei d’urbanisme). 
6. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, (Departament d’Empresa i 
Coneixement, de la Generalitat de Catalunya) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la 
llei d’urbanisme). 
7. Ajuntaments contigus: Viladecavalls, Vacarisses, Mura, Matadepera, Castellar del 
Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Rubí i Ullastrell. 

 
 L’informe emès pel Servei de Planejament Urbanístic d’aquest Ajuntament, que 
consta a l’expedient i que es dona aquí per reproduït, relaciona de forma detallada els informes 
rebuts i les consideracions que en ells s’efectuen, i emet la següent conclusió: 
 
 «Tal i com s’ha anat detallant al final de cada informe i de l’al·legació, es pot 
comprovar que el document de modificació puntual de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Terrassa en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II, recull cadascun dels 
informes. 
 Cal tenir en compte que algunes de les prescripcions fan referència a l’ordenació o a 
l’execució de les obres d’aquest planejament, i per tant, caldrà tenir-les en compte tant en la 
redacció del pla parcial com en la redacció del projecte d’urbanització, i així ho recull el document 
que s’informa. 
 
 Per tots aquests motius, es conclou que el document de modificació puntual de Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa en l’àmbit del sector d’activitats productives dels 
Bellots II, recull i dona compliment a les diferents prescripcions dels informes rebuts». 
 
 Dit informe, finalment, informa favorablement la proposta de Modificació puntual que 
es sotmet a aprovació provisional amb la següent consideració, que es transcriu literalment: 
 
 «Així mateix, a més de tenir en compte totes les consideracions emeses en el present 
informe, val a dir que el planejament derivat que es redacti per desenvolupar aquest nou àmbit de 
sòl urbanitzable delimitat, haurà de tenir en consideració totes les prescripcions emeses en els 
diferents informes d’organismes i altres Administracions i tots aquells preceptes i consideracions 
recollides en el document urbanístic objecte del present informe, en especial aquells recollits en els 
apartats 8.3, 8.10 i en l’Estudi ambiental estratègic». 
 
 En relació amb la Modificació sotmesa a informació pública s’ha presentat un únic 
escrit d’al·legacions per part de: 
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 - [...], registre d’entrada núm. 121256 de 15 d’octubre de 2019. 
 
 En data 27 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. 
 
 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 (TRLUC) i concordants del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (RLUC). 
 
 L’article 96 del TRLUC 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 TRLCU, 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. En concordança, tampoc li és 
d’aplicació l’article 100 del TRLUC. 
 
 L’article 65.4. del TRLUC 1/2010 estableix que «En els sectors d’ús no residencial, 
els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona verda un mínim del 10% de la superfície 
de l’àmbit d’actuació urbanística i han de reservar per a equipaments un mínim del 5% de la dita 
superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau». 
 
 El document de la Modificació dona compliment al que determina l’esmentat precepte, 
tota vegada les seves normes urbanístiques estableixen la reserva per a zona verda d’un mínim del 
15% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística i del 15% per a equipaments, podent arribar 
en cas de materialitzar l’alternativa 4, tal i com està grafiada, fins a un 20% per a zones verdes i 
sistema d’espais lliures. 
 
 Pel que fa a l’aprofitament urbanístic, el document estableix que es formularà la cessió 
que legalment correspongui i que serà el planejament derivat qui determini el percentatge 
corresponent. Així mateix, el document preveu la cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel 
planejament destinat a sistemes. 
 
 Pel que fa a l’avaluació ambiental del document, la Declaració ambiental estratègica 
(DAE) dona conformitat al procés d’Avaluació ambiental estratègica. 
 
 La tramitació i els terminis se subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLUC i a 
l’article 107 del RLUC, amb les determinacions específiques de la Llei del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 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 
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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 
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 de data 27 de novembre de 2020, vist l’informe 
emès pel Cap del Servei de Planejament d’idèntica data, 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 27 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 l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II amb la següent 
consideració pel que fa al futur planejament derivat del sector: 
 
 Així mateix, a més de tenir en compte totes les consideracions emeses en l’informe del 
Cap del Servei de Planejament de data 27 de novembre de 2020 i les contemplades en el seu 
informe de data 17 de desembre de 2020, val a dir que el planejament derivat que es redacti per 
desenvolupar aquest nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat, haurà de tenir en consideració totes 
les prescripcions emeses en els diferents informes d’organismes i altres Administracions i tots 
aquells preceptes i consideracions recollides en el document urbanístic objecte del present informe, 
en especial aquells recollits en els apartats 8.3, 8.10 i en l’Estudi ambiental estratègic. 
 
 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. 
 
 CINQUÈ.- Notificar el contingut dels presents acords a la Junta de Compensació del 
sector.» 
 
Epígraf 2) Aprovar per a l’any 2021 les tarifes del servei de Transport Públic Urbà de Viatgers.  
 
 La Sra. Melgares valora en primer lloc el servei del transport públic de Terrassa. Hi ha 
incidències, com a tot arreu, però és un servei que té cura de la ciutat, que té com a prioritat 
l’economia de les famílies, la importància que dóna a mitigar el canvi climàtic, la reducció 
d’emissions, la seguretat, el benestar, etc. Cal tenir cura del servei del transport públic de Terrassa. 
La pandèmia ha fet molt mal, provocant una gran rebaixa del nombre de viatgers, que ara s’està 
començant a recuperar, gràcies a l’esforç que està fent la companyia. TMESA ha estat la primera 
empresa a tenir la certificació AENOR pel que fa a les mesures de seguretat COVID, que dóna 
confiança als usuaris. També s’està renovant la flota, i s’intenta reforçar les línies en les quals es 
detecta una ocupació especial. És veritat, en tot cas, que s’han reduït molt els ingressos. La Sra. 
Melgares afegeix que tothom està d’acord en mantenir les tarifes del 2020, tenint en compte criteris 
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socials, per no empitjorar encara més les economies familiars. Cal esperar que a poc a poc la 
confiança en el transport augmenti i es pugui assolir el nombre de viatgers que hi havia hagut en el 
passat.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
  « Des de l’1 de gener de 2003 el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de 
Terrassa està adherit al sistema tarifari integrat del transport de la regió metropolitana de 
Barcelona, amb la incorporació de tota la gamma de títols integrats de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM). Aquest organisme revisa anualment els preus dels títols integrats i de les 
principals empreses de transport (TMB, FGC, Rodalies de Catalunya...) que conformen el Sistema 
Tarifari Integrat. 
 
  D’altre banda, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 29 de novembre de 2019 
mantenir per al 2020 les tarifes dels títols de transport no integrats del servei d’autobusos de 
Terrassa. 
 
  En base a l’informe tècnic emès pel Servei de Mobilitat de l’Àrea de Serveis 
Territorials i Seguretat de novembre de 2020, relatiu a la revisió de les tarifes dels títols de 
transport del servei col· lectiu, urbà i públic de viatgers per a l’any 2021, la Presidència de la 
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels 
acords següents:  
 
 PRIMER.- Mantenir per a l’any 2021 les tarifes del servei d’autobús dels títols de 
transport no integrats del 2020, per a la seva aplicació a partir de l’1 de gener del 2021. 

 
 

Tarifes 2021  

Títol de transport Ingressos renda anual màxims 
sense IVA 

amb IVA 

(10%) 

Bitllet Senzill - 1,32 € 1,45 € 

Bitllet Senzill 

(episodi de contaminació) 
- 0,91 € 1,00 € 

T-25 - 16,45 € 18,10 € 

Fins a 7.967,68€ 4,55€ 5,00€ 

Fins a 10.357,98 9,09€ 10,00€ 

Fins a 11.951,52€ 13,64€ 15,00€ 

 
T-Blanca 

Fins a 12.748,29€ 18,18€ 20,00€ 

Tarifa d’emissió 0,91 € 1,00 € 

T-Hospital 
Tarifa de recàrrec 3,67 € 4,00 € 

T-Comerç Tarifa per viatge 0,68 € 0,75 € 

 
 
 SEGON.- Mantenir per a l’any 2021 la percepció mínima de 100€ aprovada per l’any 
2020, en base a la resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 TERCER.- Actualitzar els criteris relatius a la selecció dels ingressos de renda anual 
individual que s’han de considerar a efectes de la targeta blanca 2021, per tal d’assimilar-los al 
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model de beneficis fiscals, per raó de la capacitat econòmica, descrits a l’article 21 de l’Ordenança 
fiscal núm 1.01: Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos 
de dret públic. 

 
 Per tant, els ingressos anuals de renda individual que es consideraran, a fi i efecte de 
determinar quina modalitat de targeta T-Blanca li correspon a la persona sol·licitant, responen a 
les següents caselles de l’IRPF i d’imputacions de renda: 
 
ORIGEN DE DADES DECLARANT IRPF (ORIGEN DE DADES 1)  

 casella IRPF 

2019 

Rendiment net previ 17 

Total ingressos íntegres (cap. Mobiliari estalvi) 36 

Total ingressos íntegres (cap. Mobiliari base general) 52 

Ingressos íntegres béns immobles arrendats o cedits 102 

Total ingressos computables activitats econòmiques (estimació directa) 180 

Rendiment net previ activitats econòmiques (estimació objectiva) 1465 

Total ingressos activitats agrícoles, ramaderes i forestals (estimació objectiva) 1536 

Rendiment net capital mobiliari general (atribució de rendes) 1568 

Rendiment net capital mobiliari estalvi (atribució de rendes) 1569 

Rendiment renda subordinada / preferents 1570 

Rendiment net capital immobiliari (atribució de rendes) 1575 

Rendiment net activitats econòmiques (atribució de rendes) 1583 

Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017 base general 420 

Saldo net positiu guanys i pèrdues 2015 base estalvi 424 

 
IMPUTACIÓ DE RENDES (ORIGEN DE DADES 3) 

 
Rendiments de treball – Retribució 

Rendiments de treball – Despeses deduïbles 

Ingressos d’arrendaments d’immobles 

Rendiments de comptes bancaris 

Altres rendiments explícits del capital mobiliari – Retribució 

Rendiments implícits del capital mobiliari 

Rendiments d’operacions d’assegurances 

Vendes d’actius financers i altres valors mobiliaris Lletres del Tresor 

Vendes d’actius finances i altres valors mobiliaris Altres AA.FF. 

Vendes de fons d’inversió – Guany / pèrdua 

Guanys patrimonials – Premis per jocs, concursos i rifes 

Guanys patrimonials – Subvencions i ajudes públiques 

Guanys patrimonials – Aprofitaments forestals en muntanyes públiques 

Rendiments d’activitats econòmiques – professionals 

Rendiments d’activitats econòmiques – altres 

Rendiments d’activitats econòmiques – agricultura, ramaderia i pesca 

Rendiments d’activitats econòmiques – empresarials 

Socis / Partíceps d’entitats en atribució de renda – capital mobiliari 

Socis / Partíceps d’entitats en atribució de renda – capital immobiliari 

Socis / Partíceps d’entitats en atribució de renda – activitats econòmiques 

Socis / Partíceps d’entitats en atribució de renda – patrimonials 
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 Així doncs, els criteris per al càlcul dels ingressos de renda anual a efectes de la 
targeta T- Blanca 2021, respondran als següents condicionants: 

 
- Es consideren les rendes no exemptes. 

 
- En la consulta a l’Agència Estatal de Administració Tributària (AEAT), si origen és “1” es 

comproven les caselles de l’IRPF, si origen és “3”, les d’imputacions de rendes. Per tant: 
 

a) Si la persona és declarant de l’IRPF (Origen “1”), se sumen els valors de les caselles 
17, 36, 52, 102, 180, 1465, 1536, 1568, 1569, 1570, 1575, 1583, 420 i 424. 

 
b) Si la persona no ha de declarar IRPF però té imputacions de renda (Origen “3”), se 

sumen els valors de tots els conceptes relatius als ingressos per motius de rendiments 
del treball, d’arrendaments, de comptes bancaris i capital mobiliari, d’operacions 
d’assegurances, de guanys patrimonials, de vendes de fons d’inversió, d’activitats 
econòmiques i d’altres atribucions de renda, i es resten les despeses deduïbles del 
treball. 

 
 El nivell d’ingressos que es considerarà serà el que estigui disponible al webservice de 
l’Agència Tributària, segons les condicions esmentades. No es tindran en compte declaracions de 
renda de l’any en curs, sinó, que el valor que es tindrà en compte pel càlcul dels ingressos serà el 
darrer disponible del webservice de l’agència tributària amb data 1 de gener. 
 
 En cas que la persona sigui reconeguda per AEAT com a incomplidora de les seves 
obligacions, li serà denegada fins que aporti documentació de l’Agència Tributària relativa als seus 
ingressos i es comprovi que compleix els requisits. 
 
 QUART.- Aprovar per l’any 2021 la normativa aplicable a l’ús de la T-Blanca: 

Definició de la targeta T-Blanca: 

1. La targeta T-Blanca és un títol de transport unipersonal que permet utilitzar de forma 
il· limitada els serveis d’autobusos urbans de Terrassa. 

2. Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament prohibida 
la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular. El títol ha de contenir la data de 
validesa, el nom i cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE. 

3. Poden ser titulars d’aquesta targeta totes les persones empadronades a Terrassa que compleixin 
els requisits establerts (apartats 6 i 7). 

4. La tarifa de la targeta T-Blanca serà la vigent en el moment de l’acceptació de la sol·licitud i 
vindrà determinada segons els ingressos individuals de renda anual, seguint els criteris descrits al 
punt 7. 

 

Tarifa T-Blanca 
2021 (IVA inclòs) 

Ingressos a efectes de la T-Blanca 2021 

Tarifa 5€ Fins a 7.967,68€ 
Tarifa 10€ Fins a 10.357,98€ 
Tarifa 15€ Fins a 11.951,52€ 
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Tarifa 20€ Fins a 12.748,29e 

 
Requisits: 

5. Podran sol·licitar aquesta targeta les persones empadronades a Terrassa més grans de 65 anys, 
persones més grans de 4 anys amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33%), persones que 
cobrin jubilació anticipada i siguin més grans de 60 anys o persones amb reconeixement d’una 
incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. En tots els casos han de tenir tramitat el DNI 
o NIE. 

6. Criteris pel càlcul d’ingressos a efectes de la T-Blanca: es consideren els ingressos individuals 
de renda anual. En tots el casos s’ha de tenir uns ingressos econòmics individuals iguals o inferiors 
a 12.748,29 €. El càlcul d’aquests ingressos vindrà determinat per la següent formulació en la 
consulta del certificat de l’IRPF al webservice de l’AEAT: 

a) Si la persona és declarant de l’IRPF, se sumen les caselles 17, 36, 52, 102, 180, 1465, 
1536, 1568, 1569, 1570, 1575, 1583, 420 i 424. 

b) Si la persona té imputacions de renda, se sumen els valors de tots els conceptes relatius 
als ingressos per motius de rendiments del treball, d’arrendaments, de comptes bancaris i 
capital mobiliari, d’operacions d’assegurances, de guanys patrimonials, de vendes de fons 
d’inversió, d’activitats econòmiques i d’altres atribucions de renda, i es resten les despeses 
deduïbles del treball. 

Els rendiments econòmics considerats vindran determinats pel darrer valor disponible amb data 1 de 
gener al servidor web de l’Agència Tributària (l’interessat ha d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries). En cas de declaracions per tributació conjunta, el valor individual serà el 50% del total 
calculat amb la formulació anterior. Les persones amb certificat de discapacitat (igual o superior al 
33%) més grans de 18 anys que estiguin incloses en declaracions conjuntes de més de 2 declarants 
es dividirà pels contribuents, majors d’edat, inclosos dins la declaració; aquest mateix criteri en la 
valoració dels ingressos s’aplicarà a la resta dels contribuents de les declaracions conjuntes de més 
de 2 declarants del cas anterior, que compleixin altres requisits d’accés a la targeta. Les persones 
amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) de menys de 18 anys, no se’ls hi tindrà en 
compte els ingressos econòmics i s’assignarà la tarifa més reduïda de la targeta. 

7. Les persones incloses al Programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar amb certificat de 
discapacitat (igual o superior al 33%) hauran d’aportar un certificat de l’entitat prestadora del 
servei, per tal que siguin descomptats aquests ingressos de la renda anual d’aquest contribuent, 
calculats amb la formulació indicada a l’apartat anterior. 
 
Necessitat d’acompanyament: 

8. Les persones amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) que acreditin la necessitat 
d’acompanyament en el transport públic col·lectiu en els seus desplaçaments quotidians podran 
adquirir una T-Blanca, de la tarifa més reduïda, amb les mateixes dades d’emissió i que especificarà 
que és la targeta de transport de l’acompanyant. La targeta de l’acompanyant només podrà ser 
utilitzada quan s’acompanya a la persona titular. 
 



 

 20 

Validesa: 

9. La targeta serà vàlida fins el 29 de febrer del 2022. A partir de l’1 de gener del 2021 no es 
podran realitzar duplicats ni renovacions de la targeta de l’any 2020. 

Utilització: 

10. La targeta T-Blanca ha d’anar acompanyada del DNI/NIE (o fotocòpia) de la persona titular 
per a la seva identificació i acreditació. 

11. Cada cop que s’accedeixi a l’autobús s’ha de validar la targeta. 

12. La persona titular és responsable de la conservació i correcta utilització de la targeta, i està 
obligada a comunicar a l’Ajuntament (a través de les OAC o l’Oficina de Mobilitat), la seva pèrdua 
o sostracció. 
 
Targetes deteriorades: 

13. En cas de mal funcionament de la targeta, i que aquesta sigui rebutjada per les màquines 
validadores, els conductors d’autobús retiraran la targeta deteriorada i facilitaran un bescanvi 
provisional del títol amb una validesa per a cinc viatges (T5). A la T5 s’haurà d’escriure el número 
de DNI/NIE del titular de la targeta deteriorada. El titular haurà de tramitar un duplicat de la targeta, 
fent entrega del bescanvi provisional T5 (la pèrdua o sostracció de la T5, s’interpretarà com a 
pèrdua o sostracció de la T-Blanca). Les targetes deteriorades pel mal ús seran considerades com a 
pèrdua o sostracció. 
 
Pèrdua o sostracció: 

14. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta s’haurà de sol·licitar una renovació de la mateixa. 
La nova targeta es farà contra pagament de la tarifa del títol de transport i condicions vigents. 
 
Ús irregular: 

15. La utilització fraudulenta de la targeta comporta la seva anul·lació immediata i la inhabilitació 
de la mateixa durant tot el període de vigència, així com la seva retirada per part del personal 
conductor o d’inspecció de l’empresa de transport públic de Terrassa, sens perjudici de les 
responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a reedicions futures. 
 
Impagament: 

16. Al titular de la targeta que no realitzi el pagament dins del període establert, li pot comportar 
la seva anul·lació immediata i la inhabilitació de la mateixa durant tot el període de vigència, així 
com la seva retirada per part del personal conductor o d’inspecció de l’empresa de transport públic 
de Terrassa, sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació 
per a reedicions futures. Realitzar el pagament fora de termini suposarà haver de pagar un recàrrec 
que vindrà determinat per l’Ajuntament. 

 
Renúncia: 

La persona titular de la targeta tindrà dret a renunciar-hi retornant la T-Blanca, no utilitzada, a 
qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana abans del 31 de març de l’any de vigència de la targeta T-
Blanca. 
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 CINQUÈ.- Publicar l’acord anterior al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Terrassa 
(e- tauler), al BOP i a la premsa local. 
 
 SISÈ.- Notificar aquests acords al Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità, a 
l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), a la Comissió de Preus de 
Catalunya i a l’empresa Transport Municipals d’Egara, SA. (TMESA), per al seu coneixement i als 
efectes oportuns,» 
 
Epígraf 3) Aprovar per a l’any 2021 les tarifes dels aparcaments soterrats situats al Vapor 

Ventalló, a l’avinguda de Barcelona, a la plaça de Lluís Companys, a la plaça del 
Progrés, a la plaça 1r. de maig, a la plaça del Dr. Robert, a la plaça Vella i a al Raval 
de Montserrat de Terrassa. 

 
 La Sra. Melgares assenyala que, igual que en el punt anterior, en aquest també es 
demana mantenir les tarifes de rotació i de pupil·latge, i els abonaments, dels aparcaments 
esmentats en el dictamen. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 

 
 « La mercantil Aparcament Vapor Ventalló, SL. que explota l’aparcament soterrat 
situat al Vapor Ventalló, Egarvia, SA., els situats a l’Avinguda de Barcelona, a la Pl. de Lluís 
Companys, a la Pl. del Progrés i a la Pl. 1er. de Maig de Terrassa i SABA Aparcaments, SA., 
empresa gestora dels situats a la Pl. del Dr. Robert, Pl. Vella i Raval de Montserrat, han sol·licitat 
aquest mes de novembre la revisió de les tarifes 2020 per a l’any 2021. 
 
  En sessió del 20 de desembre de 2019, l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar per a 
l’any 2020 les tarifes dels aparcaments soterrats situats a Terrassa. 
 
  1.- Les tarifes d’abonament i la tarifa en règim de rotació horària per minut de 
l’aparcament soterrat situat a la Plaça del Vapor Ventalló,  
 
  2.- La tarifa en règim de rotació horària per minut i el preu de venda de places de 
concessió d’ús privatiu de l’aparcament soterrat situat a l’Avinguda de Barcelona, a la Pl. de Lluís 
Companys, a la Pl. del Progrés i a la Pl. 1er. de Maig, i  
 
  3.- La tarifa en règim de rotació horària per minut dels aparcaments situats a Pl. del 
Dr. Robert, Pl. Vella i Raval de Montserrat. Les tarifes d’ús privatiu, individualitzat i exclusiu, 
d’utilització en règim de pupil·latge i d’utilització en règim d’abonament de la Pl. Vella. Les tarifes 
d’utilització en règim d’abonament de la Pl. del Dr. Robert. I, les tarifes per la cessió del dret d’ús 
d’una plaça del Raval de Montserrat. 
 
  Atès que les tarifes, es revisen d’acord amb la variació que hagi experimentat l’IPC, 
còmput nacional, en els dotze mesos anteriors al moment de la revisió: 
 
  - a setembre, els aparcaments de la Societat d’Aparcaments de Terrassa, SA. 
(SATSA), gestionats per la societat SABA Aparcaments, SA., situats a la Pl. del Dr. Robert, Pl. 
Vella i al Raval de Montserrat, ha estat del -0,4%, segons www.ine.es. 
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  - a octubre, els aparcaments de l’Aparcament Vapor Ventalló, SL., a la Pl. Vapor 
Ventalló, i els Aparcaments d’Egarvia, SA., situats a l’Av. de Barcelona, Pl. de Lluís Companys, Pl. 
del Progrés i Pl. del 1er. de Maig, ha estat del -0,8%, segons www.ine.es. 
 
  Les conclusions de l’informe emès al novembre de 2020 per la Cap del Servei de 
Gestió Econòmica i Administrativa, de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, sobre la revisió de 
les tarifes per a l’any 2021 dels aparcaments soterrats situats a la Pl. del Vapor Ventalló, a 
l’Avinguda de Barcelona, a la Pl. de Lluís Companys, a la Pl. del Progrés, a la Pl. 1er. de Maig, a la 
Pl. del Dr. Robert, Pl. Vella i al Raval de Montserrat, tots ells a Terrassa, i que justifiquen mantenir 
per a l’any 2021 les tarifes vigents de l’any 2020, en els mateixos termes i imports que els aprovats 
per Ple en sessió del dia 20 de desembre de 2019, per a la seva aplicació a partir de l’1 de gener de 
2021, donat que l’IPC ha estat negatiu. 
 
 L’Interventor General ha emès l’informe a la proposta. 
 
 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: 
 
 PRIMER.- 1.- Aprovar, per a l’any 2021, la tarifa en règim de rotació horària per 
minut de l’aparcament soterrat situat a la Plaça del Vapor Ventalló de Terrassa, per a la seva 
aplicació a partir de l’ú de gener del 2021, es proposa sigui de 0,038457621 €/min., (IVA exclòs). 
 
2.- L’import a facturar a l’usuari del servei d’aparcament serà el que resulti de la multiplicació de la 
tarifa del minut pel número de minuts d’estada, el resultat de la qual s’arrodonirà a la fracció de 5 
cèntims d’euro immediatament inferior, una vegada aplicat l’IVA del 21%. 
 
3.- El preu de l’estada de 600 minuts (10 hores), de conformitat amb la tarifa indicada en l’apartat 
1.- i arrodonida segons s’indica en l’apartat 2.-, queda determinada en 23,074572474 € (IVA 
exclòs). A partir del minut 600 (10 hores) fins a les 24 hores d’estada es mantindrà la tarifa de 
23,074572474 € (IVA exclòs).  
 
4.- A partir del minut 1.440 (24 hores) s’iniciarà de nou el còmput de la tarifa per minut d’estada. 
 
 SEGON.- Aprovar, per a l’any 2021, les tarifes dels abonaments del servei 
d’aparcament soterrat situat al Vapor Ventalló de Terrassa, per a la seva aplicació a partir de l’ú de 
gener del 2021, següents: 
 

 

Tarifa 
2021   

sense IVA 
Diürn (12 
hores) 71,25 
Complet (24 
hores) 94,99 

 
 
 TERCER.- 1.- Aprovar, per a l’any 2021, les tarifes en règim de rotació horària per 
minut dels aparcaments soterrats indicats a continuació, per a la seva aplicació a partir de l’ú de 
gener del 2021, següents: 
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 Tarifa 2021  
 sense IVA  

Aparcament de Plaça del Progrés 0,03385371 
Preu màxim per dia 9,91735537 
    
Aparcament Av. de Barcelona 0,03078330 
Preu màxim per dia 8,26446280 
    
Aparcament Pl. Lluís Companys 0,02945817 
Preu màxim per dia 8,26446280 
    
Aparcament Pl. 1er. de Maig 0,02790808 
Preu màxim per dia 8,26446280 

 
 
2.- El preu de l’estada indicada per a cadascun dels aparcaments soterrats es mantindrà fins a les 24 
hores d’estada i, a partir del minut 1.440 (24 hores) s’iniciarà de nou el còmput de la tarifa per 
minut d’estada. 
 
 QUART.- Aprovar, per a l’any 2021, el preu de venda de places de concessió d’ús 
privatiu, dels aparcaments soterrats situat a l’Avinguda de Barcelona, a la Pl. de Lluís Companys, a 
la Pl. del Progrés i a la Pl. 1er. de Maig de Terrassa, per a la seva aplicació l’any 2021, i que es 
detallen a continuació: 
 
 

Preu de Venda de places de concessió d’ús privatiu:  
  2021 (sense IVA)  
Av. Barcelona. Inauguració 
juliol 2005 11.335,88 Fins a juny de 2021 11.011,99 (34 anys) A partir de juliol de 2021 
Pl.Ll.Companys. Inauguració 
setembre 2006 11.659,99 Fins a agost de 2021 11.336,10 (35 anys) A partir de setembre de 2021 
Pl. del Progrés. Inauguració 
abril 2007 16.229,46 Fins a març de 2021 15.790,83 (36 anys) A partir d’abril de 2021 
Pl. 1er. de Maig. Inauguració 
maig 2010 10.359,56 Fins a abril de 2021 10.100,57 (39 anys) A partir de maig de 2021 

 
 CINQUÈ.- 1.- Aprovar, per a l’any 2021, la tarifa en règim de rotació horària per 
minut que es proposa aplicar als aparcaments soterrats situats a la Pl. del Dr. Robert, Pl. Vella i 
Raval de Montserrat a partir de l’1 de gener de 2021 sigui la de 0,0384601 €/min., (IVA exclòs).  
 
2.- L’import a facturar a l’usuari del servei d’aparcament serà el que resulti de la multiplicació de la 
tarifa del minut pel número de minuts d’estada, el resultat de la qual s’arrodonirà a la fracció de 5 
cèntims d’euro immediatament inferior, una vegada aplicat l’IVA del 21%. 
 
 SISÈ.- Aprovar, per a l’any 2021, la tarifa dels abonaments i pupil·latge, del servei 
d’aparcament soterrat situats a la Pl. Vella i a la Pl. del Dr. Robert de Terrassa, per a la seva 
aplicació a partir de l’ú de gener del 2021, 
 
Pl. Vella: 

 
Tarifa 2021 
sense IVA  

D’utilització en règim de pupil·latge    
Preu per plaça/mes 121,31 
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D’utilització en règim d’abonament    
Diürn, per plaça/mes 85,92 
Nocturn, per plaça/mes 68,54 
Complet motos, per plaça/mes 68,54 

 

Pl. del Dr. Robert: 
 

 
Tarifa 2021 
sense IVA  

Abonament:    
Diürn (12 hores) 85,21 
Nocturn (12 hores) 67,97 
Complet (24 hores) 120,31 

 
 SETÈ.- Aprovar, per a l’any 2021, el preu de venda de places de concessió d’ús 
privatiu, dels aparcaments soterrats situats a la Pl. Vella i Raval de Montserrat de Terrassa, per a la 
seva aplicació a partir de l’ú de gener del 2021, i que es detallen a continuació: 
 
Pl. Vella: 
 

 
Tarifa 2021 sense 

IVA 
D’ús privatiu, individualitzat i exclusiu    
Preu per plaça 10.443,56 
(per 24 anys de concessió)   
Recuperació de despeses, per plaça/mes 16,32 

 

Raval de Montserrat: 

 

Per la cessió del dret d’ús d’una plaça de:  Tarifa 2021  
(per 28 anys de concessió) sense IVA 
4,5 x 2,2m. i 2,2m. d’alçada           12.116,99    
6,0 x 3,0m. i 3,6m. d’alçada           23.056,93    

 

 VUITÈ.- Notificar els acords anteriors a la societat Vapor Ventalló, SL., a la Societat 
Municipal Egarvia, SA. i a SABA Aparcaments SA.» 

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 4) Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres 

a les que s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
 El Sr. Vega manifesta el vot favorable del Grup del PSC al present dictamen. També 
per expressar que se sent impressionat, a cada Ple més, per les paraules del Sr. Caballero, així com 
pel silenci del Sr. Albert. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
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 « El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 59 que els ajuntaments poden 
establir i exigir l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, com un tribut indirecte el fet 
imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la mateixa, sempre que la seva expedició correspongui a 
l’Ajuntament de la imposició. 
 
 Els articles 100 i següents de l’esmentat text legal determinen la configuració jurídica 
de l’Impost i, concretament l’article 103.2 determina quines bonificacions potestatives sobre la 
quota del mateix poden ser regulades mitjançant les ordenances fiscals municipals. Entre d’altres, 
concretament l’apartat a) de l’esmentat article determina que podrà regular-se una bonificació de 
fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. També determina que aquesta 
declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 

 Dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, la vigent Ordenança Fiscal 
municipal núm. 2.5, d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, determina en el seu article 
2 el següent: 
 

“2.- Gaudiran d’una bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l’impost les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques, 
ambientals o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. 
2.1.- Es consideraran d’especial interès o utilitat municipal i gaudiran d’una 
bonificació del 95 per cent de la quota: 
a) Les construccions, instal·lacions i obres promogudes per l’Estat, la Comunitat 
Autònoma, el Consell Comarcal o la pròpia administració municipal, directament o 
mitjançant un ens d’ells dependents, per tal de ser destinades a satisfer serveis públics 
i/o d’interès públic. 
b) Les construccions, instal·lacions i obres que s’executin per iniciativa pública 
referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 
80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció 
oficial. 
c) Les construccions, instal·lacions i obres promogudes per fundacions i associacions 
de caràcter benèfic o declarades d’utilitat pública i les entitats sense ànim de lucre, 
degudament inscrites en els registres oficials corresponents. La procedència o no de la 
bonificació vindrà determinada pel fet que les obres objecte de d’imposició estiguin 
destinades a satisfer serveis d’utilitat pública i/o d’interès municipal. Aquesta utilitat 
pública o interès municipal hauran de ser confirmats per informe del servei municipal 
competent en l’àmbit d’actuació de l’entitat sol·licitant. 
2.2.- Es podran declarar d’especial interès o utilitat municipal Les obres de reparació i 
rehabilitació d’edificis inclosos al Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni 
històric arquitectònic - ambiental de Terrassa, quan afectin els elements protegits de l 
edifici, i sempre que es realitzin dins els terminis i les condicions reglamentàries. Les 
esmentades obres gaudiran d una bonificació de fins el 95% de la quota en el cas de 
rehabilitació i realçament dels elements protegits, i de fins el 40% de la quota, en el 
cas de reparació o consolidació. 
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2.3- Igualment podran ser declarades d’especial interès per concórrer les 
circumstàncies enumerades en el paràgraf anterior, i per tant podran gaudir d’una 
bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l’impost, els següents supòsits: 
a) Les obres d’arranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, 
cobertes i terrats, celoberts, i elements comuns, gaudiran d’una bonificació de fins el 
95 per 100 les intervencions integrals i que acreditin una millora de les prestacions 
tèrmiques i acústiques de l’edifici; serà de fins el 60 per cent aquelles intervencions 
integrals que comportin millora estètica; i serà de fins els 25 per 100 aquelles que 
tinguin caràcter de reparació o d’intervenció puntuals. 
b) Les obres de rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals, gaudiran 
d’una bonificació de fins el 95 per 100 si es tracta de rehabilitacions integrals, i de fins 
el 40 per 100, si es tracta d’intervencions puntuals. 
c) Les obres de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús, 
que tinguin una antiguitat superior a 35 anys, gaudiran d’una bonificació del 95 per 
100. S’entendrà per reconstrucció quan la nau sigui enderrocada i es dugui a terme una 
nova construcció per destinar l’immoble a una activitat productiva, i per rehabilitació 
quan, conservant part de la construcció existent, es dugui a terme un projecte de 
rehabilitació integral de l’immoble, inclosa la seva possible ampliació.  
d) En el cas d’obres de nova construcció, reforma o ampliació d’habitatges 
plurifamiliars, podran tenir una bonificació del 10% de l’impost, sempre i quan la 
totalitat de les places d’aparcament disposin del seu propi punt de recàrrega elèctrica 
vinculada pel vehicle elèctric. En el cas d’obres de nova construcció, reforma o 
ampliació d’habitatges unifamiliars, podran tenir una bonificació del 5% de l’impost 
quan instal·lin un punt de recàrrega elèctrica vinculada pel vehicle elèctric. 
Amb la sol·licitud caldrà presentar el projecte o la memòria tècnica de disseny (MTD) 
del punt de recàrrega d’acord amb les prescripcions de la ITC-BT-04. Per gaudir 
d’aquesta bonificació, el punt de recàrrega haurà de complir, com a mínim, els 
requisits corresponents al «sistema de recàrrega model 3» previst a la ITC-BT-52.  

 

 Dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, l’Ordenança Fiscal municipal 
núm. 2.5, de l’any 2018, d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el seu article 2, 
apartat 2.3, no recollia les següents bonificacions: 
 

“c) Les obres de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús, 
que tinguin una antiguitat superior a 35 anys, gaudiran d’una bonificació del 95 per 
100. S’entendrà per reconstrucció quan la nau sigui enderrocada i es dugui a terme una 
nova construcció per destinar l’immoble a una activitat productiva, i per rehabilitació 
quan, conservant part de la construcció existent, es dugui a terme un projecte de 
rehabilitació integral de l’immoble, inclosa la seva possible ampliació.  
d) En el cas d’obres de nova construcció, reforma o ampliació d’habitatges 
plurifamiliars, podran tenir una bonificació del 10% de l’impost, sempre i quan la 
totalitat de les places d’aparcament disposin del seu propi punt de recàrrega elèctrica 
vinculada pel vehicle elèctric. En el cas d’obres de nova construcció, reforma o 
ampliació d’habitatges unifamiliars, podran tenir una bonificació del 5% de l’impost 
quan instal·lin un punt de recàrrega elèctrica vinculada pel vehicle elèctric. 
Amb la sol·licitud caldrà presentar el projecte o la memòria tècnica de disseny (MTD) 
del punt de recàrrega d’acord amb les prescripcions de la ITC-BT-04. Per gaudir 
d’aquesta bonificació, el punt de recàrrega haurà de complir, com a mínim, els 
requisits corresponents al «sistema de recàrrega model 3» previst a la ITC-BT-52.” 
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 Dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, l’Ordenança Fiscal municipal 
núm. 2.5, de l’any 2019, d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el seu article 2, 
apartat 2.3, no recollia la següent bonificació: 
 

“d) En el cas d’obres de nova construcció, reforma o ampliació d’habitatges 
plurifamiliars, podran tenir una bonificació del 10% de l’impost, sempre i quan la 
totalitat de les places d’aparcament disposin del seu propi punt de recàrrega elèctrica 
vinculada pel vehicle elèctric. En el cas d’obres de nova construcció, reforma o 
ampliació d’habitatges unifamiliars, podran tenir una bonificació del 5% de l’impost 
quan instal·lin un punt de recàrrega elèctrica vinculada pel vehicle elèctric. 
Amb la sol·licitud caldrà presentar el projecte o la memòria tècnica de disseny (MTD) 
del punt de recàrrega d’acord amb les prescripcions de la ITC-BT-04. Per gaudir 
d’aquesta bonificació, el punt de recàrrega haurà de complir, com a mínim, els 
requisits corresponents al «sistema de recàrrega model 3» previst a la ITC-BT-52.” 

 

2.4.- Per a la determinació del grau de bonificació a aplicar en tots els supòsits caldrà 
informe del servei municipal corresponent, en el qual es pronunciarà sobre el grau 
d’implantació i efectivitat de les mesures indicades i el percentatge de bonificació al 
qual té dret l’obra. 

 

 La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres.” 
 

 ACORDS: 
 

 PRIMER.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, 
instal·lacions i obres que han estat objecte d’atorgament de llicència municipal, que a continuació 
s’indicaran, i determinar que gaudiran de les bonificacions en la quota de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, que en cada cas s’indicarà. 

 

Annex Concepte d’aplicació bonificació segons OF 2018-2019-2020 
Import total 

bonificat 

1 

obres promogudes per l’Estat, la Comunicat Autònoma, el Consell 
Comarcal o la pròpia administració municipal, directament o mitjançant 
un ens d’ells dependents, per tal de ser destinades a satisfer serveis 
públics i/o d’interès públic 

145.847,85€ 

2 
obres executades per iniciativa pública referents a habitatges de protecció 
oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície 
destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció oficial 

  
 

3 

obres promogudes per fundacions i associacions de caràcter benèfic o 
declarades d’utilitat pública i les entitats sense ànim de lucre, degudament 
inscrites en els registres oficials corresponents, destinades a satisfer 
serveis públics i/o d’interès públic 

1.380,62€ 

4 
Obres de reparació i rehabilitació d’edificis inclosos al Catàleg del Pla 
especial de protecció del patrimoni històric –arquitectònic -ambiental, 
quan afectin els elements protegits de l’edifici 

2.510,92€ 

5 
Obres que es declaren d’especial interès a l’empara de l’article 2.2.3.a) 
OF 2.5, per ser obres d’arranjament i embelliment de façanes i parets 
mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts i elements comuns 

  
69.582,92€ 

6 Obres de rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals 
 

2.919,69€ 
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 SEGON.- No declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, 
instal·lacions i obres que han estat objecte d’atorgament de llicència municipal i que es relacionen 
en l’annex 9, en considerar que no concorren en elles les circumstàncies previstes a l’article 103.2 
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’article 2 de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. Conseqüentment, determinar que les esmentades obres no 
gaudiran de bonificació de la quota de l’esmenta’t impost. 
 
 TERCER.- Doni’s trasllat de l’acord anterior a tots els interessats, i efectuï’s la 
publicació corresponent en el Butlletí Oficial de la Província.» 
 
Epígraf 5) Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de 

desembre de 2019. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Atès que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019 va 
aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de desembre de 
2018.  
 
 Atès que l’article 103 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1998 
de 17 d’octubre), estableix que la rectificació de l’inventari municipal s’ha de verificar anualment i 
s’hi ha de reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període. 
 
 Aquesta Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat 
municipal a 31 de desembre de 2019 que s’adjunta al present dictamen. 
 
 SEGON.- Comuniqui’s al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’adopció de l’anterior acord.» 

Annex Concepte d’aplicació bonificació segons OF 2019-2020 
Import total 

bonificat 

7 
per ser obres de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes 
i en desús, que tinguin una antiguitat superior a 35 anys. 

70.929,48€ 

Annex Concepte d’aplicació bonificació segons OF 2020 
Import total 

bonificat 

8 

obres de nova construcció, reforma o ampliació d’habitatges 
plurifamiliars i habitatges unifamiliars, per la instal· lació de punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics. Gaudiran d’una bonificació del 10% i del 
5 % respectivament.  
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Epígraf 6) Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2021. 
 
 Pren la paraula el Sr. Vega per agrair el treball desenvolupat per la Intervenció 
municipal, que posa de manifest que any rere any milloren les garanties de la institució municipal. 
 
 Tot seguit, l’Ajuntament en Ple queda assabentat el contingut del següent document: 

 
 « Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL) 
que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), l’entrada en vigor del qual es va posposar fins l’1 de juliol de 2018. 
 
 El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la base de l’experiència 
en l’exercici d’aquesta funció per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE) configurant, per tant, un model coherent amb l’establert per al sector públic estatal. Amb 
aquest efecte, s’incorporen regles, tècniques i procediments d’auditoria amb la finalitat 
d’aconseguir millores substancials en l’exercici del control intern en les entitats locals. El control 
intern de l’activitat econòmicofinancera del sector públic local l’ha d’exercir l’òrgan interventor 
mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer, el qual es troba regulat en 
l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) i en els 
articles 213 i següent del TRLRHL. 
 
 En relació a l’exercici del control intern en la modalitat de funció interventora, tal com 
es regula en les Bases d’Execució del Pressupost per a 2020 de l’Ajuntament de Terrassa, aprovades 
en sessió plenària de data 30 de d’octubre de 2019, el model que s’aplica en aquesta entitat és la 
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, i el règim de fiscalització prèvia ordinària o 
plena sobre despeses i obligacions.  
 
 En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants 
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament normatiu sobre aquesta matèria en l’àmbit local. 
Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector 
públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les 
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió 
financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, 
l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 
permanent i d’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant RDLeg 2/2004, de 
5 de març. 
 
 L’objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb 
mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de 
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer. En el 
transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una anàlisi prèvia de riscos, haurà d’haver assolit 
el 100% d’aquest pressupost. Per assolir aquests objectius s’hauran d’habilitar els mitjans necessaris 
i suficients de suport a l’òrgan interventor. 
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 Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del 
RCIL estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que 
recollirà totes les actuacions planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar 
durant l’exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions que derivin d’una obligació legal que 
s’hagi de realitzar amb caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords. 
 
 Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d’una obligació 
(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base d’una anàlisi 
de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per 
cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions planificades). 
 
 Per a realitzar l’avaluació de riscos s’han pres en consideració diversos factors com 
ara el model de control adoptat per aquesta Corporació, el resultat de la última Memòria relativa al 
desenvolupament de les tasques de fiscalització a posteriori i control financer realitzades per tal de 
donar compliment a l’article 219.3 de la TRLRHL i al RCIL, la qual es va donar compte en sessió 
plenària de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2020, i el volum de pressupost gestionat. 
 
 D’aquesta avaluació de riscos s’ha determinat per la Intervenció General la 
procedència de sotmetre a control financer els àmbits de contractació mitjançant procediment 
menor, subvencions, de Recursos Humans i ingressos. 
 
 En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina el marc 
de les actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2020. 
 
 En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
 ÚNIC.- DONAR COMPTE del “Pla Anual de Control Financer de 2021”, a efectuar 
sota la direcció de la Intervenció General i que es detalla a continuació: 
 
 1. ACTUACIONS A REALITZAR 
 
 1.1. En matèria de control permanent 
 
 D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s’exercirà sobre l’entitat 
local i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Per tant, l’àmbit subjectiu en 
aquesta matèria s’estén a la pròpia entitat. 
 
 1.1.1. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 
 
 Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes 
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan 
interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter posterior i 
mitjançant tècniques d’auditoria. 
 

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden 
retingudes factures presentades al punt general d’entrada de factures electròniques, 
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dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, 
establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

 
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 

previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 
 

c) La verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns 
i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només sobre entitats 
no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

 
 1.1.2. Actuacions a realitzar en matèria de Contractació 
 

- S’analitzaran els contractes menors tramitats durant l’exercici 2020 registrats als 
estor Integral de Contractació de l’Ajuntament. 

 
- Complementàriament es revisaran les despeses mitjançant operacions ADO 

d’import igual o inferior a 3.100 € exemptes de fiscalització prèvia. 
 
 1.1.3. Actuacions a realitzar en matèria d’Ingressos 
 

- Comprovació, en el seu cas, del Pla d’Inspecció. 
- Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, expedients en procés de constrenyiment. 
- Revisió de les liquidacions d’ingressos de les concessions administratives. 

 
 1.1.4. Actuacions a realitzar en matèria de RRHH 
 

- Comprovació de la Relació de Llocs de Treball, Organigrama i la seva adequació a la 
limitació de lleis aplicables. 
- Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, dels processos de selecció de personal. 
- Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, dels diferents conceptes retributius en 
les nòmines dels empleats i empleades municipals. 

 
 1.2. En matèria d’auditoria pública 
 
 El control financer de les societats municipals Eco-Equip SAM, Egarvia SA, Foment 
de Terrassa, SA, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, Societat Municipal 
d’Habitatge de Terrassa SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SLU, Parc Audiovisual de Catalunya 
SL, Funerària de Terrassa SA i Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL, es realitza mitjançant la 
contractació d’auditors externs que hauran d’ajustar-se en la realització dels treballs d’auditoria 
dictades per la Intervenció General i a les NASP aprovades per la IGAE. 
 
 L’abast i les condicions dels treballs d’auditoria seran els establerts en els contractes 
de col·laboració i en els corresponents plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques.  
 
 1.3. Control financer de les subvencions i ajuts concedits 
 
 1.3.1. Àmbit subjectiu 
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 El control financer de subvencions s’exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de 
les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 1.3.2. Actuacions a realitzar 
 
 Complementàriament als controls formals que les Àrees gestores duen a terme sobre 
els comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, es durà a terme un control 
financer sobre una mostra dels mateixos en els termes i procediments establerts a l’article 44 i 
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
 L’abast d’aquests treballs per a l’exercici 2020 inclourà: 
 

- Pla estratègic de Subvencions, revisió i contingut. 
- Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, de subvencions en règim de concurrència 

competitiva i/o directes de la seva tramitació, contingut i posterior justificació, així 
com la comprovació material que els fons lliurats s’han aplicat correctament a la 
finalitat de la subvenció. 

- Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, de la tramitació de les subvencions 
atorgades d’ajuts d’emergència social. 

 
 2. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ 
 
 Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció General 
aprovarà una Instrucció General de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i 
objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per a 
l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de determinació de mostres i els 
programes de treball a utilitzar. 
 
 3. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES  
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 
 
 L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran 
per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el 
RCIL i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE, amb les 
particularitats establertes per la Llei general de subvencions, en matèria de subvencions i ajudes 
públiques. 
 
 4. MITJANS DISPONIBLES 
 
 Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme 
directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària. 
 
 5. MODIFICACIÓ DEL PLA 
 
 La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de 
controls, en virtut de sol· licitud o mandat legal, per variacions en l’estructura de les entitats objecte 
de control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. 
 
 6. INFORMACIÓ AL PLE 
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 Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al 
ple de la corporació. 
 
 Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la 
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes tècniques de control 
financer i auditoria dictades per la IGAE. 
 
 D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius 
que resultin de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions 
efectuades, seran enviats, a través del president, al ple de la corporació per al seu coneixement.» 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
Epígraf 7) Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Programa Marc de 27 

de novembre de 2020 per col·laborar en el desplegament del programa de 
Reallotjament.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
 La Sra. Melgares posa de manifest que aquest és un programa de la Generalitat de 
Catalunya, davant l’emergència existent en moltes famílies que tenen aprovat un habitatge social en 
les taules d’emergència, i en canvi no hi ha pisos per adjudicar-les. El que es planteja és que la 
Generalitat pagarà els ajuntaments perquè busquin pisos privats, o fins i tot hotels altres recursos, 
per poder adjudicar habitatge a aquestes famílies. La Generalitat farà aquest esforç per pagar part 
del lloguer per a les famílies que no puguin fer front al total de la renda als privats. Es respectaran 
les rendes previstes a la Llei 24. L’Ajuntament farà una recerca d’habitatges privats durant l’any 
2021. 
 
 La Sra. Lluís agraeix que es proposi l’adhesió de l’Ajuntament a aquest programa, que 
un d’altres programes que la Generalitat té en matèria d’habitatge. No és suficient, però sí que és un 
pas endavant. Amb més dotació pressupostària per la Generalitat de Catalunya, més polítiques 
socials podria fer. 
 
 El Sr. Aguinaga anuncia que el Grup de Ciutadans donarà suport a la proposta. Hagués 
estat un bon moment per valorar el que s’està fent a Terrassa, que té un programa propi, el de 
mediació pel lloguer social. Aquest programa disposa d’una borsa de prop de 600 habitatges a 
disposició de persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta proposta de la Generalitat és útil, 
perquè suposa una contribució econòmica, però no suposa cap descobriment respecte al que la 
ciutat està fent ja des de fa temps. El problema d’això, afegeix el Sr. Aguinaga, és com fer aflorar el 
parc d’habitatges buits propietat de particulars. La xifra d’habitatges buits a Terrassa no és fàcil 
d’estimar. El Pla Local d’Habitatge parlava de prop de 4.700. Només un 20% d’aquests habitatges 
era propietat de grans tenidors. La resta és propietat de particulars, que no els tenen ocupats. El Sr. 
Aguinaga pregunta què farà l’equip de govern per fer aflorar aquest parc d’habitatges buits 
propietat de particulars. El Sr. Aguinaga és conscient que no és una pregunta fàcil. La Generalitat 
arriba tard en aquest tipus de propostes. Terrassa té un dèficit d’habitatge públic de lloguer, igual 
que moltes altres ciutats de Catalunya, que no arriba ni a l’1,5% a la nostra ciutat. Aquest és un 
problema greu, fruit de la inacció durant molts anys de l’administració que en té les competències, 
que ha preferit vendre els terrenys que tenia als promotors en el passat. L’Ajuntament té, doncs, un 
repte per fer aflorar aquest parc d’habitatges buits. 
 
 La Sra. Melgares puntualitza que la borsa d’habitatge de mediació de Terrassa és un 
programa que es fa mitjançant un conveni, aprovat el mes passat, per promocionar que pisos de 
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propietat privada es posin a disposició de l’Ajuntament perquè els posi a lloguer. El lloguer social 
és una altra cosa, i s’emmarca dins la Llei 24, i són lloguers que es posen en funció dels ingressos 
de les famílies. La borsa s’està treballant des de molts punts de vista. És un programa conjunt amb 
la Generalitat, mitjançant la qual es donen beneficis als particulars, per exemple per rehabilitar. 
També s’està estudiant de donar ajudes com en el cas dels pisos públics, la qual cosa dependrà de 
l’economia de l’Ajuntament. La borsa, afegeix la Sra. Melgares, no està dotada al cent per cent. La 
Sra. Melgares manifesta que tant de bo ho estigués. Com ha dit el Sr. Aguinaga, les competències 
en habitatge corresponen a la Generalitat, però la ciutat encara està pagant hipoteques per pisos 
construïts per l’Ajuntament. Hi ha altres programes, com ha dit la Sra. Lluís, per dotar de més 
habitatges socials i assequibles, en matèria de sòl, etc. S’està treballant en diferents fronts per tal 
d’obtenir més habitatge, no només per a l’accés dels joves, sinó que també cal equilibrar els preus 
del mercat. El problema no és només d’accés sinó de poder fer front al pagament dels preus. La Sra. 
Melgares demana a tots els Grups polítics municipals que ajudin donant suport a les lleis de les 
quals ja s’ha dotat la Generalitat, però que no es poden aplicar sense el suport legislatiu del govern 
de l’Estat, per assolir una estabilitat dels preus i per posar fre als desnonaments. Aquesta situació és 
especialment greu en l’actual situació de confinament. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a diversos ajuntaments de 
Catalunya, inclòs l’Ajuntament de Terrassa, l’adhesió al Programa Reallotgem, que s’ha posat en 
marxa com a mesura urgent complementària per donar resposta adequada a les situacions 
d’emergència en matèria d’habitatge que s’han vist incrementades pels efectes econòmics derivats 
de la pandèmia de la COVID-19. 
 
 El programa Reallotgem consisteix en l’arrendament d’habitatges, o d’hotels 
apartament, de propietat privada a persones en situació d’emergència econòmica i social, que 
havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de 
Catalunya o municipal, estiguin pendents de reallotjament.  
 
 Amb l’objecte d’establir els criteris per a la col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i els ajuntaments que s’hi adhereixin, s’ha elaborat un Acord Marc per al 
desplegament del Programa Reallotgem. 
 
 L’ajuntament realitzarà, entre d’altres, funcions de captació d’habitatges i/o d’hotels 
apartaments per posar-los a disposició de l’Agència de l’Habitatge i elevar a l’Agència les propostes 
d’adjudicació d’acord amb la idoneïtat de cada cas. 
 
 L’Agència d’Habitatge de Catalunya, entre d’altres compromisos, adjudicarà els 
habitatges, formalitzarà els contractes o cessions d’ús, tramitarà el pagament de la renda dels 
primers 18 mesos i la fiança. 
 
 Per fer front als pagaments de renda, en el cas del nostre ajuntament, en tant que 
disposem de Mesa pròpia, l’Agència ens mantindrà reservat un pressupost de 604.323 euros, fins el 
30 de setembre de 2021, sens prejudici que a partir d’aquesta data es puguin incorporar nous 
habitatges d’acord amb la disponibilitat pressupostària del moment. 
 

 En aquests moments, la Mesa d’emergència de Terrassa disposa d’una llista d’espera 
de 61 famílies amb resolució favorable a l’espera de recurs habitacionals. 
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 L’Agència de l’Habitatge compensarà a l’ajuntament les despeses de gestió per a la 
captació dels habitatges, amb 450.- € o 250.- €, per cada habitatge o unitat d’allotjament, 
respectivament, incorporats al programa.  
 
 L’ajuntament realitzarà les activitats i compromisos previstos al Programa amb els 
recursos disponibles i l’adhesió no representarà cap despesa afegida. 
 

 Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la 
proposta, la Comissió Informativa de Drets Socials, proposa a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següents: 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a l’Acord 
Marc de 27 de novembre de 2020 per col·laborar en el desplegament del programa de 
Reallotjament.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb expressa manifestació del 
compromís ineludible d’atendre i complir fidelment i puntual totes les obligacions derivades del 
referit Acord Marc. 
 
 SEGON.- Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’acord d’adhesió de 
l’Ajuntament de Terrassa a l’Acord Marc de 27 de novembre de 2020 per col·laborar en el 
desplegament del programa de Reallotjament.cat.» 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT.  

 
Epígraf 8) Aprovació de la baixa de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la “Red Española 

de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”. 
 
 Pren la paraula la Sra. Boladeras, qui comença posant de manifest que aquesta 
proposta de baixa de l’adhesió a la Red, com a soci directe, no vol dir que l’Ajuntament se’n 
desvinculi. Continuarà com a soci indirecte, a través de l’Oficina de difusió artística de la 
Diputació, i de la Direcció General. Més endavant, a través de la nova xarxa Cat.teatr3s, com soci 
directe. Així és com estan en general la majoria d’equipaments d’arreu de Catalunya i també ciutats 
veïnes. A la web es poden veure molts equipaments, però només cinc tenen la categoria A, que 
acredita que són membres de ple dret, i que són el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, Viladecans, 
Cornellà i TNC. Viladecans i Cornellà encara s’hi mantenen, però també formaran part de xarxa 
Cat.teatr3s. La resta són membres indirectes. La xarxa es manté a la web perquè d’aquesta manera 
té la informació més a mà. La Sra. Boladeras continua informant que Terrassa va adherir-se a la 
Red l’any 2014, quan era Centre d’Arts Escèniques (CAET). Des d’aleshores fins a enguany ha 
pagat una quota de 1.500 €. Es va adherir a la Red a criteri de la direcció artística en rebre la 
categoria E4 dins del sistema públic d’equipaments escènics i musicals de Catalunya. Aquesta 
quota dóna accés a anar a l’assemblea i votar, i aquesta responsabilitat recau en la direcció o 
gerència de l’equipament cultural, no en càrrecs electes ni altres càrrecs tècnics. En tots aquests 
anys, amb el Sr. Aguado com responsable de cultura de l’Ajuntament, no hi va anar mai ningú. 
S’estava pagant una quota sense fer ús de l’únic dret que donava el fet de ser soci directe, que era 
tenir vot. Ara tindrem veu, i aviat també, vot, amb Cat.teatr3s. Per aquests motius, s’aposta per una 
reorganització de la presència en la xarxa, i una major eficiència per als diners públics. Terrassa, 
com a membre indirecte podrà gaudir dels mateixos beneficis que gaudia fins ara, les condicions 
econòmiques especials del programa de Danza a Escena i la interlocució a través de l’ODA per fer 
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consultes. La Sra. Boladeras afegeix que no hi ha cap perill per a la protecció o equilibri del festival 
TNT. Aquest festival no necessitar estar en la Red, que acull teatres amb programació sense risc. El 
TNT està especialitzat en un subsector que té la seva pròpia xarxa, la Red de Teatros Alternativos i 
també The International European Theatre Meeting. S’està treballant amb la nova direcció artística 
valorar si es vol continuar sent-hi, o quines noves aliances es volen traçar. La Red no dóna 
estabilitat al TNT. En set anys, no hi ha hagut cap mena de relació, més enllà del pagament de la 
quota. Tot seguit, la Sra. Boladeras explica el sentit de les nomenclatures E4 i E3. Terrassa no ha 
deixat de tenir la categoria d’equipament E4 perquè hagi perdut aquest nivell, sinó per una decisió 
unilateral de la Generalitat, que ha redistribuït la seva categorització amb aquesta desaparició dels 
centres i ha eliminat la categoria E4. Terrassa pertany actualment a la categoria Equipaments 
escènics i musicals locals multifuncionals, o E3, els requisits per pertànyer a la qual són que han de 
ser d’àmbit local i supralocal, que han de poder acollir simultàniament activitats d’exhibició, 
creació, producció i dinamització comunitària, i que han d’estar ubicats en municipis de més de 
50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000 habitants. La Sra. Boladeras entén que és 
una millor fórmula, en el sentit de democratitzar la cultura i repartir-la en igualtat de condicions en 
el territori. La Sra. Boladeras afegeix que l’adhesió a la nova xarxa assegura una relació directa amb 
la Red i dóna més força, ja que unió dels E3 de tota Catalunya permet lluitar junts per interessos 
comuns. La ciutadania va votar el projecte del govern perquè se li va explicar que es creia en la 
suma, que és més justa i més enriquidora, i no pas en els falsos individualismes, que s’estima la 
cultura a escala universal, que no treballa per aparentar, ni per aparèixer en una llista només per 
poder dir que hi som, i com s’ha demostrat des del 2014 amb retorn zero. 
 
 El Sr. Aguinaga comença dient que la Sra. Boladeras es mostra molt preocupada per la 
quota de 1.500 €. Però el valor de formar part d’una associació no rau en la quantitat que s’hi paga, 
ni en el profit que se’n treu. No és culpa de l’associació si l’associat no l’aprofita prou. És 
responsabilitat, i per tant culpa, de qui ha de treure’n profit. El Sr. Aguinaga afegeix que Cat.teatr3s 
no forma part de la Red, i cal saber si en formarà part. El futur govern català que surti de les 
pròximes eleccions decidirà si vol formar part o no de la Red. El Sr. Aguinaga assenyala que l’Àrea 
de Promoció econòmica i de projecció econòmica està intentant posicionar Terrassa com una ciutat 
atractiva, i en concret dins del turisme i la cultura. Prescindir del vincle amb la Red no va en la bona 
direcció, sobretot si es té en compte que Terrassa, en la classificació d’especialitats artístiques, té un 
nom dins del món de la dansa i el ballet, amb una reputació en l’àmbit de tota Catalunya, llevat de 
Barcelona, que té la seva pròpia lògica cultural. Això justifica que continuï formant part de la Red. 
El Sr. Aguinaga afegeix que podria suggerir a la Sra. Boladeras diverses partides, dins del projecte 
de Pressupost municipal pel 2021, que serien revisables. El Grup de Ciutadans s’abstindrà en la 
votació del dictamen. 
 
 El Sr. Aguado comença la seva intervenció felicitant la Sra. Boladeras pel seu recent 
Premi Butaca a la millor actriu. Pel que fa al dictamen, el Sr. Aguado vol aprofundir el Sistema 
públic d’equipaments escènics i musicals de Catalunya (SPEEM), en funció de la seva arrel, i 
perquè el Grup del PSC votarà en contra de la retirada de l’Ajuntament de la Red. Durant el govern 
tripartit de la Generalitat de Catalunya es van crear les classificacions d’equipaments E5, E4 o E3. 
L’Ajuntament va participar de forma activa, atès que aleshores era un centre d’interès nacional de 
producció, a través del Centre d’Arts Escèniques, justament amb Reus i Girona. Terrassa va ser 
inclosa entre els centres de producció descentralitzada, que és la gran diferència respecte a com ha 
quedat reduïda ara. Calia l’especialització en el territori, que en el cas de Terrassa era les noves 
tendències. D’allò només ha quedat el TNT. L’informe que justifica la retirada de la Red conté dos 
errors. Un és més polític que tècnic, i l’altre és en funció de portar l’expedient al Ple. En el primer 
cas, es diu que la Generalitat va treure els E4 per qüestions econòmiques. El Sr. Aguado afirma que 
quan es treu una categoria és per qüestions polítiques. El mateix govern de la Generalitat que va fer 
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retallades en sanitat també les va aplicar en cultura, traient els E4. Les retallades en sanitat no és 
una qüestió econòmica, com tampoc ho és la retirada dels E4. No és pertinent que un informe tècnic 
justifiqui una especialització cultural en el  territori. La Sra. Boladeras ha dit que no s’hi ha anat 
mai a l’assemblea de la Red. La persona que ho podria fer, en relació amb el mandat anterior, no es 
pot defensar avui en el Ple, perquè les direccions han canviat, però amb l’actual govern no s’hi ha 
anat. En tot cas, la base fonamental de la pertinença a una Red sigui només per anar a votar. 
Terrassa no pot quedar aïllada, en una xarxa que encara no existeix. Aquest és el segon error de 
l’informe. El Sr. Aguado pregunta si hi ha pressa per marxar de la Red, i es vol donar un caràcter 
més independentista a la decisió de pertànyer a unes xarxes o altres. Primer s’hauria de crear la 
nova xarxa, que serà necessàriament més petita perquè seria molt més potent si existissin 
equipaments E4 a Catalunya. Cal reivindicar, considera el Sr. Aguado, que Terrassa tenia un centre 
de producció nacional, el CAET, i per això estava a la Red. L’entusiasme per l’E3 és bo, però cal 
recuperar allò que la ciutat era. Hi ha una resignació en aquesta renúncia. Quan existeixi la nova 
xarxa i es vegi les seves connexions amb la Red, aleshores es poden prendre decisions, valorar-ho, o 
decidir anar-hi. El TNT surt a la Red, com a festival de referència. A la nova xarxa, donat que no 
està creada, no hi és. Respecte als 1.500 € de quota, en una xarxa estatal, el Sr. Aguado considera 
que és més barat que un anunci a la premsa, només per la difusió del festival. La pertinença no es 
valora per la quota sinó per altres coses.  
 
 La Sra. Boladeras agraeix la felicitació del Sr. Aguado. En els Premis Butaca, no va 
ser l’única terrassenca guardonada. En Pere Arquillué també va ser premiat com a millor actor. 
També ser premiat com a millor espectacle de dansa i direcció de Maria Rovira, per “Rèquiem”, 
una creació del Centre Cultural. La Sra. Boladeras continua assenyalant que el fet que la xarxa 
Cat.teatr3s decideixi adherir-se o no a la Red no depèn de la Generalitat ni de l’Àrea de cultura de 
l’Ajuntament. Només depèn de la mateixa xarxa. La xarxa ja existeix. No s’ha de crear. És una 
xarxa dels equipaments E3 de Catalunya. Sumant es pot tenir més força, i es poden fer 
reivindicacions per al món de la cultura. La Sra. Boladeras reitera que no es prescindeix de la Red. 
Es continua tenint relació indirecta, i directament d’aquí a poc. S’està parlant amb Cat.teatr3s de 
l’adhesió. No hi ha una retirada de la Red, ni Terrassa s’aïlla. A Terrassa Arts Escèniques, a hores 
d’ara, hi ha nou residències en marxa, més tres. Mai hi havia hagut tanta creació i tanta producció, i 
només en el que va de mandat. Pel que fa a la intervenció del Sr. Aguado, la voluntat del govern no 
és recuperar allò que era Terrassa, sinó continuar caminant endavant. Ara Terrassa ja és més del que 
era. S’està prenent una bona decisió, sobretot perquè Terrassa no es desvincula de la Red, sinó que 
es reorganitza d’una altra manera, directament i indirectament, per optimitzar els diners públics. 
 
 El Sr. Aguado accepta que es digui que Cat.teatr3s està creada. Ben segur que s’hi està 
treballant, però segur que no està adscrita a la Red. El dictamen que es porta al Ple planteja marxar 
de la Red perquè Terrassa hi estarà connectada a través de Cat.teatr3s. Si es busca Cat.teatr3s a 
Google no es troba res. Ni hi ha una visibilització. És bo que hi hagi una organització dels 
municipis, fent xarxa, i més si realment està desvinculada del govern de la Generalitat. Els Premis 
Butaca que han guanyat diverses persones de la ciutat, s’emmarquen en l’entorn cultural, personal i 
professional, en el qual han crescut. A Terrassa s’hi ha treballat per un entorn favorable a la cultura, 
fins al punt que en el seu moment es va crear el CAET, que va rebre la categoria E4, com a centre 
de producció nacional especialitzat. Quan el Sr. Aguado parlava de recuperar es referia a això, a 
recuperar la presència de Terrassa, més enllà de Cat.teatr3s o equipaments E3. Amb la seva tradició, 
Terrassa no en pot renunciar. Es pot fer de moltes maneres. Però de la manera que no es pot fer és 
desvincular-se de les xarxes i organismes que cal aprofitar, com és el cas de la Red. El Sr. Aguado 
considera que ell i la Sra. Boladeras han dit el mateix, amb la diferència que ell no vol marxar de la 
Red, i la Sra. Boladeras, sí. 
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 La Sra. Boladeras nega que es plantegi marxar de la Red, ja que l’Ajuntament hi és 
connectat a través de l’ODA, i es vol tornar a connectar directament a través de Cat.teatr3s. La 
voluntat és fer una reorganització i una optimització.  
 
 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 ) …………………………….. EN CONTRA  
  JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents 
 
 1- La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública (en endavant LA RED), és una associació cultural sense ànim de lucre constituïda el febrer 
de 2000, en conveni de col·laboració amb l’INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
 
 2- Per resolució número 30/2014, de data 11 de desembre de 2013, i ratificada per 
acord de Junta de Govern de data 24 de gener de 2014, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Terrassa a la RED, d’acord amb el criteri de la direcció artística de l’encara existent CAET- Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa, i tenint en compte que se li havia concedit la categoria d’E4 dins del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). 
 
 3- La quota anual a pagar per l’Ajuntament és de 1.500,00€ anuals, exclòs l’IVA. 
 
 Exposició dels fets 
 
 1- En els anys que han passat des de l’adhesió a LA RED, el CAET- Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa ha deixat d’existir, com els altres tres centres d’arts escèniques de 
Catalunya, creats per la Generalitat durant els anys 2000 amb la intenció de descentralitzar la 
producció teatral a Catalunya. La desaparició d’aquests centres va ser una conseqüència de la crisi 
econòmica de 2008.  
 
 2- L’SPEEM ha redistribuït la seva categorització amb aquesta desaparició dels 
centres i ha eliminat la categoria E4. Terrassa pertany actualment a la categoria Equipaments 
escènics i musicals locals multifuncionals, o E3, els requisits per pertànyer a la qual són: 
 

- Han de ser d’àmbit local i supralocal. 
- Poden acollir simultàniament activitats d’exhibició, creació, producció i dinamització 

comunitària. 
- Han d’estar ubicats en municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca 

de més de 15.000 habitants. 
 
 3- Actualment en aquesta categoria hi ha 19 ciutats d’arreu de Catalunya. Només 
quatre dels 19 multifuncionals o E3 estan adherits a LA RED. 
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 4- Enguany, els 19 multifuncionals o E3 s’han organitzat per crear una xarxa, 
Cat.teatr3s, amb objectius semblants als que té LA RED, que són: 
 

a. Fomentar i potenciar la creació i formació de públics en l’àmbit de les arts 
escèniques i musicals. 
 
b. Garantir la qualitat i estabilitat en la programació dels teatres i auditoris de titularitat 
pública, potenciant la cooperació i col·laboració entre ells. 
 
c. Impulsar i promoure una estreta, permanent i enriquidora cooperació entre els 
diferents teatres, auditoris, circuits i xarxes (públics i privats), tant nacionals com 
internacionals. 
 
d. Establir vies de comunicació entre els diferents agents que intervenen en el 
desenvolupament de les polítiques sectorials del teatre, la música i la dansa (creadors, 
productors, distribuïdors i gestors culturals) en la perspectiva del manteniment i 
consolidació del sector. 
 
e. Promoure mecanismes de comunicació i col·laboració amb el sector escènic i de la 
música dels països que conformen la Unió Europea i els països Iberoamericans. 
 
f. Ajudar a les administracions públiques en el desenvolupament tècnic de la 
intervenció i gestió en l’àmbit de les arts escèniques i musicals. 
 
g. Col·laborar amb entitats com universitats, unitats de producció teatral i musical, 
centres de formació, i especialment, els Centres de Documentació Teatral i Musical de 
el Ministeri d’Educació i Cultura, per facilitar la investigació i intercanvi d’informació 
sobre les arts escèniques. 

 
 5- Aquests objectius, els de la xarxa Cat.teatr3s, adaptats a la realitat de Catalunya i les 
seves institucions, són més propers i adequats a la realitat actual de Terrassa i els seus equipaments 
culturals. Les particularitats autonòmiques, els interessos comuns dels E3 i la proximitat territorial 
asseguren que la contraprestació per l’adhesió a aquesta xarxa serà molt major que no la que s’obté 
de la pertinença a LA RED. 
 
 6- A més, Cat.teatr3s pretén adherir-se a LA RED com a circuit de titularitat pública, 
amb la qual cosa, formant part de la xarxa autonòmica Terrassa ja formaria part de LA RED. 
 
 7- El Servei de Cultura, a través del departament de Promoció i Difusió Cultural, té 
intenció d’adherir-se a Cat.teatr3s. 
 
 8- Altres circuits autonòmics adherits a LA RED i amb els quals tenim interacció 
contínua, ens donen suport i ja col·laboren amb Terrassa en assolir els objectius relacionats més 
amunt. Són l’Oficina de Difusió artística (ODA) i la Direcció General de Creació i Empreses 
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 9- Les actuals polítiques locals en matèria de cultura apunten cap a la creació d’un 
centre d’arts vives a Terrassa. Un centre d’aquestes característiques aprofitarà molt més una 
col·laboració i un intercanvi d’informació amb els ens més propers i més semblants en la forma i en 
els interessos que no pas amb el conjunt estatal d’equipaments culturals municipals. 
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 Vist l’informe tècnic emès en data 25/11/2020, pel tècnic d’arts escèniques, amb el 
vistiplau del director del Servei de Cultura, en el que es proposa la baixa de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Terrassa a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública. 
 
 Fonaments de dret 
 
 - Art. 47 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 - Decret de l’Alcalde-President número 2020-11-05 DELE-11407/2020, de 5 de 
novembre de 2020, de delegació d’atribucions. 
 
 Vistos aquests antecedents, la comissió Informativa de Promoció econòmica i 
Projecció de la ciutat, proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 ACORDS : 
 
 PRIMER.- Aprovar la baixa de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la “Red 
Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública” 
 
 SEGON.- Notificar el contingut d’aquests acords a les parts interessades.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 9) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt el Sr. Ibáñez, qui pronuncia les següents paraules com a 
condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
 
 « Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el nostre rebuig als feminicidis 
i condemnem enèrgicament els feminicidis produïts aquest any 2020 a Espanya, quaranta-dos dels 
quals són considerats violència de gènere.  
 
 » La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, 
l’assassinat, ens recorda com és d’important que des de les administracions locals mantinguem ferm 
el compromís d’avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l’atenció i l’empoderament de 
les dones.  
 
 » Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant 
les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d’atenció a les dones 
que la pateixen, i d’acompanyament, a través de serveis i protocols d’actuació, que compten amb la 
participació de persones professionals d’àmbits diversos. 
 
 » Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica. Però cal 
anar més lluny i denunciar el patriarcat que l’origina, per poder erradicar-la. Per això hem de buscar 
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt 
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arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d’influència, fem que 
les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. 
 
 » En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es 
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que 
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, 
per petits i quotidians que aquests siguin.  
 
 » És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, 
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i 
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les 
dones. 
 
 » Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de 
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui 
una ciutat lliure de masclisme i de violència.» 
 
 Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci. 
 
Epígraf 10) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 

1. En relació a la situació a la residència Mossèn Homs de Terrassa en 
l’establiment com a centre de referència. 

 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC i Ciutadans, Els Grups municipals d’ERC-MES 
i de JxT voten a favor de tots els acords a excepció del segon, que el voten en contra. 

 
 « En el marc de la lluita contra la pandèmia, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya ha implementat en uns centres determinats, una reserva de 
places com a dispositiu alternatiu per traslladar residents d’altres centres on no es poden garantir les 
mesures d’aïllament o la correcte atenció per diferents circumstàncies. Aquest ha estat el cas de la 
residència Mossèn Homs de la nostra ciutat. En aquesta residència, s’ha concretat una reserva de 15 
places per poder disposar en cas que sigui necessari, per trasllats de residents d’altres centres. El 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va prendre aquesta decisió, bàsicament pel fet que 
es tracta d’un recurs propi, que ha de servir com a referència a altres residències i, pel fet que s’ha 
fet una inversió per part del Departament de Salut d’un total de 27 punts d’oxigen que han de servir 
per prestar una millor atenció als residents.  
 
 » Des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha treballat de forma incontestable i lleial en 
l’abordatge de la gestió de la crisi sanitària de forma coordinada amb les administracions 
autonòmica i central. Tanmateix, com a administració en primera línia i com a primera institució de 
contacte amb la ciutadania de Terrassa, ha copsat, recollit i traslladat a les autoritats pertinents 
mancances, debilitats i deficiències en algunes decisions que s’han pres; sempre amb l’esperit 
constructiu i col·laborador.  
 
 » A la incertesa de les primeres setmanes i mesos en la gestió de la COVID-19, es va 
afegir la demora en l’arribada i disponibilitat de molt material en els inicis de la primera onada, 
provocant moltes morts en poques setmanes. No obstant, amb el pas dels mesos, de l’experiència 
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reeixida en la gestió de la pandèmia i en el major coneixement del comportament del virus, s’ha 
millorat en processos, gestió i control de la mateixa.  
 
 » Amb la consideració com a centre de referència per part de la Generalitat de 
Catalunya, la Residència Mossèn Homs ha rebut residents externs, amb diagnòstic positiu per 
COVID-19 i que han hagut de ser ubicats en la planta segona de la residència.  
 
 » L’Ajuntament de Terrassa ha rebut la preocupació per part de familiars de residents 
exposant diferents disfuncions en la gestió de la residència. La situació a la Residència Mossèn 
Homs de Terrassa s’agreuja les darreres setmanes des de l’acollida de persones externes a la vida 
habitual del centre. La previsió i planificació prèvia per a rebre pacients positius d’altres residències 
no ha estat acompanyada d’un augment en la dotació de recursos humans i materials específics i no 
ha obtingut el resultat esperat.  
 
 » Ha accelerat el deteriorament físic, emocional i cognitiu de moltes persones, així 
com les darreres morts es podrien vincular a l’arribada de persones positives i insuficient efectivitat 
en la sectorització de l’equipament entre persones sanes i contagiades. Tanmateix, la gestió actual 
està comportant que residents que estan sans hagin d’estar igualment aïllats per tal d’evitar 
qualsevol risc.  
 
 » Per totes aquestes demandes i d’altres exposades per un grup de famílies de residents 
de la residència, per la responsabilitat que pertoca a aquesta administració de vetllar per la salut i 
benestar de la seva ciutadania, així com per a exercir una gestió municipal solidària i de 
col·laboració en la situació que estem vivint, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 
adopta els següents ACORDS: 
 
 PRIMER.- SOL·LICITAR a la direcció de la Residència Mossèn Homs que estableixi 
una comunicació clara i fluïda amb les famílies de les persones residents, de forma que puguin estar 
al corrent de forma permanent de la situació general de la residència, de les persones residents i de 
les decisions que es determinen per a aquest centre. 
 
 SEGON.- ATURAR la consideració de la Residència Mossèn Homs de Terrassa com 
a centre de referència per a que pugui rebre residents positius externs d’altres residències demanant 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Departament de Salut que estudiïn altres 
vies d’aïllament en recursos, equipaments i/o centres propis i que es prioritzi l’apertura de plantes 
tancades als centres hospitalaris. 
 
 TERCER.- EXIGIR que en la convivència al mateix centre de residents sans i 
contagiats, hi hagi una sectorització efectiva per plantes i que s’incrementi el personal destinat a 
cadascuna d’elles.   
 
 QUART.- DOTAR la residència amb els recursos humans especialitzats i els protocols 
de seguretat necessaris per poder respondre a les situacions que es presentin en la gestió de la crisis 
per tal de preservar els residents i professionals sans de brots o l’empitjorament d’altres patologies.  
 
 CINQUÈ.- APLICAR les solucions més amatents amb les persones residents i les 
seves famílies quan s’hagin d’adoptar mesures d’aïllament i en els protocols de sortides, règim de 
visites i d’acompanyament terminal COVID. 
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 SISÈ.- DONAR trasllat d’aquests acords a la direcció de la Residència Mossèn Homs, 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.» 

 
2. Per tal d’establir un canal de comunicació que animi a participar del pla de 

vacunació contra la COVID-19. 
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC i Ciutadans, el vot en contra del Grup d’ERC-
MES, i l’abstenció del Grup de Junts per Terrassa. El contingut del document és el que es transcriu 
a continuació: 

 
 « En data 3 de desembre, Terrassa acumula 10.631 casos positius de Covid-19 des del 
començament de la pandèmia. D’aquests 10.631, 424 s’han detectat en centres residencials. Segons 
les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han mort 381 persones des que va començar la 
pandèmia. En data 3 de desembre, hi ha un total de 60 pacients ingressats i 418 a l’UCI, comptant 
els pacients crítics de centres del SISCAT i privats. 
 
 » Des del mes de març les autoritats sanitàries han expressat a la població que la lluita 
contra la malaltia que provoca el COVID-19 serà efectiva en la mesura que hi hagi millors 
tractaments i vacunes eficaces. En aquest sentit són ja varies les vacunes que estan a punt 
d’enllestir-se i properament estaran a l’abast de les autoritats sanitàries per tal d’implementar un pla 
de vacunació massiu. 
 
 » El pla de vacunació amb el que treballa el Govern d’Espanya estableix tres etapes de 
vacunació, en funció de la disponibilitat de dosis: La primera etapa es durà a terme entre el gener i 
el març del 2021. El govern calcula que es podran vacunar 2,5 milions de persones amb la vacuna 
Pfizer, de la qual s’han adquirit 20 milions de dosis per vacunar 10 milions de ciutadans (es tracta 
d’una vacuna de doble dosi). La segona etapa de vacunació es durà a terme entre abril i juny, quan 
l’executiu calcula que tindrà un increment progressiu de vacunes. La tercera etapa, durant l’estiu, 
servirà per cobrir a la resta de grups. 
 
 » És important que la població sigui conscient que les vacunes salven vides i que les 
característiques de totes elles estan garantides per les agencies del medicament d’àmbit nacional i 
internacional.  
 
 » És important que persones amb una especial rellevància social i també representants 
públics aportin amb el seu exemple tranquil·litat a la societat en relació a la vacunació contra la 
COVID-19. Per aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el 
següent  
 
 ACORD 
 
 ÚNIC. Atenent el pla de vacunació que establiran les autoritats sanitàries, 
l’Ajuntament de Terrassa establirà un canal de comunicació per tal que, persones amb una especial 
rellevància i també representants públics, puguin fer pública la seva vacunació a través del Canal 
Terrassa i/o xarxes socials de l’Ajuntament amb l’objectiu de donar confiança a la ciutadania i 
animar a la vacunació.» 
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3. Solicitar financiación a la Diputación de Barcelona para la organización de los 
actos de Terrassa, Ciudad Europea del Deporte 2021. 

 
 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 reciente designación de Terrassa como “Ciudad Europea del Deporte” constituye 
una buena ocasión para seguir insistiendo en la importancia del deporte como factor de cohesión 
social e instrumento para la mejora de la salud pública.  
 
 » Desde el grupo municipal de Cs pensamos que el ámbito de influencia de este 
reconocimiento va más allá del municipio y sostenemos que otras entidades supramunicipales 
deben comprometerse para que las actividades que se lleven a cabo no desmerezcan de la 
importancia del galardón concedido.  
 
 » Sabedores de que Mollet obtuvo una concesión de 50.000€ de la Diputación de 
Barcelona, vía Exp 2017/9051, para la organización de actividades deportivas en el marco de 
“Mollet, ciutat europea de l´esport 2017” 
 
 » Sabedores de que Igualada obtuvo una concesión de 100.000€ de la Diputación de 
Barcelona, vía Exp 2019/981, para la organización de los actos en el marco de “Igualada, ciutat 
europea de l´esport 2019” 
 
 » Sabedores, también, de que Sant Cugat del Vallés obtuvo 12.000€, vía Exp 
201/122271 para la preparación de la candidatura para opta al galardón de ciudad europea del 
deporte y que más tarde, vía Exp 2018/9635, obtuvo 75.000€ en forma de “suport puntual per a la 
Ciutat Europea de l´Esport 2018”, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el 
siguiente  
 
 ACUERDO 
 
 Único. Que el ayuntamiento de Terrassa solicite a la Diputación de Barcelona una 
línea de subvención para la organización de los actos deportivos o de otro tipo vinculados a la 
celebración de Terrassa, Ciutat Europea de l´Esport 2021, en línea con las recibidas por otros 
municipios de la provincia.» 

 
4. Solicitar financiación para la limpieza y conservación de las zonas ajardinadas 

situadas en los bloques del barrio de Can Parellada. 
 

 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: 

 
 « Recientemente el ayuntamiento de Terrassa ha recibido en cesión las zonas de 
aparcamientos situadas en la parte de los bloques de pisos del barrio de Can Parellada. Se trata de 
una zona de considerables dimensiones en superficie que los vecinos han cedido al ayuntamiento 
para su gestión y mantenimiento. Cierto es que no todas las zonas de aparcamiento han sido 
cedidas: los bloques de varias manzanas aún no han sido cedidos, pero hay al menos 16 bloques de 
pisos cuyas zonas de aparcamiento se encuentran bajo jurisdicción del municipio. 
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 » Dentro del conjunto de espacios cedidos también se encuentran también zonas 
ajardinadas cuyo mantenimiento estaba, anteriormente, bajo la tutela de las comunidades de vecinos 
y que ahora, a raíz de esta cesión, pasarán a estar bajo la jurisdicción municipal. 
 
 » No nos consta que el ayuntamiento haya contemplado estos espacios dentro del 
conjunto de atribuciones propias derivadas de dicha cesión de los espacios, en concreto en lo 
tocante al mantenimiento y conservación de estas zonas ajardinadas que incluyen espacios a ras de 
suelo y parterres. 
 
 Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el siguiente  
 
 ACUERDO 
 

• Que desde el servicio de Parcs i Jardins se comprometa, en el presupuesto 2021, un 
recurso destinado al mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados 
cedidos al ayuntamiento y situados en la zona de los bloques de pisos de Can 
Parellada.» 

 
5. Per establir un sistema d’avaluació i de seguiment del Programa de Govern. 

 
 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 Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, el 8 d’octubre de 2019, 
el Programa de Govern per al mandat 2019-2023. Aquest text esdevé la guia, el full de ruta que ha 
de seguir el Govern municipal en el present mandat. Es tracta d’un document estratègic per a aquest 
mandat en el qual queden fixades les principals línies d’actuacions del Govern municipal.  
 
 » Al pròleg s’especifica que el Programa de Govern es revisarà «cada any abans de 
l’estiu i del qual us oferirem totes les dades perquè en feu el seguiment. Volem que sigui un 
document viu, que vagi canviant a mesura que canvia la ciutat i el seu entorn: no tindrem problemes 
per adaptar-lo, per treure i posar actuacions, per afinar objectius, per explicar-ne els motius...». No 
obstant això, i malgrat estem immersos en una crisis social i econòmica que, de ben segur, han fet 
modificar molts dels objectius inicialment plantejats pel Govern Municipal, el Programa de Govern 
continua sent el mateix que a l’inici del mandat, sense que aquest hagi viscut cap modificació o 
adaptació a la situació actual de la ciutat. 
 
 » A l’anterior mandat es van realitzar, de forma anual, sessions obertes a la ciutadania 
per fer un balanç de l’estat de compliment del Pla de Mandat 2015-2019. El Programa de Govern 
vigent estableix, en el seu epígraf 4rt «Transparència, seguiment i avaluació» que «En el marc dels 
compromisos municipals en matèria de transparència, s’establirà un sistema de seguiment i 
avaluació del Programa de Govern, posant a disposició de la ciutadania tota la informació 
necessària sobre els avenços en els diferents objectius i eixos d’actuació, així com de les revisions i 
actualitzacions periòdiques». 
 
 » El Govern municipal va informar, a pregunta del Grup Municipal Socialista a la 
Comissió Informativa de Transparència del mes de novembre, que s’estava treballant en el 
seguiment i avaluació del Pla de Xoc, i que després s’abordaria l’avaluació del Programa de Govern 
i, si s’escau, la seva revisió.  
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 Per aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Instar al Govern Municipal a informar als grups municipals, en el marc de la 
Comissió Informativa de Transparència, del sistema d’avaluació i seguiment del compliment del 
Programa de Govern per al mandat 2019-2023. 
 
 Segon.- Traslladar aquesta moció a la Comissió Ciutadana de Transparència.» 

 
6. Per la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments 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 sector dels espectacles i esdeveniments engloba a professionals i empreses amb 
un impacte directe estimat en el teixit econòmic del 3,8% del PIB espanyol i és creador de 700.000 
llocs de treball relacionats. 
 
 » El sector dels espectacles i esdeveniments engloba empreses de so, il· luminació, 
vídeo, escenografia, material per esdeveniments, personal de càrrega i descarrega, etc. Així com a 
diferents professionals com són tècnics de so, tècnics de llum, tècnics de vídeo, maquinistes, 
maquilladors, coreògrafs, productors, promotors, artistes, etc. 
 
 » Es tracta d’un sector molt heterogeni i fragmentat, i amb la característica essencial 
de transversalitat i dependència d’altres sectors, que a part de cultura, engloba esports, indústria, 
turisme, treball i hisenda. 
  
 » Això es tradueix en una fragilitat estructural i en una inseguretat jurídica alarmant 
que s’està fent palès ara més que mai. El sector ja vivia una situació límit abans de l’estat d’alarma, 
però ara s’està vivint una situació a més a més insostenible, que, en cas de no pal·liar-se, suposarà 
la ruïna de milers de famílies, la impossibilitat de mantenir els llocs de treball i la inviabilitat futura 
de les empreses i de l’activitat de molts i moltes professionals. 
 
 » Aquesta situació límit, que s’està vivint en tot el món, ha posat en marxa iniciatives 
per a donar visibilitat a la situació actual del sector. En el nostre país aquesta situació ens porta a la 
necessitat de mobilitzar-nos junt amb Europa i la resta del món, sota la campanya #wemakeevents 
#redalert #hacemoseventos #alertaroja. 
 
 » Hem de considerar que la cultura i la llibertat artística contribueixen de manera molt 
significativa al dinamisme de la societat i permet a tots els segments socials expressar la seva 
identitat, contribuint a la cohesió social i el diàleg intercultural. 
 
 » Està comprovat que la cultura facilita una ciutadania democràtica, fomenta la 
creativitat, el benestar i el pensament crític; i a més propicia la integració i la cohesió i forma la 
diversitat, la igualtat i el pluralisme. I per tant, que aquest sector de la cultura està estretament 
relacionat amb el turisme i transport, en considerar que quatre de cada deu turistes escolleixen la 
seva destinació en funció de l’oferta cultural. 
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 » Per tant, si considerem la importància de l’activitat cultural, també hem de valorar 
els estralls que està causant la COVID-19 en el ventall cultural, on moltes persones dels sectors i 
indústries de la cultura i els espectacles poden acabar (si no han acabat ja) en la més absoluta ruïna 
si no reben no només inversions i ajudes econòmiques, sinó també mesures i normes urgents que 
protegeixin el sector.  
 
 » Igualment, hem de considerar que aquest sector atípic, que té el seu propi model 
econòmic, les seves pròpies necessitats i les seves pròpies dimensions, predominant les petites i 
mitjanes empreses, les micro organitzacions i treballadors autònoms, o pitjor treballadors per 
compte pròpia als que les mateixes institucions, en un incompliment abismal de l’Estatut dels 
treballadors, entre altres lleis, obliguen a facturar sense ser autònoms amb la cantarella “és que es 
pot fer fins a certa quantitat”; amb un accés escàs o nul als mercats financers, amb ingressos 
irregulars i de naturalesa variada en funció del públic, drets d’autor i patrocinis privats. S’ha 
demostrat que la pandèmia ha posat més en relleu la total vulnerabilitat d’aquests sectors del món 
cultural al produir-se els ajustos pressupostaris en pràcticament totes les institucions públiques, però 
principalment en els ajuntaments, desviant fons de la cultura cap a altres partides, que ja estaven 
resolts per altres partides pròpies. 
 
 » Si això se li suma que els primers a tancar les portes van ser teatres, òperes, cinemes, 
auditoris, sales de concerts, museus i altres espais artístics i que a més a més s’han anul·lat (i avui 
en dia, se segueixen cancel·lant i anul·lant) molts esdeveniments culturals i artístics, com les fires, 
festivals, concerts i representacions (ajornant-se en el temps en el millor dels casos) quedant limitats 
els aforaments per les mesures sanitàries i de seguretat imposades per evitar noves onades de 
contagis, podem apreciar el dramàtic, mai millor dit, de la situació per la qual passa el sector. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Expressar el suport del Ple Municipal al sector de l’espectacle (incloent 
tècnics, artistes, músics, creadors, editors, personal de sala, empreses i demés) en les seves accions 
en defensa de la cultura com a bé essencial i que està patint les greus conseqüències de la pandèmia 
mundial de la COVID-19. Per haver-se vist obligats a cèsar l’activitat amb anterioritat inclús de 
l’estat d’alarma, i que, sigui considerat per institucions i administracions públiques, un sector 
especialment perjudicat i prioritari, Per posar en marxa com més aviat millor mesures legislatives 
urgents en protecció d’aquest sector. 
 
 Segon.- Instar al govern municipal a incloure d’una forma important el món de la 
cultura dins de les mesures de recuperació econòmica previstes, incloent-hi específicament les 
mesures socials, fiscals i econòmiques per aquest sector atenent les seves particularitats. 
 
 Tercer.- Reactivar immediatament les diferents agendes culturals i d’esdeveniments 
del municipi, sota l’estricte compliment de tots els protocols de seguretat sanitària com són la 
distància de seguretat, ús obligatori de mascaretes, mesures d’higiene, neteja i desinfecció, 
ventilació i condicionament ambiental. 
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 Quart.- Fomentar cicles culturals en diferents equipaments municipals, incloent 
projectes sota el lema CULTURA SEGURA sempre sota l’estricte compliment de tots els protocols 
de seguretat sanitària abans esmentats. 
 
 Cinquè.- L’ajuntament adquireix el compromís de prohibir expressament la 
cancel·lació o suspensió de qualsevol espectacle o esdeveniment, i en cas que succeeixi, es 
previngui l’abonament de la part del catxet dels diferents professionals estipulat en la llei vigent. En 
cas d’ajornament si no es troba una data en els següents tres mesos, es processarà a contar l’acte 
com a suspès, amb les indemnitzacions contemplades a la legislació vigent. 
 
 Sisè.- Retirada momentània de taxes en restauració i locals privats per al 
desenvolupament d’activitats culturals. 
  
 Setè.- Fomentar activitats culturals en establiments privats, sota l’estricte compliment 
del Pla d’Actuació de l’Esdeveniment en context de COVID-19 
 
 Vuitè.- Implementar una possible bonificació o flexibilització o ajornament en el 
pagament de tributs municipals pels creadors, professionals i empreses culturals establerts en el 
municipi. 
 
 Novè.- Activar el consell de cultura, per a l’elaboració d’un pla de xoc per a la 
reactivació de la cultura, tenint en compte la idiosincràsia del municipi. 
 
 Desè.- Dotar de més pressupost al sector cultural. No perdre les assignacions 
pressupostàries per a programació cultural, activitats formatives, trobades professionals, producció i 
qualsevol altra activitat vinculada amb la cultura. I es sol·licita que els esdeveniments cancel·lats 
amb anterioritat a aquest document es fixin en noves dates evitant així que els pressupostos 
destinats a aquests esdeveniments es destinin a altres fins. 
 
 Onzè.- Crear ajudes econòmiques pels professionals i empreses del sector cultural, en 
cas d’una altra situació excepcional. 
 
 Dotzè.- Donar suport a totes les possibles accions que dugui a terme el moviment 
MUTE i Alerta Roja al municipi. 
 
 Tretzè.- Portar a terme campanyes de sensibilització cap a la ciutadania demostrant 
que la cultura és segura. Apostant per la defensa del món cultural propi del municipi per ajudar-lo 
expressament i amb decisió realitzant les esmentades campanyes, això sí prenent totes les mesures 
sanitàries i de seguretat per evitar possibles contagis. 
 
 Catorzè.- Regularitzar, millorar i fomentar les actuacions culturals de carrer.» 
 
 En aquest punt pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui pregunta si es pot donar a conèixer 
el sentit del vot en aquelles altres propostes d’acord de la Junta de Portaveus que han estat 
desestimades. En concret, el Sr. Aguinaga es refereix una proposta del Grup de Ciutadans, de 
“Rechazo a la consulta instada por el gobierno venezolano el día 6/12/2020 y en apoyo a las 
acciones de la oposición venezolana”.  
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 El Sr. Secretari posa de manifest que aquesta proposta no ha assolit el requeriment que 
preveu el Reglament Orgànic Municipal per ser llegida en el Ple, és a dir haver obtingut el vot a 
favor de, com a mínim, la majoria absoluta dels seus membres. 
  
 Per part de la Presidència es puntualitza que aquesta proposta ha obtingut el vot 
favorable dels Grups del PSC i de Ciutadans, el vot en contra del Grup d’ERC-MES, i l’abstenció 
dels Grups de TxT i de JxT. Per tant, ha estat aprovada.  
 
 El Sr. Secretari confirma que l’aprovació ha estat per majoria simple. 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Epígraf 11) Proposta presentada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, davant la situació 

d’urgència dels Serveis Socials a la ciutat. 
 
 Pren la paraula el Sr. Joan Tamayo, en representació del Consell d’Entitats d’Acció 
Ciutadana de Terrassa, per tal de presentar aquesta proposta, el contingut de la qual es transcriurà a 
continuació. Abans, però, el Sr. Tamayo posa de manifest que l’ànim del Consell d’Entitats no és ni 
ha estat mai qüestionar el paper del Consell Municipal de Serveis Socials, ni tampoc la seva feina 
ben feta, ni la de les entitats que en formen part, ni de la gent, que són els recursos humans, els 
recursos més valuosos que té la ciutat. Encara menys tenint en compte que el Consell sempre ha 
apostat per una democràcia participativa, com és bàsic en la nostra societat. La voluntat és que el 
Consell Municipal de Serveis Socials tingui més participació, més eficàcia i més transparència, com 
a base de les polítiques socials, com estableix la Carta Europea de Drets Humans, que aquest 
Ajuntament va signar l’any 2000. Tot seguit, el Sr. Tamayo dóna lectura íntegra de la següent 
proposta: 
 
 « Atès el greu impacte, en forma de crisi social, sanitària i econòmica que ha produït la 
Pandèmia del CORONAVIRUS, una crisi que afecta a tota la ciutadania, però que està colpejant 
amb una duresa especial a les persones més vulnerables, que ja tenien una vida de patiment (es 
preveu que el risc de pobresa passi del 19,15 % actual al 23%) tenint en compte que ja venim d’una 
situació de no superació de la crisi del 2008. 
 
 » Atès l’allau de desnonaments que continuen havent-hi a la ciutat (només la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha pogut aturar més de 40 desnonaments des del principi de 
la Pandèmia) I per tant la manca d’un habitatge adequat (amb talls de subministraments bàsics) de 
moltíssima gent en contra del que estableixen els Tractats Internacionals de DDHH. 
 
 » Atesa la desorganització, descoordinació i la manca, a nivell intern, d’uns criteris 
clars que tinguin present la corresponsabilitat i la transversalitat, entre els diferents Serveis 
d’Atenció a les Persones (com per exemple, s’ha detectat, entre Serveis Socials i el Servei de 
Polítiques Socials d’Habitatge.) 
 
 » Atesa la manca de recursos suficients (ja des de la crisi del 2008) i d’una inversió 
adequada, tant a nivell de recursos materials com de recursos humans (on per exemple els 
treballadors socials dediquen més del 80% de la seva jornada, a fer única i exclusivament tasques 
administratives, o bé, no disposen de les eines bàsiques com pot ser, un telèfon o un ordinador i han 
d’utilitzar els seus propis. 
 



 

 50 

 » Atesa la manca de transparència i de possibilitats de participació de la societat civil, 
en tots els sentits, quant a la forma com es desenvolupen aquests serveis a les persones a 
l’Ajuntament; amb quins recursos es compta i com s’utilitzen; contractacions externes amb 
empreses o entitats del Tercer Sector; o quines són les xifres de persones i col·lectius atesos i amb 
quins protocols es fa. 
 
 » Atès el patiment invisible i impotent, que s’amaga darrere moltes famílies i persones 
de la ciutat de Terrassa, 
 
 » Ates que els Serveis Socials es fonamenten en els DRETS HUMANS i que la 
persona deixa de ser beneficiària de prestacions per esdevenir titular de drets i deures, en el que la 
ciutadania s’apropia dels seus drets i deures i exigeix el seu respecte i l’Estat i les Administracions 
han d’esdevenir, el seu garant. Els Serveis Socials formen part, per tant, del que s’anomena DRETS 
SOCIALS. Els drets socials són aquells que han de garantir a la ciutadania la integració a la societat 
i l’accés als béns i serveis públics. A diferència dels drets individuals (com el dret a la vida, al vot, a 
la llibertat de pensament, a l’associacionisme...) en què l’administració pública ha de procurar tan 
sols no impedir la seva aplicació, els drets socials són aquells que requereixen un paper actiu per 
part dels diferents governs mitjançant polítiques distributives dels recursos econòmics i d’acció 
social. 
 
 » Atès que els Serveis Socials Bàsics d’atenció primària són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials. Són aquells serveis que constitueixen el punt d’accés immediat i 
més pròxim per a la ciutadania. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu i atenen en un 
primer nivell totes les demandes i necessitats socials, fent un primer diagnòstic i pla d’actuació, i 
aplicant els programes i recursos a l’abast dels veïns i veïnes. Quan la problemàtica o necessitat 
supera les seves possibilitats d’intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats. 
 
 » Atès que l’objecte dels Serveis Socials és atendre les necessitats de les persones. I la 
seva finalitat és prevenir, corregir o pal·liar els la manca d’ajustaments en la interacció de les 
persones. I els principis rectors dels Serveis Social són: 
 

- La solidaritat i la justícia social 
- La participació cívica en la programació, seguiment i avaluació i control dels 

Serveis Socials. 
- El foment de la cohesió per aconseguir la inclusió 
- La cobertura universal 
- La igualtat, sobretot en l’accés 
- La globalitat en la intervenció 
- El respecte pels drets de la persona 
- El foment de l’autonomia personal 

 
 » Atès que la ciutadania usuària dels Serveis Socials tenen els següents drets: 
 

- Dret a rebre una atenció de qualitat. 
- Dret a opinar sobre els serveis rebuts. 
- Dret a tenir assignat un professional de referència. 
- Dret a escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions. 
- Dret a la confidencialitat de les dades i informacions personals. 
- Dret a conèixer la informació sobre el seu expedient. 
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 » Atès que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat , signada i 
assumida per l’Ajuntament de Terrassa, des de l’any 2000, estableix: 
 

Art. I - DRET A LA CIUTAT 
 
Art. II - PRINCIPI D’IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ 
 
Art. IV- PROTECCIÓ DELS COL·LECTIUS I CIUTADANS MÉS 
VULNERABLES 
 
Art. VII - PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT 
 
ART. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
Art. XVI - DRET A L’HABITATGE 
 
Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS 

 
 Atès a tot l’exposat anteriorment, proposo al Ple Municipal l’aprovació dels següents 
ACORDS 
 
 1. PRIMER.- Posar en marxa, de forma urgent, un Pla de Xoc Social que contempli: 
 
 1r - L’emergència habitacional, tenint com a primer objectiu aturar tots els 
desnonaments de persones i famílies vulnerables de forma indefinida, i de forma específica treballar 
per aconseguir contractes de lloguer social, tal com marca el DECRET LLEI 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
 2n - Garantir l’accés als subministraments bàsics per a tothom com a dret bàsic I 
fonamental, tal com estipula la llei 24/2015. 
 
 3r – Oferir acompanyament amb suport psicològic i cura emocional a les persones que 
ho necessitin, i que es tingui en compte el saber col·lectiu i l’experiència dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament. 
 
 4t – Dotar als treballadors i treballadores dels Serveis socials dels recursos necessaris 
per desmassificar els actuals, i que permetin, per exemple, complementar l’accés a l’IMV i a la 
RGC. 
  
 5è - Actuar de forma directa i transparent sobre l’escletxa digital que produeix la 
manca d’oportunitats i la desigualtat 
 
 6è - Reclamar i exigir la responsabilitat de les altres Administracions (Generalitat, 
Estat) per tal d’aconseguir un Programa d’Actuació Transversal i Transparent. 
 
 7è – Tenir en compte tots els recursos comunitaris de la ciutat (entitats Tercer Sector, 
ciutadania, iniciatives veïnals …) 
 
 SEGON.- Un canvi de rumb en les Polítiques Públiques Socials i d’Habitatge que 
suposi el disseny d’un nou model de Serveis Socials. No podem estar aturats en el PLAS de l’any 
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2013. Per tant cal crear una Cartera de Serveis Socials àmplia i integra, amb una forta inversió en 
personal i en recursos materials, consensuat amb entitats, moviments socials i ciutadania, i que 
tingui en compte el Principi de Subsidiarietat, el Principi de Coherència, el Principi de 
Responsabilitat Solidària, el Principi de Transparència i Bon Govern i compleixi plenament amb els 
Drets de Proximitat. 
 
 TERCER.- Aquesta nova etapa hauria de contemplar els següents eixos: 
 
 1. La ciutat és una construcció col·lectiva fruit de les interrelacions existents, per tant 
cal una nova “governança” amb la ciutadania. Cal un sistema de protecció potent, estructurat, 
proactiu, cohesionat i transformador 
 
 2. La comunitat ha de ser un nou subjecte polític 
 
 3. Cal col·laborar amb el Tercer Sector, però de forma eficaç i transparent, posant en 
valor la riquesa associativa de Terrassa. Fugint de la temptació de cap tipus, per tal d’intentar la 
mercantilització dels Serveis Públics 
 
 4. Cal un model que fugi del “paternalisme i de la pràctica “reactiva” i puntual (on els 
treballadors socials destinen el 80% de la seva jornada, única i exclusivament, a fer tasques 
administratives, expedint ajuts. Cal fer treball preventiu també, i no aquest excessiu 
“assistencialisme” paternalista que produeix més gent depenent dels ajuts econòmics. Cal reforçar 
l’atenció comunitària i la intervenció en medi obert. 
 
 5. Cal una reforma estructural, on no es pot permetre que no hi hagi coordinació, ni 
criteris transversals, entre els diferents serveis (Socials i Habitatge, per exemple), afeblint d’aquesta 
forma les possibilitats dels usuaris i usuàries. O que no hi hagi espais suficients per atendre a les 
persones usuàries (quan la ciutat disposa de nombrosos equipaments comunitaris) 
 
 6. Cal articular i reforçar el treball de l’Ajuntament amb la resta d’Administracions 
Públiques, reclamant la seva implicació. 
 
 7. Calen actuacions valentes i globals, on les derivacions i coordinació entre Serveis 
Socials bàsics i els Serveis Socials Especialitzats estigui ben definida. 
 
 8. Cal una actuació urgent per a la cura i atenció del personal que treballa a tots els 
serveis Socials Bàsics i Especialitzats i que està fent atenció directa, per sobre de les seves 
possibilitats i pressionats al màxim, des de ja fa massa temps, per culpa de la mala organització i de 
la manca de recursos humans i econòmics. Cal complir amb els seus Drets laborals (com el de la 
Salut laboral) 
 
 QUART.- Creació d’un òrgan transversal, horitzontal, participatiu format per a tots els 
col·lectius, plataformes i entitats que treballen directament amb els col·lectius més vulnerables, 
presidit per l’alcalde, on es pugui tractar aquest tema i fer un seguiment exhaustiu de les mesures 
que vagi prenent l’Ajuntament (UNA TAULA DE TREBALL del Pla de Xoc Social) 
 
 CINQUENA.- Una reunió “urgent” amb l’Alcalde i l’equip de govern, per tal 
d’abordar aquestes propostes i com es posen en marxa.» 
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 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui anuncia que el Grup de JxT votarà a favor 
de la proposta. La pandèmia ha comportat una crisi social, econòmica i sanitària, que ha agreujat la 
situació de les persones més vulnerables. Durant aquest temps s’ha vist el patiment provocat pels 
desnonaments, pels talls de subministraments, la manca de feina, en definitiva per la pobresa. 
Aquesta crisi ha tensat els serveis socials de la ciutat, ja en situació precària d’ençà de la crisi del 
2008. S’ha posat en evidència la manca de recursos humans i econòmics per fer-hi front, juntament 
amb algunes dificultats d’organització, manca de transparència en la gestió i problemes de 
coordinació interna. No s’ha pogut atendre correctament totes les persones més vulnerables, i a més 
es constata que el personal dels serveis socials tampoc no treballa en bones condicions. Això no 
s’ho pot permetre la ciutat. Per això és urgent posar en marxa el pla de xoc social, i la creació de la 
taula de treball d’aquest, com plantegen les entitats proponents. La Sra. Trullàs els hi agraeix la 
seva feina i la presentació de la moció. És amb la participació i el compromís de tothom, entitats, 
ciutadania i govern municipal, que es podrà millor. La Sra. Trullàs celebra que s’hagi arribat a una 
transacció amb l’equip de govern i al compromís d’una reunió urgent amb el Sr. Alcalde per tal de 
reestructurar els serveis socials.  
 
 Intervé seguidament la Sra. Isabel Martínez, qui agraeix a les entitats la presentació de 
la proposta, que posa de manifest les mancances d’un servei tan necessari per a la ciutadania. Les 
situacions extraordinàries que s’estan vivint, com ara la pandèmia, tensen encara més un servei que 
sovint es troba al límit, per atendre les necessitats de les persones i garantir els seus drets. Per fer-ho 
calen recursos i cal atenció al personal que treballa, dia a dia, als serveis socials, i que sovint ho fa 
per sobre de les seves possibilitats. La Sra. Martínez envia el seu reconeixement pel treball diari 
d’aquest personal. La intenció del Grup de Ciutadans és la de votar favorablement la proposta. Això 
no obstant, l’acord primer planteja aturar tots els desnonaments de forma indefinida. La Sra. 
Martínez no pot compartir aquest redactat, per diversos motius. L’Ajuntament no té la competència 
per aturar-los, sinó la de prestar els serveis necessaris a aquestes persones i col·lectius vulnerables. I 
encara més si es planteja de manera indefinida. La Sra. Martínez demana als proponents de la 
moció, i al Sr. Alcalde, la possibilitat de fer una votació separada d’aquest primer acord, per una 
banda, i de la resta de la proposta, per altra.  
 
 El Sr. Albert agraeix la voluntat del Consell d’Entitats de seguir treballant i 
acompanyat, alhora que fiscalitzant i criticant. En definitiva, aportant a favor de la ciutat i del 
benestar de la ciutadania, encara més en els moments durs que s’estan vivint. El Sr. Albert no 
comparteix alguns dels arguments que s’expliciten a la proposta, però valora i comparteix els 
objectius col·lectius que persegueixen els acords. També valora la predisposició que ha tingut a 
l’hora de parlar amb el govern, per tal de vehicular la proposta cap al Consell Municipal de Serveis 
Socials, on es podrà treballar pel seu desenvolupament, de forma consensuada i coordinada, que és 
sinònim d’èxit. El Sr. Albert afegeix que el govern ha treballat intensament durant el 2020 en el pla 
de xoc per donar resposta a les conseqüències immediates de la crisi social i econòmica. La setmana 
vinent es presentarà al Ple un Pressupost municipal que vol donar resposta a les necessitats dels 
terrassencs i terrassenques, posant les persones al centre i dotant de recursos les polítiques que ho 
facin possible. Segur que hi ha espai de millora, i res millor per fer-ho que marcar objectius clars i 
ambiciosos, i sobretot que hi hagi la capacitat de comprometre’ns en aquests objectius i en treballar-
hi conjuntament. 
 
 La Sra. Candela posa de manifest que la proposta interpel·la per un canvi de rumb de 
les polítiques socials i d’habitatge, i per un nou model de serveis socials. Si és necessari reconstruir 
els serveis públics, cal fer-ho fent prevaldre sempre l’interès general, el servei a les persones i 
sobretot dels ciutadans més vulnerables. Cal fer-ho amb una estreta col·laboració institucional i un 
millor funcionament de totes les administracions, avançant cap a una transversalitat de la mà del 
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Tercer Sector. ÉS necessari un reforç dels serveis socials bàsics, i s’han d’actualitzar les carteres de 
serveis socials. Això no ho pot fer en solitari el municipi, sinó en col·laboració estreta i estable 
entre les administracions i el Tercer Sector. Cal ampliar les ràtios de professionals i millorar es 
estructures de gestió. S’ha de trobar una concepció dels serveis amb una visió comunitària, amb 
criteris d’universalitat, igualtat, redistribució, assistència i accessibilitat. I s’ha de fer assegurant el 
correcte finançament per part de totes les administracions. La Sra. Candela agraeix el treball de tot 
el personal dels serveis socials i d’habitatge, en la situació tan complicada actual. El Grup del PSC 
donarà suport a la present proposta, i treballarà en el Consell Municipal i, si és possible, 
col·laborarà també en la taula de treball de la proposta de pla de xoc social.  
 
 El Sr. Duque agraeix al Consell d’Entitats per la seva participació en el Ple d’avui, 
manifestant la seva preocupació pels serveis socials de la ciutat. El Sr. Duque es manifesta 
responsable de no haver sabut transmetre-li correctament el model de serveis socials del govern 
municipal. Però lluny de sentir-se qüestionat negativament per la proposta, el Sr. Duque mostra la 
seva satisfacció pel fet que el Consell d’Entitats s’hi sumi amb l’objectiu de tirar aquesta situació 
endavant. El Sr. Duque agraeix als Grups de l’oposició el to constructiu i comprensiu que han tingut 
en relació amb l’Àrea municipal. Si hi ha alguna cosa clara, és que cal treballar plegats. Al Sr. 
Duque li ha sobtat la referència que ha fet el Grup de JxT a una manca de transparència, tenint en 
compte que hi és a la Comissió Informativa de l’Àrea, on rep tota la informació. El Sr. Duque 
continua assenyalant que actualment la justícia social té molts enemics, en el món, en el sistema. La 
situació és de pandèmia, d’una gran crisi que està augmentant la desigualtat, la pobresa i el patiment 
de molta gent. També el patiment dels serveis socials de moltes ciutats. Ningú dels presents vol 
això, i per aquest motiu no hi ha enfrontaments en el Ple. El Sr. Duque no comparteix alguns dels 
arguments de l’exposició de motius de la proposta, la qual cosa és sana i normal. Això no obstant, el 
Grup de TxT votarà a favor dels acords. Com a responsable dels serveis socials municipals, i en 
nom dels treballadors i treballadores que s’han deixat la pell treballant en aquesta crisi, el Sr. Duque 
vol donar resposta a algunes qüestions. Malgrat la situació actual, el govern municipal sí que té un 
model de serveis socials, un model que ha d’aconseguir transmetre’l i compartir-lo millor amb les 
entitats, així com millorar-lo, conjuntament amb els Grups municipals, les entitats i la ciutadania. 
Aquest model ha intentat sempre donar atenció de qualitat resposta àgil a les necessitats de les 
persones més vulnerables, reduir els temps d’esperar i millorar l’atenció a les persones. També 
millorar l’estat dels equips, tenint-hi una cura millor. Però és cert que no s’estava preparat per 
aquesta pandèmia, per aquesta crisi social, sense oblidar que fa poc es va patir una altra greu crisi. 
Els serveis socials acaben rebent les conseqüències de tot allò que funciona en el sistema. Malgrat 
tot, s’ha donat resposta a les necessitats de la ciutadania. L’Ajuntament compta amb uns serveis 
socials potents, com es demostra en els moments difícils, amb professionals de molta qualitat. Uns 
serveis socials que van més enllà dels serveis municipals i es reparteixen per tot el territori en forma 
d’entitats i de persones que ajuden als altres. El Sr. Duque se sent orgullós. S’han aconseguit 
articular actuacions en un temps rècord. El Sr. Tamayo li va plantejar en una reunió, el mes de juny, 
que estaria bé que hi hagués punts a la ciutat perquè la gent pogués fer tràmits. Quatre mesos 
després s’activaven nou punts d’orientació social. El Sr. Duque agraeix al Sr. Tamayo aquesta 
proposta. El govern intenta convertir en polítiques públiques les necessitats de la ciutadania i les 
idees de les entitats. El govern escolta sempre, encara que potser no sempre ho faci realitat amb la 
rapidesa que caldria. El Sr. Duque afegeix que les reaccions dels Grups de l’oposició, de la 
ciutadania i d’algunes entitats del Consell Municipal, no han estat negatius al llarg de tot el present 
mandat. El Sr. Duque s’ha sentit molt ben tractat i comprès. També la Síndica Municipal de 
Greuges ha fet una bona valoració del treball dels serveis socials durant la pandèmia. Malgrat tot, hi 
ha moltes coses a millorar, i no té cap problema a reconèixer que en algunes qüestions l’àrea no ha 
estat a l’altura. Tot ha estat molt complicat. Cal saber nodrir-se del coneixement col·lectiu, del qual 
provenen totes les idees. El Sr. Duque afegeix que la pobresa és de tots, i que sense justícia mai hi 
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haurà pau. Aquest està sent un any molt dur, però el Sr. Duque confia que es tirarà endavant. La 
crisi ha fet reflexionar i planteja l’oportunitat de millorar molts aspectes. El Sr Duque informa que 
durant els últims mesos s’han mantingut reunions amb tots els equips dels serveis socials, de tots els 
Districtes, per recollir demandes i propostes de millora, tant pel que fa a les necessitats de la 
ciutadania com a la situació laboral dels treballadors. També s’ha definit una comissió, en la qual 
participaran les professionals i que definirà les línies de futur. Cal diversificar els canals d’atenció a 
la ciutadania, amb l’objectiu de garantir una atenció més àgil i més eficient. A més de l’atenció 
presencial, cal potenciar l’atenció telemàtica i telefònica. S’ha avançat molt en aquest àmbit a 
l’Ajuntament. La pandèmia va obligar, d’un dia per l’altre, a un canvi de model forçat, sense 
disposar dels mitjans tècnics per fer-ho. Els serveis socials no han de ser simples tramitadors d’ajuts 
econòmics, que és la conseqüència del funcionament del sistema. Es vol optimitzar el temps en el 
treball crupal, en l’acompanyament i en el treball col·lectiu, que és l’essència dels serveis socials. 
Per això es va crear l’Oficina d’ajudes, que es volia tenir enllestida per enguany, però que no estarà 
fins al primer trimestre de l’any vinent. Aquesta oficina permetrà separar els tràmits administratius 
relacionats amb els serveis socials, de l’acompanyament a la gent perquè pugui trobar el seu 
projecte de vida. Els serveis socials han de tenir les seves arrels en tots els barris i districtes, i que 
les entitats socials formant part dels equips dels serveis socials municipals, fent un bloc contra la 
crisi. Per això s’ha demanat vehicular els acords de la proposta a través del Consell Municipal de 
Serveis Socials. Hi ha moltes entitats implicades, amb les quals l’Ajuntament treballa de manera 
honesta i seriosa, escoltant-les i complint allò que demanen. El Sr. Duque comparteix que cal 
fonamentar la intervenció municipal en els drets humans. No hi ha altra forma de fer-ho. Amb una 
visió de l’individu com un ésser social, que forma part d’una societat. Cal donar resposta als seus 
problemes tenint en compte l’entorn i la comunitat. La intervenció ha de ser també comunitària. El 
treball social potencia l’autonomia i la participació de l’individu en la resolució dels seus 
problemes, i té una funció bàsica de suport davant les dificultats. És important ampliar la xarxa 
comunitària i el foment de la solidaritat com un element clau per al benestar de les persones. 
Terrassa és una ciutat en la qual la solidaritat es respira a cada barri. Cal aprofitar-la. El Sr. Duque 
no concep uns serveis socials tancats dins dels límits dels equipaments municipals. Estan en cada 
entitat, en cada col·lectiu i en cada persona que té cura de la ciutadania. La intervenció s’ha de fer a 
partir d’una visió global dels problemes, no parcialitzada. Això implica un treball coordinat, que 
sovint és complicat, entre els diferents serveis, com és el cas de les polítiques d’habitatge i els 
serveis socials. És difícil, però s’està intentant. Es treballa per fomentar el treball en xarxa, el treball 
comunitari, des del territori, i des de la intervenció dels equips amb la ciutadania i les entitats. El Sr. 
Duque manifesta que no es pot dir que s’estigui fent bé tot allò que la proposta diu que cal millorar, 
sinó que és el punt de partida, i que ha de quedar clar que l’objectiu és el mateix, malgrat que la 
realitat estigui posant dificultats. El Consell Municipal és l’òrgan adequat per vehicular la 
participació de totes els col·lectius i entitats. Pel que fa a l’habitatge, el Sr. Duque informa que des 
del servei de polítiques socials d’habitatge s’han atès moltes consultes relacionades amb el lloguer i 
les hipoteques. S’han atès moltes consultes sobre impagaments de lloguer, abans de la pandèmia, 
així com sobre desnonaments, renovació de lloguers socials, etc. Es treballa en estreta col·laboració 
amb altres serveis municipals, intentant donar resposta i ajuda als usuaris del servei. Per millorar 
aquesta col·laboració, s’ha elaborat un protocol de coordinació entre serveis socials i el servei de 
polítiques socials d’habitatge. Aquest protocol es troba en procés de revisió, i es posarà en pràctica 
a començament del 2021. L’Oficina d’intermediació d’ocupacions, malauradament, no ha deixat de 
rebre trucades. Moltes persones volien resoldre dubtes en relació amb el canvi de normativa, i la 
prohibició dels desnonaments, una prohibició que tant de bo fos per sempre. També s’han obert 
expedients per l’incompliment de l’obligació dels grans tenidors d’oferir lloguers socials a famílies 
en situació de vulnerabilitat. Durant la pandèmia s’han fet més de quatre-centes cinquanta 
coordinacions entre serveis socials i el servei de polítiques socials d’habitatge. També s’han rebut 
moltes sol·licituds de noves intervencions en el servei de suport a les comunitats veïnals, per 
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diferents problemàtiques. L’Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica i la promoció de 
l’eficiència energètica, ha realitzat gestions amb les companyies de llum i gas, i s’han tramitat 172 
impagaments i talls de llum, 83 impagaments i cinc talls d’aigua, 56 impagaments i sis talls del gas. 
No s’ha produït cap subministrament del qual en tingui coneixement l’Ajuntament, en els 
procediments en els quals ha participat. El Sr. Duque agraeix a la PAH els quaranta desnonaments 
que ha aturat durant aquests mesos, així com els 615 que han aturat els serveis municipals. El Sr. 
Duque conclou manifestant que ara pertoca treballar per dibuixar els serveis socials del futur, 
comptant amb tots els agents de la ciutat. Pel que fa a la petició de reunió amb l’Alcaldia i els 
responsables polítics de l’Àrea, el Sr. Duque proposa la data del 13 de gener, a les deu del matí. 
 
 Pren la paraula el Sr. Tamayo, qui agraeix la unanimitat en l’aprovació de la proposta, 
que pretén el compliment a la ciutat dels drets emergents, el dret a la seguretat vital, segons el qual 
cap dret sigui vulnerat. És bo que hi hagi l’esperit de treball demostrat avui. Hi ha instruments de 
treball, la Carta Europea de Drets Humans, la societat. El Sr. Tamayo es mostra content davant la 
disposició d’una vacuna per al maleït virus. Ara cal una vacuna social, que pot ser el pla de xoc 
social, amb recursos suficients. La metodologia és molt senzilla i implica posar la gent i les 
persones en el centre de la vida. Les formes són també senzilles: transparència i democràcia real. 
També valentia. Pel que fa als desnonaments, qüestió esmentada pel Grup de Ciutadans, el Sr. 
Tamayo assenyala que l’Ajuntament no els pot aturar, perquè no té competències normatives. Però 
li consta que els treballadors/es municipals estan treballant, per sobre de les seves possibilitats, fent 
pot el que poden. El Sr. Tamayo els hi agraeix. Però d’acord amb el principi de subsidiarietat, el 
govern municipal ha d’anar el més enllà possible i pressionar altres administracions perquè algun 
dia sigui possible el que ja es va assolir l’any 2000, amb la signatura de la Carta Europea de Drets 
Humans a Saint-Denis. Es va signar en aquest municipi francès, perquè va ser el primer que es va 
autoproclamar ciutat lliure de desnonaments. El Sr. Tamayo conclou desitjant un bon Nadal a tots 
els membres de la Corporació i a tots els terrassencs i terrassenques, tot desitjant que el 2021 sigui 
més feliç que enguany per a tothom. 
 
 El Sr. Alcalde li desitja també, en nom de la Corporació, un bon Nadal al Sr. Tamayo.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present proposta, 
aquests són aprovats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ en l’acord 1.1r. 
     A FAVOR de la resta.  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 12) Proposta presentada pel Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, en defensa 

del sistema públic de salut, demanant mesures per a la millora de l’atenció sanitària 
als centres de salut. 

 
 A causa dels problemes tècnics que impedeixen fer efectiva la connexió del 
representant del Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, per part de la Presidència 
s’anuncia que se substanciarà tot seguit l’epígraf número 13 de l’ordre del dia. Tan bon punt es 
resolguin els problemes tècnics serà objecte de tractament el present epígraf 12.  
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 Un cop debatut i votat l’epígraf número 13 es torna al tractament del present punt de 
l’ordre del dia.  
 
 Pren la paraula el Sr. Plàcido Lordán, en representació del Moviment per unes 
Pensions Dignes de Terrassa, per tal de presentar aquesta proposta, el contingut de la qual es 
transcriurà a continuació. El Sr. Lordán assenyala que aquesta moció ha estat consensuada per 
diferents entitats de Marees Pensionistes i Marea Blanca, i se’n donarà lectura a més de cent 
municipis arreu de Catalunya.  
 
 « Atès que el Departament de Salut de la Generalitat està apostant per mantenir el 70% 
dels centres de salut amb atenció no presencial, el que està comportant una deficient atenció als 
usuaris i usuàries d’aquest sistema tan important que ja va demostrar en el Covid 19 que va resultar 
imprescindible per tallar els primers símptomes de la població. 
 
 » Atès que aquesta és una situació que torna a posar a la palestra els problemes de la 
sanitat pública a Catalunya, si en els primers temps de la pandèmia la necessitat d’aprofitar el 
personal dels CAPS per donar suport als hospitals que es trobaven desbordats van justificar la 
manca de personal, en l’actualitat no té cap justificació, per moltes explicacions que es puguin 
donar des del Departament de Salut, el que sí que és cert és que aquesta “personalització telefònica” 
de l’atenció primària comparteixi molts possibles errors, entre el metge o malalt que et parla per 
telèfon o videotrucada i el pacient, és cert que moltes vegades costa que el malalt sàpiga descriure 
les seves afeccions presencialment, però una senzilla auscultació del metge pot arribar a descobrir 
una malaltia o malaltia que reconeguda a temps pot permetre solucionar un problema que podria ser 
greu o acabi sent greu. 
 
 » Tothom recordem que ja l’any passat hi va haver moltes queixes pel tancament de 
molts CAPS i les consegüents protestes d’usuaris i personal mèdic, es va denunciar aquesta manca 
d’atenció que simplement era conseqüència de la manca real de personal i aquesta situació es torna 
a donar en l’actualitat aprofitant la COVID 19, s’intenta revestir la nova mesura com una precaució 
sanitària, però el que realment s’amaga és una falta de personal sanitari no només en els Centres 
d’Atenció primària sinó en els Hospitals, novament veurem com es tanquen plantes senceres, els 
centenars de professionals de la Sanitat acomiadats o que no se’ls ha renovat el seu contracte així ho 
testifiquen i mentre se’ls segueix havent les retallades econòmiques que en el seu dia van haver de 
patir. 
 
 » Són molts els Col·lectius de Marees de Pensionistes o la Marea Blanca que fa mesos 
que estem protestant davant dels centres de salut que estan treballant sota mínims i sembla que el 
Departament de Salut fa oïdes sordes a aquesta petició de l’obertura total dels Centres de Salut. 
 
 » Atès que aquesta situació tan calamitosa de la sanitat, amb gravíssims problemes per 
a la salut de la població, té un màxim responsable, el Govern de la Generalitat de Catalunya, qui és 
qui té les seves competències.  
 
 » Atès que aquesta afirmació no és una simple opinió, sinó que són les dades, 
provinents del Ministeri d’Hisenda i l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, 
que a continuació s’exposen, les que ho confirmen i ho avalen: 
 
 Dades comparatives Catalunya i la resta de les comunitats autònomes (CC.AA): 
 
 ANY 2018: 



 

 58 

 
 1. Despesa sanitària en atenció primària: Catalunya el 12,98%, aquest percentatge se 
situa per sota de la mitjana d’Espanya i és un 4,74% menys que Andalusia, el 17,45%, la CC.AA 
que més va invertir en atenció primària. 
 
 2. Despesa en remuneració de personal: Catalunya va ser la CC.AA que menys va 
gastar, el 35%. A l’altre extrem se situa Aragó que va ser la CC.AA que més va invertir en personal 
amb un 52,24% de la despesa. 
 
 3. Percentatge de la despesa destinada a la sanitat privada: Catalunya és la primera 
CCAA en transferir diners públics a la privada, el 25,34%. La següent CC.AA. és Balears amb el 
9,93% i l’última se situa Cantàbria amb el 3,49%. 
 
 ANY 2019. 
 
 1. Despeses per habitant en polítiques socials (sanitat, educació, serveis socials i 
promoció social). Catalunya és la CA que menys inverteix per habitant: 2.200 euros; Navarra la 
comunitat que més inverteix amb 3.421 euros.  
 
 » En aquest capítol de despesa per habitant la situació encara és més greu si 
contemplem que l’any 2009 Catalunya la seva despesa per habitant era de 2.788 euros, és a dir 588 
euros més que en l’actualitat, sent l’única comunitat autònoma que en lloc d’incrementar la despesa, 
ja insuficient fa 11 anys, l’ha anat reduint, i de quina manera. 
 
 » Atès que a la llum d’aquestes dades ens trobem amb una realitat incontestable: 
 
 1) Que en atenció primària, la despesa que el Govern de Catalunya dedica està molt 
per sota de la mitjana a Espanya; 
 
 2) Que el Govern de Catalunya és la CC.AA. que menys despesa dedica a la 
remuneració de personal; 
 
 3) Que el Govern de Catalunya està a la cua en despeses per habitant en polítiques 
socials, i  
  
 4) El Govern de Catalunya és el més generós, situant-se molt per sobre i a molta 
distància de la resta de CC.AA. en despeses destinades a la sanitat privada. 
 
 » Atès que l’objectiu d’aquestes polítiques i les seves conseqüències són molt clares: 
el soscavament i demolició de la nostra sanitat pública en benefici de les empreses privades que, a 
l’abric del Govern de la Generalitat, s’estan enriquint i estan sortint noves empreses (laboratoris, 
clíniques, consultoris, hospitals...) com bolets.  
 
 Per tot això demanem al Ple Municipal que es pronunciï favorablement a aquesta 
Moció, amb els següents ACORDS: 
 
 Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que assumeixi i porti a 
terme les reivindicacions següents: 
 
 1. L’obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat totalment o parcialment. 
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 2. L’habilitació d’espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per 
a tothom. 
 
 3. La recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica 
només per aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via. 
 
 4. La visita pel professional de medicina o d’infermeria referent. 
 
 5. La recuperació del personal mèdic, d’infermeria i administratiu perduts amb les 
retallades dels anys 2011-2014. 
 
 6. Priorització de la despesa sanitària per a l’atenció primària. Dotació econòmica que 
arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS. 
 
 7. La millora de salaris al personal. 
 
 8. Participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP, hospitals i 
consorcis de referència per lligar la participació de tot el sistema de salut, i que aquesta es fes 
mitjançant els canvis normatius que calguin. 
 
 9. L’increment pressupostari en matèria d’atenció primària, hospitalària i sanitària en 
general. 
 
 10. L’increment pressupostari en matèria de polítiques socials. 
 
 11. Els diners públics destinats a la sanitat pública. No a la privatització 
 
 Segon.- Instar al Govern d’Espanya per tal que les partides pressupostàries adreçades a 
la salut de la població i a combatre la COVID 19 siguin destinades únicament i exclusivament als 
sectors públics sanitaris i socials. 
 
 Tercer.- Traslladar aquests acords a:  
 
 1. El Govern d’Espanya, al Parlament Espanyol, al Ministeri de Sanitat i als grups 
polítics del Congrés i del Senat. 
 
 2. El Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, la Conselleria 
de Salut i als grups polítics del Parlament. 
 
 3. Als consells comarcals, diputacions i entitats municipalistes de Catalunya: 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 4. Als ajuntaments del Vallès occidental. 
 
 5. Als centres d’atenció primària del nostre municipi, entitats ciutadanes, partits 
polítics i sindicats. 
 
 Entidades adheridas al documento 

- AA.VV de Montserrat. 
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- Casal de la Dona. 
- Colectivo parad@s Terrassa 
- Colectivo sin vivienda. 
- Comisión promotora de la renda garantida 
- Comisión de Residencias. 
- Comité de empresa mutua Terrassa 
- Consell d’Entitats Ciutadanes 
- Favt- 
- Izquierda Unida Terrassa 
- Marea Blanca de Terrassa. 
- Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya 
- Podemos Terrassa 
- Psuc.viu Terrassa. 
- Recortes Cero. 
- Taula de l’Aigua 
- MPDT.» 

 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Trullàs, qui manifesta que el Grup de JxT, malgrat 
que no comparteixi alguns arguments de l’exposició de motius, votarà a favor de la moció, perquè 
sempre hi serà al costat de qui busca el bé comú, és a dir la sanitat, la salut i els serveis socials. En 
aquests moments de pandèmia s’ha posat en evidència, més que mai, que cal una millor sanitat 
pública, és a dir més bona atenció i de més qualitat, en els CAP, un augment del personal mèdic, 
d’infermeria i administratiu, i un augment de salari per a tot aquest personal. Cal incrementar el 
pressupost destinat a polítiques socials i sanitàries, a tenir més professionals i pagar-los millor. Cal 
obrir més espais per atendre tothom. Que es prioritzi la despesa en atenció primària. I que hi hagi 
més participació ciutadana en la gestió dels CAP. Tenim les competències, però cal més 
finançament per part del govern espanyol. Cal exigir-li que destini tots els diners que pertoquen a 
Catalunya. La sanitat a Catalunya sempre ha estat infrafinançada. Ja des dels seus inicis, l’any 1981 
quan va ser traspassada a la Generalitat, es va rebre un 20% menys del que es necessitava. I això 
s’ha anat agreujant, ja que amb el mateix infrafinançament hi ha un milió i mig més d’habitants al 
país. Ara el sistema de sanitat està estressat, amb manca de professionals i els que hi ha estan molt 
mal pagats. Cal pagar-los bé. Cal un gran acord de país, per aconseguir uns serveis públics forts, de 
qualitat, amb equitat i amb garantia per la seva sostenibilitat. Per això es necessita més finançament. 
La Sra. Trullàs espera anar tots junts a demanar més finançament a l’Estat espanyol. 
 
 La Sra. Isabel Martínez comença manifestant el seu acord amb les reivindicacions 
expressades pel Sr. Lordán. El passat mes d’octubre, els Grups municipals de Ciutadans i del PSC 
van presentar una proposta que recollia gran part de les reivindicacions d’entitats de Terrassa i de la 
resta de Catalunya. Es posava de manifest que la COVID-19 havia posat en evidència les 
deficiències del nostre sistema sanitari, fruit de les retallades aplicades des de la Generalitat, 
especialment en l’atenció primària. La ciutadania és qui acaba patint aquestes deficiències. La Sra. 
Martínez recorda que la competència en sanitat correspon a la Generalitat. Entre els acords que 
recollia aquella proposta de resolució, hi havia els següents. Instar al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que destini els recursos necessaris, tant materials com humans, pel 
reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia, que 
garanteixin els professionals necessaris en els CAPS per a atendre la patologia del COVID19 com 
la resta de patologies que van quedar desateses durant l’estat d’alarma i la patologia no COVID19 
existent en l’actualitat. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè 
garanteixin un procediment àgil de sol· licitud de cita prèvia amb els CAPS, especialment per a 
aquelles persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i electrònics. Reforçar, des 
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de l’Ajuntament Terrassa, i mentre no es garanteixi el procediment àgil de sol· licitud de cita prèvia 
referit a l’acord anterior, un reforç de l’atenció telefònica municipal que es focalitzi en l’atenció i 
informació a col·lectius de persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i 
electrònics, o gent gran que viu sola, per tal d’acompanyar-los en els tràmits referents a l’atenció 
primària i ajudar-los a facilitar-ne l’accés. Instar a les conselleries de Salut i Benestar Social, a 
millorar la coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar 
aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal 
que se’ls faciliti recursos socials. Així mateix, es demanava el suport a les reivindicacions 
realitzades pels col·lectius professionals de la salut pública com metges interns residents, metgesses 
i metges a l’atenció sanitària o del personal al transport sanitari. Per tots aquests motius, el Grup de 
Ciutadans votarà a favor de la moció presentada avui, i agraeix a les entitats la presentació 
d’aquesta. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Albert, qui agraeix la participació en el Ple del 
Moviment per unes pensions dignes. En els últims Plens s’han presentat diverses propostes en 
relació al funcionament del sistema sanitari a Terrassa, a l’exigència de les millores necessàries per 
a una correcta atenció a la ciutadania, i per una garantia dels serveis públics de qualitat. Aquest és 
un tema que ocupa i preocupa el govern municipal i la resta de Grups municipals. El govern 
municipal, i el Grup d’ERC-MES en particular, treballa per avançar en un servei de salut a l’altura 
de les necessitats de la ciutat i del país, així com dels professionals del sector. Hi ha molta feina feta 
i molta feina per fer. Amb alguna de les dades que ha aportat el Sr. Lordán, respecte al sistema 
públic de salut del país, que evidentment està en qüestió i que cal debatre, es presten a algunes 
interpretacions que poden confondre. És cert que la COVID-19, a banda de coses noves, ha 
accelerat uns canvis que ja s’intuïen i en els quals ja s’estava treballant, sobre les noves necessitats 
o les noves formes d’atenció. Aquesta acceleració ha fet més evidents les febleses del sistema, que 
ja eren preocupants abans. També és evident la urgència per trobar solucions i aplicar-les. La crisi 
sanitària obliga a prendre un seguit de mesures excepcions en l’atenció als pacients, que intenten 
reduir la possibilitat de contagi, que intenten garantir arribar a tothom, però que sovint presenta 
mancances malgrat els recursos extraordinaris que s’hi han destinat fins al moment. Això cal dir-ho 
i valorar-lo. El camí per revertir les retallades de salut, aplicades en el seu moment, se sabia que 
seria llarg. Amb pressupostos febles i curts sempre és més fàcil treure recursos que posar-ne. Però 
és just recordar que s’està fent. El govern afronta tots els reptes previs a la pandèmia amb la segona 
inversió en salut més alta de la història, 9.789 milions d’euros. La pandèmia ha posat de manifest, 
però, que quedava molt per fer, per millorar, i ha fet visible amb molta cruesa, i de cop, el que 
s’intuïa i es preveia. El Sr. Albert és conscient que els reforços posats per transformar l’atenció 
primària, de 300 milions d’euros fins al 2022, amb un reforç de personal amb centenars de 
professionals durant la pandèmia, o duplicar el pressupost destinat a la campanya de vacunació de la 
grip, només són passes, potser poc valorats o valorables, però que van en el camí de transformar i 
de canviar. Es continua avançant, i en la direcció correcta. El Sr. Albert afegeix que per aconseguir 
els objectius que planteja la proposta, que comparteix, cal primer que la situació de la pandèmia ho 
faci possible, i després fan falta molts més recursos. Si es vol acabar amb l’infrafinançament del 
sistema sanitari català, cal garantir la suficiència de recursos de la Generalitat. Si es destinessin com 
suggereix la proposta, els tres mil euros i escaig que dedica alguna altra comunitat, això sumaria tot 
el pressupost de la Generalitat de Catalunya. La COVID-19, a més, ha suposat un impacte sobre les 
finances de Catalunya, sobre el Pressupost de la Generalitat, que no arriba als trenta mil milions 
d’euros, de cinc mil milions. És a dir, una afectació del 18% del pressupost. Del que avui s’està 
parlant, en definitiva, és de tenir cura de les persones, procurant pel seu estat de salut, amb absoluta 
transparència i predisposició a treballar perquè millori. El Sr. Albert considera que es pot fer, i que 
s’està fent, de manera conjunta i compartida.  
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 La Sra. Candela agraeix als col·lectius signants de la moció la seva tasca a favor de la 
ciutadania. Avui han volgut que se sentís la seva veu davant la màxima instància de representació 
de la ciutat, en defensa del sistema públic de salut, demanant mesures imprescindibles. Aquest Ple 
ha debatut i aprovat diverses propostes de resolucions i declaracions de la Junta de Portaveus sobre 
aquesta qüestió. La situació del sistema sanitari és molt greu. Aquest més són els moviments 
ciutadans els que exposen de forma clara i contundent la situació a Catalunya en matèria de despesa 
en polítiques socials i de salut. S’ha parlat sovint de les conseqüències de les retallades en sanitat 
durant els últims anys, i que amb la pandèmia han portat el sistema de salut al límit. S’ha anunciat 
un pla d’enfortiment de l’atenció primària, que és insuficient encara que és alguna cosa. El que cal 
exigir és que s’implanti ja en el territori. Fa setmanes que se sent parlar, però calen fets. La Sra. 
Candela no vol repetir el que ja s’ha dit i el que s’ha reiterat en diverses sessions plenàries. La Sra. 
Candela dóna les gràcies a les entitats que han portat avui aquest tema al Ple, els encoratja a seguir 
treballant pels drets de la ciutadania, i els convida a venir al Ple les vegades que sigui necessari. 
 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Polo, qui posa de manifest que fa mesos que el Ple 
parla i comparteix la mateixa preocupació que ha expressat el Moviment, davant un moment molt 
complicat i un sistema sanitari infrafinançat en les últimes dècades. La Regidoria de salut de 
l’Ajuntament no dubta de la necessitat de disposar d’uns bons serveis sanitaris, i està implicada en 
la reclamació de la millora dels serveis sanitaris de la ciutat, ara amb la pandèmia i abans. Ho fa i ho 
seguirà fent. Ho fa des de la més estricta responsabilitat i col·laboració institucional. Cal treballar 
tots plegats, crítics quan calgui però també propositius. El govern municipal, abans de començar la 
situació actual, va iniciar una relació periòdica amb CatSalut. El govern està per defensar la ciutat, i 
els serveis que necessita. Terrassa necessita incrementar els recursos sociosanitaris i el govern, 
juntament amb les entitats, ho seguirà reclamant. Durant la primera part, especialment complicada, 
de la pandèmia, es va considerar que la prioritat era ser-hi al costat dels serveis sanitaris i els seus 
professionals, perquè es pogués afrontar la duríssima situació de la millor manera possible, alhora 
que mantenir el màxim informada possible la ciutadania respecte als inevitables canvis en la 
prestació dels serveis. El govern municipal comparteix les preocupacions que avui s’han expressat, i 
les fa seves, des de fa moltes setmanes. Es van portar al Ple, perquè no només fossin del govern 
sinó de tot el Consistori. L’Ajuntament ha hagut de ser-hi, i ha de continuar estant en el futur, 
reivindicant que s’obrin tots els recursos sanitaris que no estan oberts al cent per cent, que es doti el 
sistema sanitari de recursos humans recuperant el que s’ha perdut durant les retallades, que 
s’impulsi un pla de millores per als treballadors/es sanitaris, que contempli millores salarials, la 
recuperació de drets econòmics i la garantia de tots els equips de protecció, que augmentin els 
recursos per complir les ràtios necessàries per tenir tots els llits disponibles en els centres del Vallès 
Occidental, i sobretot que s’executin els compromisos que les altres administracions tenen amb 
Terrassa, i que sigui en un termini raonable. De tot això s’ha parlat en les reunions mantingudes. 
Però sent conscient de la gravetat i excepcionalitat de la situació, i que els moments actuals encara 
són molt complicats i requereixen molta prudència, cal assegurar que tots els espais sanitaris siguin 
espais segurs. La Regidoria sempre ha estat, està i estarà, al servei de la defensa de la qualitat dels 
serveis sanitaris de la ciutat. La Sra. Polo conclou agraint novament la presentació de la proposta, i 
espera seguir treballant conjuntament per millorar el teixit sanitari de Terrassa. 
 
 El Sr. Lordán agraeix totes les intervencions i la bona predisposició de tots els Grups 
municipals del Ple envers la proposta. El Sr. Lordán reté l’expressió que s’ha formulat avui: hi ha 
molta feina per fer. Si és així, cal que tothom comenci a treballar per poder fer que Terrassa sigui 
una ciutat model en matèria sanitària, i que la ciutadania tingui els millors serveis de salut pública 
possibles.  
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 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present proposta, 
aquests són aprovats per unanimitat.  
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 13) Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant l’aprovació del Pla Estratègic de 

Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, per al període 2021-2023. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència, 
és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Fets 
 
 L’Ajuntament de Terrassa desenvolupa de forma activa una política de foment de 
l’associacionisme i el voluntariat per enfortir el teixit social i la xarxa ciutadana com a eina 
dinamitzadora i com un dels trets d’identitat del municipi que dóna cohesió al conjunt del territori. 
En el marc d’aquesta política de forment cal entendre el suport econòmic a les entitats. 
 
 » Per l’Ajuntament de Terrassa les subvencions és una actuació estratègica i 
constitueix el mitjà legal per fomentar, col·laborar i donar suport a les iniciatives i els projectes que 
sorgeixen a la ciutat i que reuneixen les característiques necessàries per optimitzar el treball conjunt 
de tots els agents socials, cívics i econòmics amb l’Administració per promoure la consecució d’un 
fi públic, esdevenint un instrument clau en la política social i econòmica de la ciutat. 
 
 » En aquest sentit, l’Ajuntament en Ple va aprovar el 30 de març de 2017, l’Ordenança 
General de Subvencions que, entre d’altres coses, defineix els paràmetres d’atorgament de 
subvencions, a l’hora que recull les novetats normatives i les especificitats tècniques que la nova 
legislació (de subvencions, transparència, administració electrònica, procediment administratiu, 
entre d’altres) disposa. 
 
 » En consonància amb l’esmentada Ordenança General de Subvencions, es va elaborar 
un Pla Estratègic de Subvencions com instrument de planificació amb caràcter programàtic i no 
normatiu. Aquest Pla Estratègic es va aprovar en data 16 de desembre de 2016 prorrogat per un any 
més amb data 12 de desembre de 2019 mitjançant decret 10672. 
 
 » Un cop finalitzat la seva vigència pertoca aprovar un nou Pla Estratègic per al 
període 2021-2023. 
 
 » El Pla recull les diferents línies estratègiques, els objectius, les línies de subvenció 
que s’hauran de promoure des dels diferents serveis municipals i que caldrà concretar i prioritzar 
anualment en les diferents bases reguladores. Tenint present que l’assignació pressupostària a cada 
una de les línies de subvenció s’establirà al pressupost anual que aprovi l’Ajuntament; amb les 
limitacions del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
 
 » El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, per al període 2021-
2023, ha estat elaborat per la Comissió Tècnica de Subvencions creada d’acord amb la base 12.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
 » El desenvolupament d’aquest Pla no es pot entendre d’altra forma que no sigui des 
de la transversalitat integrada en tots els serveis municipals. En aquest sentit, el control i seguiment 
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del Pla Estratègic es realitzarà anualment i l’òrgan responsable del mateix serà la Comissió Tècnica 
de Subvencions, que elaborarà la corresponent memòria anual. 
 
 Fonaments de dret 
 

− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal de Règim Local de Catalunya 
− Decret d’alcaldia Presidència 9677 de 5 de desembre de 2016, delega en la Junta de 

Govern Local les facultats d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions. 
− Decret de delegació de competències en la Junta de Govern Local 5764/2019, de 18 

de juny 
 
 » 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.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, per 
al període 2021-2023. 
 
 SEGON.- Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa a la 
Seu Electrònica i al portal de Transparència.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez, per tal de procedir a la presentació d’aquesta proposta. 
Aquest Pla estratègic afavorirà l’associacionisme, i ha estat elaborat amb la voluntat d’enfortir el 
teixit social i per crear una xarxa ciutadana com a eina dinamitzadora el territori. També com una 
identitat del municipi per donar cohesió al conjunt de la ciutat. La Sra. Ramírez demana disculpes 
per la forma com s’ha gestionat l’expedient. La seva tramitació va seguir els mateixos tràmits que 
l’anterior, però en els últims dies una interpretació jurídica en relació amb l’Ordenança municipal 
de subvencions, que va redirigir l’expedient al Ple. El Secretari ho va explicar a la Junta de 
Portaveus. La Sra. Ramírez és conscient que no s’ha fet de manera que es pogués crear un espai de 
negociació i de confiança amb tots els Grups municipals. En tot cas, el document ara està en el Ple, i 
pot ser objecte de debat. 
  
 Per part de la Presidència s’anuncia que per part del Grup municipal de Ciutadans han 
estat presentades diverses esmenes a l’expedient, el contingut de les quals es transcriu a 
continuació: 
 
 « Davant la proposta presentada per Alcaldia-Presidència, proposant l’aprovació del 
Pla Estratègic de Subvencions, per al període 2021-2023, es fa la següent 
 
 Exposició de motius 
 
 El Pla Estratègic que se’ns presenta pel període 2021-2023 adequa les línies de 
subvenció distribuïdes per matèries que materialitzen els objectius dels 178 eixos d’actuació, alguns 
d’ells necessàriament de caràcter genèric i d’altres molt concrets que s’alineen amb els Objectius 
Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
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 L’aportació fonamental del nou pla és la definició dels objectius ODS, desenvolupats 
en 10 objectius estratègics i que pretenen donar coherència als 178 eixos d’actuació d’accions 
subvencionables. 
 
 Tret d’aquest aspecte de les ODS, el nou pla no esdevé una millora al marc regulador 
de les subvencions de la nostra ciutat. Un marc que ha de ser la guia per que les entitats que es 
disposin a demanar les subvencions tingui de manera clara què es demana, com es demana, i quant 
es valora.  
 
 En el pla proposat no figuren principis d’actuació com la simplificació de les 
tramitacions, el foment a la iniciativa social, la distribució equitativa dels recursos o la garantia de 
bon funcionament, són sense dubte elements que donen seguretat a les entitats davant la feixuga 
tasca d’elaborar un projecte per sol·licitar subvencions davant l’ajuntament. 
 
 Un Pla estratègic ha d’establir el marc jurídic, els criteris de valoració, les despeses 
subvencionables i els elements procedimentals per optar a les subvencions. 
 
 Uns criteris que han de ser objectius. La definició dels objectius en funció de les ODS 
significaria una feixuga tasca per les entitats, algunes d’elles sense els recursos humans per fer 
aquesta recerca, i sense el suport de l’ajuntament. 
 
 Una millor definició d’objectius i línies subvencionables, adaptades a les ODS, 
donarien un marc d’objectivitat a l’hora de valorar els projectes presentats, a la vegada que serviria 
per facilitar a les entitats la definició dels objectius dels seus projectes. 
 
 I presenta les següents 
 
 ESMENA d’addició (núm. 1): 
 
 En el CAPÍTOL 2. PRINCIPIS GENERALS, del document PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 2021-2023 
 
 Addicionar als 3 punts ja establerts: 
 

d) La simplificació de la tramitació administrativa. 
e) El foment de la iniciativa social, donant importància a la col·laboració de les 
entitats privades en la gestió dels interessos que li són propis. 
f) La distribució equitativa dels recursos, tenint presents els criteris de necessitats reals 
al costat de consideracions de factors econòmics, culturals i demogràfics, amb especial 
atenció cap a l’extensió territorial i la dispersió poblacional de la nostra demarcació. 
g) La coordinació mitjançant l’organització i articulació de les accions per a garantir la 
major operativitat, la gestió eficaç i unitària per tal d’evitar duplicitats en l’actuació. 
h) La garantia de bon funcionament amb una regulació i una ordenació que estableixi 
els requisits, els barems i procediments, les garanties jurídiques, etc.., i la implantació 
de sistemes de control i avaluació. 

 
 ESMENA d’addició (núm. 2): 
 
 Al punt CAPÍTOL 6. FINANÇAMENT DE LES SUBVENCIONS,  
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 Addicionar punt 6.1. 
 6.1. BESTRETES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 D’acord amb el que preveu en l’article 34 de la Llei General de Subvencions, i que 
estableix:  
 “També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran lliuraments de fons 
amb caràcter previ a la justificació, com finançament necessari per a la realització del projecte o 
activitat prevista. Aquesta possibilitat i el règim de garanties, s’haurà de preveure expressament en 
la normativa reguladora de la subvenció”. 
 Les bases anuals així com, les subvencions directes i els convenis elaborats per a les 
subvencions nominatives previstos en el pressupost municipal, en funció de les necessitats de 
finançament del projecte o activitat a subvencionar, podran de forma motivada establir la 
possibilitat de pagaments anticipats. 
 
 ESMENA d’addició (núm. 3): 
 
 Al punt CAPÍTOL 7. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS I LÍNIES DE 
SUBVENCIONS  
 
 Addicionar AL TÍTOL del capítol: 
 
 CAPÍTOL 7. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS I LÍNIES DE SUBVENCIONS 
 
 per CAPÍTOL 7. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS ODS I LÍNIES DE 
SUBVENCIONS 
 
 ESMENA d’addició (núm. 4): 
 
 Al punt CAPÍTOL 7. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS I LÍNIES DE 
SUBVENCIONS  
 
 Addicionar punt 11. OBJECTIUS TRANSVERSALS ALS EIXOS ESTRATÈGICS. 
 
 Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 
discriminació: 
 
 Objectius: 

− Millorar la qualitat de vida de les persones amb reconeixement de discapacitat per 
generar una ciutat més inclusiva i accessible. 

− Fomentar la inclusió de la diversitat cultural i d’origen i promoure els drets humans 
per afavorir la convivència en la diversitat i la cohesió social. 

− Consolidar el treball comunitari que es fa des dels centres educatius i fidelitzar el 
màxim de famílies dels centres. 

− Augmentar el parc d’habitatges assequibles. 
− Promocionar les entitats juvenils i del lleure educatiu de la ciutat en el 

desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que 
signifiquen per a la ciutat. 

− Fomentar les accions normalitzadores i la visibilitat de la diversitat sexual i 
d’identitat de gènere a través d’entitats diverses. 

− Consolidar la xarxa associativa per a la igualtat de gènere. 
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− Reforçar les eines i recursos per erradicar la violència masclista. 
− Fomentar les relacions, espais i activitats de convivència de les persones grans que 

afavoreixin l’envelliment actiu i saludable. 
− Facilitar la defensa dels drets de persones afectades de malalties i les seves famílies i 

incrementar les activitats de promoció de la salut i de la seva prevenció. 
− Fomentar la igualtat d’oportunitats, la promoció social i l’autonomia de les persones 

per a la millora de les seves condicions de vida. 
− Promoure i facilitar accions de sensibilització i educació per al desenvolupament per 

part de les entitats amb l’objectiu de difondre la situació i les necessitats dels països 
empobrits. 

 
 Línies de subvenció: 

− Promoció i foment dels drets de les persones amb capacitats diverses (discapacitat). 
− Promoció i foment d’accions que afavoreixin la inclusió de les persones amb 

discapacitat. 
− Promoció de l’accessibilitat universal 
− Promoció i foment de la convivència positiva entre persones de diferents orígens i 

sensibilitats culturals diverses. 
− Promoció i foment d’iniciatives que promoguin la integració a la nostra ciutat de 

persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 
− Promoció i foment d’iniciatives que promoguin la integració de la diversitat cultural 

i d’origen en les activitats de ciutat per assumir-la com un fet positiu que aporta 
creativitat i capacitat d’innovació. 

− Promoció i foment d’actituds i valors socials i democràtics que tenen a veure amb la 
promoció de la igualtat, la llibertat, els drets humans, el respecte a la diversitat, la 
participació activa, la corresponsabilitat ciutadana o la solidaritat. 

− Promoció i foment de l’acció educativa i d’igualtat d’oportunitats a través dels 
agents socials de la comunitat educativa. 

− Promoció i foment de l’acció comunitària en el territori. 
− Promoció i foment de la innovació educativa i l’intercanvi d’experiències. 
− Arranjament d’habitatges de propietat particular per destinar-los a lloguer 

assequible. 
− Promoció i foment de l’associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure 

educatiu infantil i juvenil. 
− Entitats de lleure terrassenques per a activitats de casals d’estiu a Terrassa. 
− Formació d’educadors i educadores en el lleure. 
− Suport a la creació artística mitjançant beques, residències artístiques i recepció 

permanent de propostes. 
− Promoció i foment de l’associacionisme de dones. 
− Promoció i foment de la participació de les dones en tots els àmbits de la vida 

política, econòmica, social i cultural i l’enfortiment del moviment associatiu de 
dones de la ciutat. 

− Promoció i foment dels drets de les dones. 
− Promoció i foment d’accions que promoguin la lluita contra la violència masclista. 
− Promoció d’accions per a la lluita contra l’homofòbia, la lesfòbia, la transfòbia i la 

bifòbia, especialment aquelles que es corresponguin amb els ODS. 
− Promoció i foment de l’acció comunitària en el territori, adreçada a la població jove 

i el seu entorn. 
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− Promoció i foment de l’associacionisme de gent gran. 
− Promoció i foment de l’envelliment actiu i saludable. 
− Millora de la qualitat democràtica a les entitats i associacions. 
− Promoció i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 
− Promoció a la salut i d’hàbits saludables i de prevenció de malalties. 
− Defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties, i les seves 

famílies. 
− Suport a les entitats de malalties minoritàries. 
− Prevenció de les situacions de risc de la infància i l’adolescència mitjançant 

projectes d’intervenció socioeducativa realitzats per entitats del tercer sector social. 
− Promoció i foment per la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i el 

desenvolupament d’accions d’inclusió social. Activitats específiques de suport. 
− Promoció i foment per la igualtat d’oportunitats, la promoció social i la individual, 

la inclusió social, l’autonomia de les persones, la millora de les condicions de vida i 
l’eliminació de situacions d’injustícia social. 

− Promoció i foment del desenvolupament humà sostenible a través de projectes de 
cooperació o d’accions de sensibilització a la ciutat. 

− Projectes de cooperació al desenvolupament en països del sud. 
− Accions de sensibilització ciutadana d’entitats terrassenques en solidaritat i 

cooperació. 
 
 Potenciar l’activitat econòmica, l’economia social i l’emprenedoria: 
 
 Objectius: 

− Potenciar el coneixement en l’àmbit de l’economia social i l’emprenedoria. 
− Millorar l’ocupabilitat de les persones, des de diferents vessants, formació, inserció, 

orientació i d’altres relacionades, i en especial persones en situació d’exclusió social 
i/o col·lectius de difícil inserció. 

− Dinamitzar i capacitar el comerç local. 
 
 Línies de subvencions: 

− Accions per a la promoció, difusió, i/o organització d’esdeveniments, en l’àmbit de 
l’economia social i l’emprenedoria. 

− Accions que permetin millorar la competitivitat, creixement i consolidació de les 
empreses del territori. 

− Projectes i/o accions que millorin l’ocupabilitat de les persones, des de diferents 
vessants, formació, inserció, orientació i d’altres relacionades. 

− Programes que contemplin dins d’aquests àmbits, persones en situacions d’exclusió 
social i/o col·lectius de difícil inserció. 

− Dinamització, assessorament i gestió d’entitats de comerç. 
− Formació a entitats de comerç. 

 
 Avançar cap a un model urbà sostenible: 
 
 Objectius: 

− Avançar en el canvi d’hàbits a la ciutadania que permeti una millor consecució dels 
objectius ambientals. 
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− Millorar el paisatge urbà, l’accessibilitat als habitatges, la salubritat i les 
instal·lacions comunitàries. 

 
 Línies de subvenció: 

− Custòdia del territori i apadrinaments en l’àmbit de l’Anella Verda de Terrassa, i les 
de difusió dels seus valors. 

− Lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental del municipi. 
− Protecció i tinença responsable dels animals. 
− Ajuts a la rehabilitació d’edificis. 
− Foment de la millora del paisatge urbà. 
− Adequació d’instal·lacions comunitàries. 
− Ajuts socials complementaris. 

 
 Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadans i 
ciutadanes: 
 
 Objectius: 

− Millorar la qualitat democràtica a les entitats i associacions. 
− Promocionar i fomentar l’associacionisme i el voluntariat per apoderar el teixit 

social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant comunitari. 
 
 Línies de subvenció: 

− Millorar la qualitat democràtica a les entitats i associacions. 
− Promocionar i fomentar l’associacionisme i el voluntariat. 

 
 Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat: 
 
 Objectius: 

− Impulsar, promoure i difondre les pràctiques culturals entre les ciutadanes i 
ciutadans de Terrassa mitjançant les entitats culturals de la ciutat. 

− Promocionar l’activitat esportiva per a consolidar i augmentar el nombre de 
ciutadans i ciutadanes a la pràctica regular de l’esport i garantir la millora en qualitat 
de les activitats i de la pràctica de l’esport. 

− Fomentar el desenvolupament d’iniciatives generadores d’activitats i dinàmiques en 
l’àmbit de la recerca i el coneixement per enfortir el caràcter universitari de la ciutat 

 
 Línies de subvenció: 

− Foment de l’associacionisme cultural. 
− Foment de l’activitat literària i l’edició. 
− Foment de la recerca històrica en l’àmbit local. 
− Foment d’esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Terrassa. 
− Foment de les formacions musicals estables a la ciutat de Terrassa. 
− Concertació de les activitats del calendari festiu. 
− Foment de l’increment d’oferta cultural per a públic familiar. 
− Foment de les entitats generalistes en l’àmbit de l’economia social 
− Suport a l’adquisició de materials per la realització de les activitats esportives. 
− Suport a les despeses de monitoratge i personal per facilitar la realització de les 

activitats esportives. 
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− Suport a l’adequació logística d’espais i equipaments per possibilitar la realització 
de les activitats. 

− Suport a l’assumpció de despeses de transport, desplaçament per la participació i 
realització d’activitats i competicions esportives. 

− Suport al finançament del cost de les despeses federatives i d’assegurances per la 
realització d’activitats i competicions oficials. 

− Promoció de Campus Universitari. 
− Divulgació del coneixement. 
− Finançament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres, creació i/o 

dotació de biblioteques populars i circuits de donació de llibres.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González per tal de presentar aquest conjunt d’esmenes, 
començant per les tres primeres, que han estat transaccionades amb el govern. El Sr. González 
manifesta que el Grup de Ciutadans ha disposat de poc temps, per la tramitació que ha tingut aquest 
expedient, per poder treballar aquesta proposta de resolució i per preparar unes esmenes que 
considera importants. El procés de transacció de les mateixes no ha estat fàcil. El Sr. González 
anuncia tot seguit que retira les esmenes números 1, 2 i 3, atès que han estat incorporades al 
document del Pla. En l’esmena número 1, no només hi ha participat l’equip de govern sinó que 
també ho ha fet el Grup de JxT. En relació amb l’esmena número 4, el Sr. González reconeix que el 
Grup de Ciutadans no ha tingut el temps necessari per treballar-la. La Sra. Ramírez, en les 
converses mantingudes, no podia admetre la incorporació d’aquesta esmena al Pla, atès que hauria 
calgut més temps per parlar-ne. Més enllà de la motivació que ha portat a presentar-la, i a causa de a 
la manca de temps que hi ha hagut per treballar-la més acuradament, el Sr. González planteja una 
transacció, per tal que allò que el Grup de Ciutadans volia incorporar al Pla, quedés assenyalant en 
aquest document, però que es desenvolupés després en les bases específiques de les subvencions. El 
Sr. González, en conseqüència, formula la següent esmena in voce, transaccionada amb la Sra. 
Ramírez, en substitució del redactat de l’esmena número 4, transcrita anteriorment: 
 
 « D’adició al Punt 11, del Capítol 7. 
 
 “A les Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions, figuraran els 
objectius específics per a cadascun dels Objectius Estratègics definits en el Pla Estratègic de 
Subvencions, i concretats per eixos d’actuació”.» 
 
 La Sra. Ramírez agraeix al Grup de Ciutadans haver acceptat la inclusió en el text del 
document les esmenes presentades. També anuncia que s’accepta el redactat de l’esmena número 4, 
en els termes que ha expressat el Sr. González. 
  
 Es procedeix tot seguit a la votació d’aquesta esmena oral, la qual és aprovada per 
unanimitat.  
 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Lluís, qui lamenta la manera com aquest assumpte 
ha arribat al Ple municipal, que va aparèixer dilluns a l’ordre del dia en el marc de la Junta de 
Portaveus. El Pla hauria de ser un reflex del programa de l’equip de govern. Però la rellevància 
d’aquest Pla estratègic de subvencions, per a tot el mandat, és cabdal. Les subvencions són una de 
les actuacions estratègiques que té l’Ajuntament, atès que constitueixen el mitjà per fomentar i 
col·laborar en totes les iniciatives sorgides de la ciutat, que participen de les sinergies necessàries 
per optimitzar el treball conjunt dels agents econòmics i socials. Pretenen fomentar una major 
participació en la política municipal. Aquesta és la segona vegada que s’aprova un Pla estratègic de 



 

 71 

subvencions. El primer es va aprovar durant l’anterior mandat, amb un debat entre tots els Grups 
polítics i en el marc de la comissió política de qualitat democràtica. El resultat va ser un pla amb 
aportacions de tothom. Un pla que responia a un Pla de Mandat, i en el qual tots els Grups van 
poder participar. En relació amb l’esmena número 4 del Grup de Ciutadans, la Sra. Lluís felicita 
aquest Grup per voler incloure en el Pla aquells eixos, objectius i línies de subvenció que hi eren, 
literalment, en l’anterior Pla estratègic. Malgrat que no va votar a favor d’aquell Pla, el Grup de 
Ciutadans reconeix així la feina que van fer tots els Grups municipals. La Sra. Lluís manifesta que 
malgrat que no li hagin agradat les formes, i amb un esperit constructiu, el Grup de JxT votarà a 
favor de la proposta, amb un sí crític. Aquest Grup ha presentat més de vint propostes al present 
Pla. Ha estat possible parlar i arribar a acords. S’han introduït línies de subvenció que són 
fonamentals per al Grup de JxT, com la qualitat democràtica. La Sra. Lluís li ho agraeix a la Sra. 
Ona Martínez. La Sra. Lluís conclou manifestant el seu agraïment a tots els membres de la comissió 
de treball de subvencions, sense la feina dels quals no hauria estat possible desenvolupar l’anterior 
Pla estratègic ni tampoc presentar el d’avui. 
 
 Intervé seguidament el Sr. González, qui comparteix bona part de la intervenció de la 
Sra. Lluís. El Grup de Ciutadans votarà a favor, però li hauria agradat poder fer-ho amb més 
entusiasme, a causa de la manca de temps que hi ha hagut per parlar. Un pla estratègic significa 
molt per a les entitats de la ciutat. S’hauria d’haver treballat amb tots els Grups, de manera 
suficient. Des de la seva inclusió extraordinària, com a proposta de resolució, en l’ordre del dia del 
Ple, fins avui mateix, ha estat molt complicat poder fer un treball sobre el document, comparant-lo 
amb l’anterior, i intentar incloure la visió del Grup de Ciutadans sobre el futur de l’estratègia de 
subvencions de la ciutat. El govern ha fet una mala gestió administrativa d’aquest assumpte. També 
ho ha fet altres vegades, presentant assumptes per urgència que llevat d’alguns casos justificats 
denoten una manca de planificació. El Sr. González afegeix que el Pla estratègic és imprescindible 
perquè després es puguin elaborar les bases específiques, i perquè les entitats sàpiguen a què atenir-
se en les convocatòries de subvencions. És obvi que la petjada dels objectius polítics de l’equip de 
govern ha de ser-hi en el Pla, però no es pot deixar de banda l’oposició. El Sr. González agraeix la 
predisposició de la Sra. Ramírez a parlar i acceptar les propostes del Grup de Ciutadans, en tan poc 
temps. Les esmenes incorporades són molt importants. Per aquest Grup era molt important treballar 
el Pla des de l’òptica de les entitats, dotant-les de seguretat i de claredat, amb eines que ja estaven 
explicitades en el Pla estratègic. Pel que als objectius específics més adients per incorporar-los al 
Pla, no hi havia temps per parlar-ne en profunditat. Davant aquesta possibilitat, el Sr. González ha 
plantejat un text breu en el qual queda clar que hauran de ser contemplats en les diferents bases 
reguladores. Arribat aquest moment, el Grup de Ciutadans també voldrà fer les seves aportacions. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Garcia, qui manifesta que tots els Grups polítics 
coincideixen en la importància d’aquest document, que concreta les línies estratègiques, els 
objectius i les línies de subvenció que es concretaran cada any a partir de les bases específiques. ÉS 
un document amb una vigència temporal gran, fins al 2023. Per aquests motius, per aquesta 
importància, el Sr. Garcia lamenta la forma en la qual s’ha gestionat aquest expedient. No s’ha 
debatut en cap òrgan municipal, ni ha estat explicat, tampoc avui. No s’ha donat la possibilitat de 
participar als Grups de l’oposició. El Sr. Garcia espera una explicació política d’aquest fet. Està bé 
demanar disculpes, però quan aquesta situació passa de forma reiterada, es veu que és la manera de 
fer d’un govern que té majoria absoluta i que no necessita l’oposició per aprovar les seves 
propostes. Si més no, hauria de dissimular una mica. ERC-MES, especialment, parla molt sovint de 
la importància d’arribar a acords, i que una ciutat no només es governa des de l’equip de govern, 
sinó que calen tots els Grups per construir Terrassa. Però després no ho demostra. Aquest és un 
document molt important per a la ciutat. El Sr. Garcia espera que la convocatòria del 2021 es pugui 
treballar entre tots els Grups. El govern només no ha convocat cap reunió amb els Grups 
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municipals, sinó que ni tan sols ho ha presentat a la comissió informativa. L’oposició no ha tingut la 
possibilitat de debatre la proposta en cap òrgan. El Grup del PSC no s’hi oposarà al Ple, atesa la 
seva importància, i perquè ha participat de forma activa en l’anterior, però aquesta no és la forma de 
presentar-lo. Per això el vot serà d’abstenció, per la forma s’ha gestionat. No només ha estat un 
problema de tramitació administrativa, sinó política, perquè la responsable del govern hauria 
d’haver donat explicacions i intentar reconduir la situació convocant als Grups municipals. 
 
 La Sra. Ramírez comença manifestant que és conscient de la situació i fent autocrítica. 
Així i tot, durant aquesta setmana s’ha fet molta feina, parlant amb diversos Grups municipals, amb 
un bon profit. La Sra. Ramírez agreix la comprensió i la participació d’aquests Grups. La Sra. 
Ramírez no considera malgrat aquesta disfunció, que no ha estat una negligència, els Grups que han 
volgut participar ho han fet. La Sra. Ramírez es va posar en contacte, a partir de dilluns, amb el 
Grup del PSC oferint-los la possibilitat de parlar, i la resposta va ser negativa. Per tant, hi ha hagut 
un cert marge de temps. Ha estat també un problema d’actitud d’algun Grup. Els Grups de 
Ciutadans i de JxT han fet aportacions, que han estat acceptades. La negociació i el pacte entorn del 
Pla estratègic no és només del govern sinó també de l’oposició. La Sra. Ramírez agraeix el vot 
afirmatiu anunciat pels Grups de Ciutadans i de JxT. Aquesta és una eina per regular les 
subvencions de l’Ajuntament, una manera d’arribar a les entitats i que aquestes facin una tasca de 
voluntarisme i d’aportació a la ciutat. Els objectius que es recullen en el Pla estan recollits en deu 
blocs, que formen part del programa de govern. 
 
 Pren la paraula el Sr. Garcia, qui manifesta que no és acceptable que la Sra. Ramírez 
digui que hi ha hagut temps. Només tres dies, un temps insuficient per parlar del Pla estratègic de 
subvencions. Aquest no és el model del PSC per fer la feina, la informació, la negociació i el pacte. 
El Sr. Garcia cita tot seguit l’acta del Ple de 25 de gener del 2018, en el qual va presentar les bases 
de la convocatòria de subvencions per aquell any. Aquelles van ser unes bases treballades en 
comissió informàtica, encara que no es va convocar la comissió política de qualitat democràtica. En 
aquella reunió, el representant d’ERC-MES, un Grup que ara forma part del govern, es va lamentar 
de la manca de diàleg i negociació per part del govern municipal. El representant del Grup d’ERC-
MES va dir aleshores diverses coses, que avui el Sr. Garcia fa seves. Va dir que la voluntat de 
diàleg es demostra en les actuacions, no en els discursos; que el més elegant en democràcia és 
deixar participar a tots els Grups municipals en la discussió i en l’elaboració dels dictàmens; i que 
aquest dictamen es demostra la incapacitat pel diàleg previ del govern municipal. El Sr. Garcia 
confirma que avui, en el present expedient, es demostra la incapacitat pel diàleg que el govern 
actual, quan ni tan sols ha presentat, a diferència de l’any 2018, l’expedient a la comissió 
informativa. 
 
 Pren la paraula el Sr. Albert, per al·lusions, tot puntualitzant que és molt respectuós a 
la qüestió de les al·lusions. Tothom es pot sentir al·ludit en un moment o altre, però en aquest és 
pertinent. Sembla que el d’avui sigui el Ple previ a la campanya electoral. El PSC ha passat unes 
setmanes dures, amb un presumpte cas de corrupció important a Hospitalet, que afecta la presidenta 
de la Diputació. Ara, el PSC té ganes de desviar l’atenció. El Sr. Albert lamenta haver d’utilitzar el 
torn de les al·lusions. Diferents Regidors del PSC, ara el Sr. Garcia, i abans el Sr. Armengol i el Sr. 
Vega, s’han referit en el Ple d’avui als canvis d’opinió del Grup d’ERC-MES. Aquest accepta que 
pot canviar d’opinió, i també accepta que sigui criticat per fer-ho. Així i tot, ERC-MES no va 
canviar d’opinió en relació amb Bellots II, es va abstenir, no va votar en contra. El Grup del PSC ho 
ha explicat malament de forma expressa. L’avantatge del Grup del PSC és que el govern actual té 
majoria absoluta i pot governar la ciutat, i això serveix al PSC com a excusa per no fer la feina. El 
Sr. Albert demana que es deixi d’utilitzar la majoria absoluta del govern per no fer la feina. Es 
poden cometre errors, i s’han d’admetre. Però en aquest cas particular, dos Grups s’han assegut 
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durant quaranta-vuit hores i han presentat esmenes, i el Grup del PSC no ho ha fet, perquè ja li va 
bé respondre amb l’argument de la majoria absoluta. Ja n’hi ha prou dels tweets, de les fotos, aquest 
govern no ens necessita, el rodet, etc. Ser a l’oposició és complicat i dur, i cal treballar molt. El 
PSC no hi està acostumat. Quan estava al govern no treballava gaire, però quedava camuflat. A 
l’oposició s’ha de treballar. El Sr. Albert afegeix que durant tota la sessió plenària s’ha abstingut 
d’intervenir, però davant la insistència ha cregut que calia fer-ho. Així i tot, ha estat prudent i no 
creu que les seves afirmacions hagin fet cap al·lusió directa, ni que justifiquin un altre torn de 
rèplica per al·lusions. 
 
 El Sr. Garcia demana la paraula per al·lusions.  
 
 Per part de la Presidència es recorda que s’està debatent el Pla estratègic de 
subvencions. Si el Sr. Garcia creu que ha estat al·ludit, ho pot deixar palès a l’apartat de precs i 
preguntes. 
 
 La Sra. Ramírez agraeix el compromís assumit per treballar per la ciutat, en especial 
del Sr. González per les seves aportacions. També a l’equip tècnic de l’Ajuntament, pel seu treball. 
La Sra. Ramírez agraeix especialment a la Sra. Lluís, que va impulsar, com a Regidora, aquest Pla 
estratègic a l’inici del mandat anterior. Durant aquests dies també ha fet un esforç de treball, que 
altres no han fet.  
  
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 En aquest punt el Sr. Alcalde anuncia que es retornarà a l’epígraf de Participació 
Ciutadana, atès que s’han resolt els problemes tècnics. 
 
Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en suport a les guarderies privades de 

Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « No es preciso extenderse en el desastre que la pandemia y su gestión están causando 
en la actividad económica y en la vida de las personas. Los ejemplos abundan y en Terrassa no son 
pocos. Uno de ellos es la situación de las guarderías privadas de Terrassa, un ámbito donde 
confluyen las necesidades sociales de ayuda a la infancia y a las familias y la actividad económica.  
 
 » En Terrassa quedan 16 guarderías privadas. En el transcurso del año 2020 han 
cerrado cinco a causa del impacto organizativo derivado de las medidas y restricciones sanitarias 
decretadas por la administración. El resto de las guarderías privadas desarrolla su actuación en 
condiciones difíciles dado que, a diferencia de las municipales, no disponen de un colchón 
económico ilimitado, sino que se trata de personas que comprometen su patrimonio y sus ilusiones 
en un proyecto vital y empresarial. Señalemos, también, que la mayoría de las guarderías están 
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gestionadas por mujeres con un alto nivel de preparación académica y muchos años de experiencia 
en la atención a la infancia 
 
 » Desde el ayuntamiento se han impulsado medidas destinadas a aliviar el impacto de 
la pandemia sobre la actividad económica, sobre todo a través de bonificaciones fiscales. Estas 
medidas han sido útiles y necesarias y sin duda han aliviado la situación de algunos negocios, pero 
en el caso de las guarderías privadas nos encontramos con otros elementos, por ejemplo, la compra 
de EPIs. Dichos equipos de autoprotección, a diferencia de las guarderías municipales, han tenido 
que ser pagados por los titulares del negocio. Por otro lado, las guarderías privadas también 
comienzan a notar el impacto de la crisis económica que estamos viviendo y también de la 
progresiva implantación del teletrabajo: el número de alumnos matriculado ha bajado, pero a 
diferencia de las guarderías municipales, la caída de las matriculaciones condena al cierre a los 
centros privados, con el añadido, incluso, de que proliferen guarderías clandestinas cuyos horarios 
se adaptan mejor a las necesidades de las familias.  
 
 » Podríamos citar también el abandono en que se encuentran dichos centros a la hora 
de abordar el problema de la detección de alumnos NESE, algo que tienen que hacer de manera 
espontánea y sin más recurso que avisar a las familias de los problemas que detecten para que, a su 
vez, estas lo comuniquen al pediatra.  
 
 » La Resolución EDU/3074/2020 de 26 por la que se resuelve la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones destinadas a paliar los perjuicios derivados del cierre de 
guarderías de titularidad privada a causa de la Covid-19 y que se publicó en el DOGC el 1/12/2020 
ha sido un gesto acertado, pero que por desgracia no ha impedido el cierre, por ahora, de cinco 
guarderías privadas. Desde el grupo municipal de Cs entendemos que es preciso un gesto desde el 
ámbito municipal que contribuya al sostenimiento de esta actividad durante este curso 2020-21, 
todavía incierto en muchos aspectos.  
 
 Con el objetivo de intentar paliar esta situación, el grupo municipal de Ciutadans 
proponemos al Pleno el siguiente acuerdo:  

 
• Buscar la fórmula administrativa más adecuada para ofrecer un apoyo a las 

guarderías privadas de Terrassa que, con motivo de la pandemia, hayan visto 
interrumpida o modificada su actividad, funcionamiento o uso de espacios o ratios. 
Estas ayudas se podrán concretar a partir de la bonificación de tasas e impuestos 
municipales, así como en el acompañamiento para la adaptación de sus 
instalaciones y procesos a las nuevas medidas de prevención y seguridad..» 

 Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui posa de manifest que la proposta ha estat 
transaccionada amb l’equip de govern, i en concret amb la Sra. Marín a la qual agraeix la seva 
predisposició al diàleg, alhora que l’emplaça perquè el compromís que es recull es dugui a terme en 
els pròxims mesos. El Sr. Aguinaga dóna tot seguit lectura al contingut de la proposta.  
 
 El Sr. Lázaro manifesta que després de la transacció, el contingut de la proposta ha 
quedat reduïda a una declaració d’intencions. Així i tot, el Grup del PSC votarà a favor. Les escoles 
bressol privades ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia. Ja arrossegaven una crisi per 
la davallada de la natalitat. Les escoles bressos no només afavoreixen la conciliació familiar sinó 
que tenen una funció educativa, essencial per al desenvolupament dels infants. Cal una aposta clara, 
no només en finançament, com han fet diversos ajuntaments, sinó campanyes per fer entendre les 
famílies que és una etapa educativa molt necessària, que ajuda a l’equitat, i trobar complicitats amb 
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altres administracions per fer-la arribar a les famílies més vulnerables. Amb més demanda 
segurament es corregirien les dificultats que estan tenint les escoles bressol privades, així com la 
sobreoferta en les escoles bressol públiques.  
 
 Sotmès a votació l’acord que conforma la part dispositiva de la present Proposta de 
Resolució, aquest és aprovat per unanimitat.  
 
Epígraf 15) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la creació d’una línia d’ajudes 

per millorar la ventilació dels establiments d’oci nocturn, bars i restaurants. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La prestigiosa revista mèdica The Lancet o la U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, i recentment a la revista Science i la Universitat Johns Hopkins, adverteixen que la 
immensa majoria dels contagis per COVID-19 es donen a través d’aerosols respiratoris. Els quals, a 
diferència de les gotícules, poden mantenir-se en suspensió en l’aire durant força temps en llocs 
tancats i poc ventilats. Ja hi ha estudis on es conclou que les persones contagiades de SARS-COV-2 
exhalen moltíssims més aerosols que gotícules, això no nega que segueixi sent altament 
recomanable mantenir higiene de mans com a mesura de precaució, però sí que aconsella posar el 
focus en la transmissió aèria. 
 
 » Les restriccions en llocs tancats són habituals davant la sèrie de rebrots que s’estan 
donant, bona part dels focus semblen procedir d’aquí: A l’entrar, ens traiem la mascareta i ens 
posem a parlar, menjar i beure al seu interior. Els científics adverteixen que el risc de contagiar-se 
de COVID en interiors podria ser gairebé vint vegades més gran que a l’exterior. 
 
 » En aquest sentit convé recordar que més enllà de l’espai privat, són els locals d’oci 
nocturn, bars i restaurants els més afectats per les restriccions. I que, més enllà de campanyes de 
comunicació que reforcen la informació sobre les millors pràctiques higièniques en locals tancats, 
és urgent establir, des de totes les administracions, línies d’ajudes econòmiques perquè aquests 
establiments puguin escometre la instal·lació, reforma o actualització dels sistemes de ventilació 
més apropiats. Aquests sistemes han de complir amb les recomanacions d’operació i manteniment 
dels sistemes de climatització, ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del 
SARS-COV-2 del Ministeri de Sanitat (45m3/h per persona). 
 
 » A Terrassa encara romanen tancats quaranta vuit locals d’oci nocturn, i són 
centenars els establiments relacionats amb l’hostaleria que han d’aplicar restriccions severes 
d’aforament i higiene per tal de poder continuar amb la seva activitat debut a la pandèmia.  
 
 » Amb l’objectiu de seguir contenint les mètriques d’infecció, en la línia de millorar 
les mesures preventives per combatre la propagació de virus pel bé de la salut col·lectiva, i de 
preservar la continuïtat de l’activitat en locals d’oci nocturn, bars i restaurants, presentem els 
següents 

 

 ACORDS 
 
 PRIMER. Instar al govern de l’Ajuntament de Terrassa a estudiar la possibilitat de 
crear una línia de ajudes en el pressupost de 2021 per a l’adjudicació d’obres de millora dels 
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sistemes de ventilació en establiments afectats per les restriccions COVID com els d’oci nocturn, 
bars i restaurants. 
 
 SEGON. Proposar a la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministeri 
d’Indústria la creació d’una línia de finançament extraordinari per facilitar als ajuntaments la 
creació de línies d’ajudes econòmiques per a l’adjudicació d’obres de millora dels sistemes de 
ventilació a establiments afectats per les restriccions COVID com els d’oci nocturn, bars i 
restaurants.» 
 
 El Sr. González recorda que aquesta proposta està transaccionada amb l’equip de 
govern. En el context d’aquesta pandèmia tothom hi està patint, però des d’un punt de vista laboral i 
econòmic alguns sectors estan patint més que altres. A Terrassa, això és molt evident en el sector 
comercial, i també en el de l’oci nocturn, que porta des del mes de juliol tancat. En el cas de 
Terrassa, es tracta de més de quaranta establiments. També els bars, els restaurants i l’hostaleria en 
general està patint. A més, a partir del dilluns vinent, i a causa de l’evolució dels contagis a 
Catalunya, encara veuran més restringida la seva activitat. El Grup de Ciutadans fa mesos que posa 
l’èmfasi en la necessitat que l’Ajuntament faci publicitat de les normes bàsiques d’higiene i de les 
millors pràctiques, incorporant aspectes com la ventilació. Per aquest motiu, va considerar la 
conveniència d’establir alguna línia d’ajuda per aquests sectors econòmics. El Sr. González agraeix 
a la Sra. Marín que es posés en contacte amb el Grup de Ciutadans, transmetent-li la dificultat, que 
no la intencionalitat política, de treballar aquesta circumstància, i concretar jurídicament 
l’articulació de les ajudes. La proposta inclou una demanda perquè el govern faci una reserva en el 
projecte de Pressupost per a l’any vinent, partides i recursos per ajudar aquests sectors econòmics, 
de la mateixa manera que s’ha fet en la proposta anterior en relació amb les escoles bressol. El fet 
de modificar l’acord inicial de la proposta de resolució representa un vot de confiança en el govern, 
en el sentit que el Grup de Ciutadans confia que el govern està treballant en aquest àmbit, i que és 
sensible a ajudar al sector en la mesura de les possibilitats municipals. El González afegeix, però, 
que estarà emetent a què aquest vot de confiança es concreti en la pràctica, en unes partides 
concretes.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 16) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per incrementar un 10% net la plantilla 

de la Policia Municipal de Terrassa el 2021. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La falta d’efectius de policia municipal a la ciutat de Terrassa és un dèficit històric, 
sent el nostre municipi el que té la ràtio més baixa de la comarca del Vallès Occidental, i figurant 
com una de les ciutats amb la ràtio d’agents per habitant més baixa dels 25 municipis més grans 
d’Espanya.  
 
 » El cos de policia local de Terrassa precisa un augment en places de nova creació, al 
marge de les noves contractacions per cobrir jubilacions o els canvis de mobilitat 
interadministrativa. La plantilla de la Policia Municipal de Terrassa era de 224 agents a principis de 
l’any passat, quan hauria d’haver estat de 360 policies segons les ràtios aconsellades a Catalunya, i 
de 393 efectius segons les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) i la Unió Europea. La falta d’agents i patrulles pels caps de setmana és una queixa històrica 
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dels sindicats locals de Policia, i és per això que creiem necessàries mesures efectives per millorar 
la seguretat de Terrassa i els recursos de la Policia Municipal. Hem de recordar que el cos de Policia 
Municipal ve realitzant i ha doblat esforços durant la pandèmia per tal de fer complir la legislació 
vigent amb relació a les mesures sanitàries contra la covid-19.  
 
 » Terrassa pateix un dèficit històric d’agents de policia i és un reclam que no ha 
comptat amb el suport necessari per part del Consistori. Ja a l’inici d’aquest mandat, l’any passat, 
l’equip de govern va fer una sèrie d’anuncis, teòricament destinats a millorar aquesta falta d’agents, 
amb l’anomenada Policia de Barri i la suposada arribada de 26 nous agents. Això, però, no va tendir 
a solucionar el problema ja que els 26 suposats nous agents, que havien de patrullar els barris amb 
un telèfon de contacte per als ciutadans, en realitat venien a reemplaçar a 30 policies que s’havia 
anat aquell any. Per tant, no hi va haver reforç, ni ampliació ni eren de nova creació.  
 
 » És hora de posar la seguretat de la nostra ciutat com a prioritat i destinar els recursos 
adients per tal de tenir una dotació d’agents de policia local en línia amb les ràtios recomanades que 
les dades actuals.  
 
 Per aquestes circumstàncies presentem els següents  
 
 ACORDS 

 
 PRIMER. Incrementar en un 10% net de la plantilla d’agents de la Policia Municipal 
de cara al 2021. 
 
 SEGON. Reconèixer i agrair la tasca de la Policia Municipal en les seves funcions i en 
especial a l’esforç realitzat durant la pandèmia per tal de fer complir la legislació vigent amb relació 
a les mesures sanitàries contra la covid-19.  
 
 TERCER. Notificar el present acord al cos de Policia Municipal i a tots els sindicats 
de Policia Local de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui comença posant de manifest que la falta 
d’efectius de la Policia Municipal a Terrassa és un dèficit històric. A més, la ciutat té una de les 
ràtios de policies per habitant més baixes de la comarca. Terrassa, a més, és la ciutat amb una ràtio 
més baixa de les vint-i-cinc ciutats més grans d’Espanya. El cos necessita un increment del nombre 
de places de nova creació des de fa massa anys, al marge de les contractacions que es puguin anar 
realitzant any rere any per cobrir jubilacions i canvis per mobilitat interadministrativa. La plantilla 
de la Policia Municipal de Terrassa era de 224 agents a principis de l’any passat, quan hauria 
d’haver estat de 360 policies segons les ràtios aconsellades a Catalunya, i de 393 efectius segons les 
recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La manca d’efectius és una 
queixa històrica, la falta de patrulles, no només pel cos de la Policia, sinó també per la ciutadania i 
gent dels barris de Terrassa, que troben a faltar un nombre adequat d’agents. La Policia, a més, ha 
realitzat un esforç doble durant la pandèmia, a fi de fer complir la normativa en matèria de 
restriccions, a més de la seva tasca habitual. Aquesta és també, afegeix la Sra. Martínez, una 
demanda que durant molts anys no ha comptat amb el suport suficient per part del Consistori. Ja a 
l’inici d’aquest mandat, l’any passat, l’equip de govern va fer una sèrie d’anuncis, teòricament 
destinats a millorar aquesta falta d’agents, amb l’anomenada Policia de Barri i la suposada arribada 
de 26 nous agents. Això, però, no va solucionar el problema, ja que els 26 suposats nous agents en 
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realitat venien a cobrir jubilacions i altres agents que havien marxat del cos. Per tant, no hi va haver 
reforç, ni ampliació ni eren de nova creació. Els mateixos veïns i comerciants de Terrassa vénen a 
l’Ajuntament a preguntar on està la Policia de Barri, que no té una resposta adequada per part del 
govern. No es pot tenir una Policia de Barri quan els agents que han d’atendre aquesta tasca, han de 
dur a terme moltes tasques més. No és coherent que el govern anunciï que els barris tindran una 
policia de proximitat, amb un telèfon de contacte, i alhora no donar els suficients efectius per fer-
ho. Tampoc és coherent que el programa electoral figuri l’increment de la Policia Municipal a les 
nits, especialment els caps de setmana, la qual cosa és necessària, i quan es presenta al Ple una 
proposta per avançar en línia d’assolir les ràtios recomanades, el govern anuncia que votarà en 
contra. La Sra. Martínez demana al govern que sigui coherent amb el seu programa electoral, amb 
els seus anuncis a les xarxes socials i amb el que diuen a les entitats, i que ampliï la dotació de la 
Policia Municipal. La Sra. Martínez acaba valorant i agraint la feina de la Policia Municipal, en el 
compliment de les seves funcions, dia a dia, i especialment en l’esforç extra dut a terme durant la 
pandèmia. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Lluís, qui es mostra d’acord en el fet que la ciutat té un 
dèficit històric en agents de la Policia Municipal. També hi ha un dèficit pel que fa al nombre de 
Mossos d’Esquadra. El dèficit d’agents és un dels temes que el Grup de JxT ha posat a sobre de la 
taula en les converses amb el Sr. Albert en relació amb el projecte de Pressupost del 2021. El 
govern ha explicat al Grup de JxT quina és la seva previsió al respecte. La Sra. Lluís deixa que sigui 
el mateix govern qui ho expliqui al Ple. 
 
 El Sr. Vega manifesta que la ciutat té un problema d’efectius de seguretat en relació 
amb el conjunt de les forces que actuen, Policia Municipal i Mossos d’Esquadra. Aquest important 
problema encara s’ha intensificat en la percepció de la ciutadania. El Sr. Vega no considera que la 
situació es trobi en una situació alarmant pel que fa a la seguretat. Les dades no estan en aquesta 
línia. Però sí que hi ha una percepció en aquest sentit, i la situació és millorable. Això depèn de la 
presència policial a la ciutat, que cada vegada es veu més, perquè els efectius han anat disminuint, 
tot i que s’ha fet algun esforç en aquest sentit. En un any com aquest, en el qual la ciutat té una 
major capacitat d’actuació en l’àmbit econòmic, de recursos i de flexibilitat de normes, es podria 
actuar en relació amb aquest dèficit. Un dèficit que és voluntat de ningú. S’ha parlat diverses 
vegades sobre les causes, les normatives i la poca disponibilitat de recursos de la ciutat. És un 
problema, que tot i que es va prendre alguna mesura, que no es concreta fins al cap de dos anys de 
prendre la decisió, amb la incorporació dels efectius, que mereix que el govern faci un esforç 
enguany, i encara que s’arribi a les xifres òptimes es retalli la insuficiència d’efectius de la Policia 
Municipal, que està molt per sota del que necessita la ciutat per arribar als nivells de seguretat que 
la ciutat mereix. El Sr. Vega recorda també les promeses de l’anterior Conseller d’Interior de posar 
a l’abast 500 Mossos d’Esquadra més enguany.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Fernández, qui comença aportant algunes dades sobre 
la situació actual de la Policia Municipal. La plantilla actual és de 230 places, formada per 188 
agents, 17 agents en pràctiques, 16 caporals, 6 sergents, 5 sotsinspectors, un intendent major, i set 
places en procés de cobrir de la darrera convocatòria, que justament avui estan fent les proves 
psicotècniques, després d’haver superat les proves teòriques i físiques. Ara bé, afegeix el Sr. 
Fernández, el govern és conscient que la Policia Municipal necessita incrementar els seus efectius 
per arribar a les ràtios recomanades. És millorar els recursos de la Policia Municipal per millorar la 
seguretat a la ciutat. Aquesta és una de les línies d’actuació del Pla de Mandat, i aquest compromís 
ha quedat reflectit en el projecte de Pressupost del 2021. El que necessita la Policia Municipal és 
una millora del seu servei en el conjunt. No es tracta només d’augmentar un 10% la plantilla, com 
es planteja a la proposta de resolució. Cal posar-hi recursos, perquè fa anys que es posen. Fer 
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millores en el personal, tècniques i de recursos. Però la proposta del govern és més ambiciosa, 
motiu pel qual no donarà suport a la proposta de resolució. L’aprovació de l’oferta pública 
d’ocupació i la cobertura de llocs de treball s’han vist condicionades i limitades en el darrer any per 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, fixant com a regla general la subjecció de la taxa de 
reposició d’efectius. Per tant no es poden crear les places que el govern desitja, sinó que la creació 
de noves places depèn del que s’aprovi anualment als PGE i del Pressupost municipal disponible. El 
Sr. Fernández planteja per al 2021 la creació de deu places noves d’agent i cinc més per cobrir 
jubilacions, i també amb la previsió d’ampliar l’estructura de comandaments. Les places de 
promoció interna seran tres places de sotsinspector, cinc places de sergent, tres places de caporal, i a 
més una plaça d’intendent i una d’inspector per reforçar l’estructura del Cos. Pel que fa als anys 
2022 i 2023, la previsió és crear deu places més per any, sempre que els PGE i el Pressupost 
municipal ho permetin. El govern està fent un exercici de responsabilitat, posant el servei de la 
Policia Municipal com una prioritat de mandat. Això no són paraules, sinó fets i recursos. El Sr. 
Fernández conclou la seva intervenció demanant la votació separada dels diferents acords de la 
proposta. 
 
 Intervé tot seguit la Sra. Isabel Martínez, qui assenyala que si la proposta del govern 
és, realment, més ambiciosa, no entén el vot en contra de la proposta de resolució. Si el govern té 
una proposta que millora el que planteja el Grup de Ciutadans, la Sra. Martínez demana que 
s’expliciti, i es mostra disposada a modificar els acords. El Sr. Fernández ha parlat de la previsió de 
crear deu places noves l’any vinent, deixant de banda les jubilacions. Si aquesta és la seva voluntat, 
el que proposa el Grup de Ciutadans suposa la creació entre vint i vint i escaig places noves. Pel que 
fa a la voluntat expressada respecte als anys següents, la Sra. Martínez demana un compromís, no 
l’expressió d’una voluntat. La Sra. Martínez reitera el seu oferiment a arribar a un acord i modificar, 
si s’escau, el contingut dels acords de la proposta, si el govern considera que la seva proposta és 
millor.  
 
 La Sra. Lluís demana la votació separada dels acords de la proposta. La Sra. Lluís 
entén, d’acord amb les converses mantingudes amb el Tinent d’Alcalde de Serveis Generals, que el 
que ha explicat el Sr. Fernández no és només una proposta sinó un compromís. La Sra. Lluís 
demana confirmació d’aquest creixement. 
 
 El Sr. Albert posa de manifest que en el cas de Ciutadans sembla que hi hagi algun 
tipus de perjudici o d’apriorisme en relació amb ERC-MES. Aquest Grup ha dit, públicament, que 
la Policia Municipal ha de fer una feina ingent. La fa sempre, però durant la pandèmia encara l’ha 
fet molt més. El Sr. Albert ho reconeix, i està d’acord en què cal incrementar el nombre d’agents, 
per millorar el servei i també per millorar la qualitat de la feina i les relacions i la tensió que viu un 
Cos afectat per una manca d’efectius i la feina ingent que ha de fer. El govern n’és molt conscient, 
ha de prendre i les està prenent. El Sr. Albert no vol entrar a referir-se a altres intervencions, que 
pretenen que el govern faci en un any el que no han fet en quaranta anys. La proposta que ha 
explicat el Sr. Fernández és molt ferma. El motiu pel qual el govern no pot acceptar un increment 
del 10% no és de voluntat, sinó de poc marge econòmic. És cert que el 2021 el govern té més marge 
per fer coses, però no només les farà en l’àmbit del personal. També es contempla inversió en 
càmeres de seguretat, en equipament dels agents, etc. També hi ha voluntat d’avançar amb quinze 
places durant l’any 2021, de les quals deu són noves, així com un compromís per als dos anys 
següents. Segurament no es podrà arribar allà on tothom vol, ni a l’objectiu que necessita la ciutat. 
Cada plaça té un cost, i s’ha de fer sostenible. Les places es consoliden, i la inversió que es pugui 
fer el 2021, si no es quadra molt bé, no hi ha garantia que es pugui mantenir els anys següents. El 
Sr. Albert demana confiança. El discurs que ha fet la Sra. Martínez ja l’ha fet. Ha quedat clar que 
Ciutadans és el gran defensor de la Policia Municipal. Però avui ha perdut l’oportunitat d’anar junts 
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en aquesta línia. El Sr. Albert no farà cap esmena in voce. Però ja va traslladar la proposta del 
govern d’invertir en espais, en millora de les condicions de feina dels llocs de treball, i en 
incrementar la plantilla de la Policia Municipal durant el present mandat. A tot això sí que es pot 
comprometre, però no més enllà perquè ha de fer viable i sostenible el Pressupost. El Sr. Albert 
conclou reiterant el seu reconeixement absolut a la tasca que desenvolupa la Policia Municipal, i el 
reconeixement que la situació de la Policia a Terrassa no és òptima. Això és evident. Però cal fer un 
camí sostenible. La proposta de resolució, presentada amb bona intenció, marcava un camí. 
 
 El Sr. Vega recorda que dels últims vuit anys d’Alcaldia de la ciutat, sis els ha exercit 
el Sr. Ballart. Els altres dos, el mateix Sr. Vega. Per tant, la voluntat dels governs dels últims 
quaranta anys, com ha dit el Sr. Albert, no ha estat castigar la Policia Municipal, ni mantenir la 
manca de recursos. El Sr. Vega va intentar corregir aquest dèficit. Tothom sap que actualment la 
manca d’efectius de seguretat, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal, és evident. El Sr. Vega 
reitera que enguany hi ha recursos, flexibilitat i capacitat normativa, i per tant es pot fer. S’avança 
un any. Es tracta de corregir un dèficit que deixa la ciutat, a les nits, amb molt poca presència 
policial, així com els caps de setmana i fins i tot entre setmana. El Sr. Vega afegeix que la Policia té 
un dèficit, però s’ha anat fent allò que les circumstàncies econòmiques i normatives permetien. El 
Sr. Fernández li podria preguntar al seu Alcalde. La ciutat, en aquests moments, necessita més 
seguretat, i l’Ajuntament es troba en condicions d’oferir-la. Mai és fàcil, però és una qüestió de 
prioritats. Enguany s’ha incrementat l’estructura de l’Àrea 7 més d’un 200%. El Sr. Vega considera 
que s’hauria d’aplicar un increment superior en relació amb la Policia Municipal. I enguany es pot 
fer, perquè hi ha capacitat. El Sr. Vega demana que s’avanci el pla que el govern ha anunciat que té 
per als pròxims anys, i que doni un primer pas l’any 2021. 
 
 El Sr. Fernández posa de manifest que hi ha previst un increment de gairebé un milió 
d’euros per a la Policia Municipal. L’aposta del govern és, doncs, manifestament clara respecte al 
servei de policia. El Grup de Ciutadans pretén presentar-se com el gran defensor de la Policia 
Municipal, un Cos amb una història de més té 120 anys, treballant cada dia, vint-i-quatre hores, els 
365 dies de l’any, amb total professionalitat. El Sr. Fernández no és partidari de reconèixer només 
una actuació durant una etapa concreta, durant una situació concreta i puntual. No només ha fet una 
gran tasca durant les restriccions de l’estat d’alarma, sinó que atén serveis socials, entrades i 
sortides escolars, accidents de trànsit, etc. Cal agrair la tasca diària de la Policia durant els 120 anys. 
El Sr. Fernández reitera que la proposta del govern respecte al servei és més ambiciosa. Si se suma 
la proposta per a l’any vinent i la de la resta del mandat, el percentatge és superior al 10% que 
proposa el Grup de Ciutadans. També reitera que la proposta no es refereix només als efectius del –
Cos, sinó també als recursos materials que fan molt més eficaç la tasca de la Policia Municipal. 
 
 La Sra. Martínez puntualitza que quan a la proposta es demana reconèixer i agrair la 
tasca de la Policia Municipal, s’està fent referència al dia a dia, habitualment, i a més a més, 
específicament, durant la pandèmia. La Sra. Martínez no ha posat mai en dubte la visió que pugui 
tenir el Grup d’ERC-MES respecte a la Policia. Agraeix la voluntat del govern de parlar sobre la 
proposta i intentar arribar a un acord, però el mateix govern ha reconegut que té marge d’acció, que 
pot jugar amb les àrees, i per tant té l’oportunitat enguany de corregir el dèficit de la Policia. La Sra. 
Martínez accepta el compromís que ha anunciat el govern de millorar les condicions de la Policia 
Municipal, no només quant a la plantilla sinó també en equipament. Espera que aquestes millores es 
duguin a la pràctica. Però també espera que totes aquestes seves propostes es facin amb 
independència del que es voti respecte a la proposta de resolució, que parla d’un increment de la 
plantilla. Tot el que es faci de més, serà ben rebut. 
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 Es procedeix, en conseqüència, a la votació separada dels acords que conformen la part 
dispositiva de la present Proposta de Resolució. 
 
 Els primer acord 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 ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 Els primer segon i tercer són aprovats per unanimitat. 
 
 En conseqüència, com a resultat de les votacions anteriors, la part dispositiva de la 
proposta queda com segueix: 
 
 « PRIMER. Reconèixer i agrair la tasca de la Policia Municipal en les seves funcions i 
en especial a l’esforç realitzat durant la pandèmia per tal de fer complir la legislació vigent amb 
relació a les mesures sanitàries contra la covid-19.  
 
 SEGON. Notificar el present acord al cos de Policia Municipal i a tots els sindicats de 
Policia Local de Terrassa.» 
 
Epígraf 17) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la tramitació de les 

subvencions el 2021. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El 25 de gener de 2018 l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment les bases 
especifiques que regeixen l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per a 
la realització de projectes, activitats i serveis. 
 
 » Mitjançant els decrets 10702 i 10852 de 12 i 19 de desembre de 2019, 
respectivament, es va convocar el procés de concurrència competitiva per atorgar subvencions per a 
projectes, activitats i serveis per l’any 2020. 
 
 » El 7 de gener de 2020 es va iniciar el període de presentació de sol·licituds, el qual 
va finalitzar el dia 31 de gener de 2020, i el termini per resoldre era de 3 mesos. 
 
 » El termini de resolució d’aquesta convocatòria va quedar suspès en compliment de la 
disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada perla COVID19, que estableix la 
suspensió dels terminis per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic. El 
còmput de terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència el mencionat Reial Decret. 
 
 » L’article 9 del RD 537/2020, de 22 de maig, estableix que, amb efectes del dia 1 de 
juny del 2020, es reprendran o es reiniciarà el còmput dels terminis administratius que hagueren 
estat suspesos. 
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 » La durada de estat d’alarma i de la situació de confinament ha ocasionat dificultats a 
les entitats per a realitzar els projectes, serveis i activitats en els mateixos termes expressats a la 
sol·licitud de subvenció. 
 
 » L’ajuntament de Terrassa ha fet un esforç per tal de procedir a la concessió de las 
subvenciones sol·licitades en el marc de la convocatòria 2020 de subvencions per a projectes, 
activitats i serveis, i procedir mitjançant resolució a adequar aquells aspectes de la convocatòria que 
permetin adaptar-la a la situació d’estat d’alarma, en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març i del Decret Llei 8/2020, de 24 de març.  
 
 » En atenció a la gran diversitat de situacions i realitats que presenten les diferents 
persones sol·licitants de subvenció, i la varietat de solucions que n’hagin pogut adoptar per a 
modificar, adaptar o suspendre els projectes, activitats i serveis; es considera indispensable prendre 
mesures individualitzades amb la finalitat de preservar els drets i obligacions de les entitats i de les 
persones organitzadores, així com de les persones beneficiàries i/o destinatàries de les seves 
actuacions. 
 
 » Tenint en compte l’anterior, hi ha circumstancies que han impedit a algunes entitats 
s’adaptessin a les implicacions dels efectes de la pandèmia en les seves activitats, bé per manca de 
capacitat de gestió, bé per no poder reconduir les ajudes a noves activitats. 
 
 Per aquestes circumstancies presentem els següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Encoratgem a l’Ajuntament de Terrassa a continuar reforçant 
l’acompanyament a les entitats de la ciutat en relació amb la gestió i tràmits que aquestes han de fer 
per tal de rebre ajudes econòmiques per la seva activitat. 
 
 SEGON. Instem a l’Ajuntament de Terrassa a que resolgui els expedients de 
subvencions amb la màxima immediatesa possible.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui assenyala que aquesta va sorgir, en el context de la 
pandèmia, de la necessitat de moltes entitats per poder administrar un pressupost que no han pogut 
gastar. El servei municipal ha treballat amb aquestes entitats per reconduir les subvencions 
concedides i poder-les aplicar en altres àmbits. El Sr. González reconeix que la proposta era molt 
ambiciosa, però difícil d’executar des d’un punt de vista tècnic. Si hagués estat possible treballar-la 
al setembre o a l’octubre, hauria tingut més sentit i s’haurien pogut evitar els problemes d’algunes 
entitats que s’han quedat òrfenes per manca d’acompanyament o de capacitat de gestió per 
reconduir les subvencions concedides. El Sr. González agraeix la predisposició del servei a ajudar, 
tenint en compte el que queda per acabar l’any, i d’acord amb les converses mantingudes amb la 
Regidora Sra. Ramírez, fa una crida pública a aquelles entitats que hagin tingut problemes. Els dos 
acords transaccionats van en la línia de reforçar aquest acompanyament per part del servei, i per 
posar de manifest que enguany, a causa de les circumstàncies excepcionals, molts tràmits s’han 
resolt durant els mesos de juliol i agost, la qual cosa ha dificultat encara més el treball de les 
entitats. Tot seguit, el Sr. González dóna lectura als dos acords de la proposta.  
 

 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
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Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a suspendre l’aplicació del preu 
públic a la telefonia mòbil el 2021. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 

 

 « La nova situació causada per la Covid-19 ha accelerat la incorporació de les noves 
tecnologies a tots els àmbits. En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement ha elaborat 
un informe que recull 200 oportunitats de negoci arreu del món per a empreses catalanes vinculades 
específicament a la Covid-19. Les oportunitats han estat identificades per la quarantena d’Oficines 
Exteriors de Comerç i d’Inversions que ACCIÓ té a 70 països tenint en compte les característiques i 
potencialitats del teixit empresarial català. L’informe detecta que les tecnologies amb més 
oportunitats de negoci a escala internacional arran de la pandèmia són la Internet de les Coses (amb 
un 20% del total d’oportunitats identificades), la connectivitat-5G (16%), la impressió 3D (10%), la 
intel·ligència artificial (9%) i el disseny avançat de medicaments (9%). 
 
 » A Terrassa tenim un teixit d’empresarial, d’investigació i docència amb capacitats de 
desenvolupar projectes relacionats amb les noves tecnologies on el paper de les telecomunicacions 
és fonamental: LEITAT, PARC AUDIOVISUAL, UPC, AJUNTAMENT, etc. De fet, tenint en 
compte la capacitat d’oferir oportunitats d’inversió tecnològica podríem captar part dels fons de 
recuperació COVID de la Unió Europea. En aquest sentit seria molt important que Terrassa pogués 
desenvolupar una estratègia 5G-Friendly, oferint la ciutat com a banc de probes d’una tecnologia de 
telefonia mòbil que canviarà les maneres de comunicar de les persones, de les coses i dels processos 
industrials. 
 
 « Amb l’objectiu de fer un primer pas en la idea que Terrassa esdevingui un punt de 
trobada de nous projectes tecnològics al 2021 proposem els següents 

 

 ACORDS 
 
 PRIMER. Instar al govern de l’Ajuntament de Terrassa a posar-se en contacte amb les 
diferents operadores de telefonia mòbil actives en el desplegament del 5G per donar-los a conèixer 
els projectes de digitalització que s’estan desenvolupant a la ciutat i el potencial d’aquesta 
tecnologia en el seu desplegament a la nostra ciutat. 
 
 SEGON. Valorar la suspensió durant l’any 2021 l’aplicació del preu públic on es 
regulen les tarifes a satisfer per la implantació d’una estació base de telefonia mòbil a un 
equipament municipal.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui comença assenyalant el Grup de Ciutadans sempre 
ha posat un èmfasi especial en la promoció econòmica, com a motor de la generació de recursos per 
a l’administració, però sobretot per a la creació d’ocupació i en el benestar de la ciutat En aquest 
àmbit, el sector privat té molt a dir. També el sector públic. El Pressupost municipal consolidat per 
a l’any 2021 és de 260 milions d’euros. Aquesta xifra està destinada a molts àmbits, però també 
suposa un gran motor per empènyer la ciutat en la direcció de la promoció econòmica i la 
innovació. De cara a l’any vinent, encara estan per decidir uns recursos que vindran d’altres 
administracions, i també d’Europa, per a projectes de medi ambient i sostenibilitat, així com 
d’innovació i tecnologia. El Sr. González posarà l’accent en aquestes qüestions en el debat sobre el 
Pressupost de la setmana vinent, unes qüestions que segur que són compartides per tots els Grups 
municipals. Terrassa és una ciutat amb moltes empreses del sector tecnològic. L’administració 
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també disposa d’empreses que poden servir de banc de proves per a la posada en marxa de 
programes pilot amb un caràcter tecnològic molt important, com el Parc Audiovisual. Recentment, 
afegeix el Sr. González, s’ha sabut que Terrassa acollirà la Mobile Week Catalunya 2021, 
emmarcada dins el Mobile World Congress de Barcelona. Això coincideix amb les aspiracions del 
Grup de Ciutadans: que Terrassa sigui un fòrum on empreses i administració puguin desenvolupar 
projectes plegats. El Sr. González, en conversa mantinguda amb el Sr. Albert, li va proposar que, 
com a gest, l’Ajuntament eximís les empreses operadores que vulguin implantar-se a la ciutat del 
pagament del preu públic que regula les tarifes a satisfer per la implantació d’una estació base de 
telefonia mòbil, amb l’objectiu que Terrassa sigui reconeguda en l’àmbit de la tecnologia 5G, una 
ciutat 5G-Friendly. Sembla que aquest preu públic, a la pràctica, no s’està cobrant a ningú. El Sr. 
González reitera que seria un gran gest participar en el Mobile World Congress de Barcelona l’any 
vinent. Aquesta proposta ha estat transaccionada, i en comptes de demanar la suspensió del preu 
públic, es fa una invitació a valorar-ho.  
 
 Pren la paraula la Sra. Ona Martínez, qui agraeix al Sr. González la presentació 
d’aquesta proposta. Es dóna l’oportunitat per avançar en la transformació digital de la ciutat i per 
potenciar la innovació, amb totes les repercussions que això té en l’àmbit econòmic i per fer de 
Terrassa una ciutat atractiva per l’activitat econòmica. S’està treballant en diverses iniciatives en 
aquesta línia, per esdevenir referent en la implantació del 5G a la ciutat. S’està treballant en la 
implementació d’alguns projectes de casos d’ús del 5G, per fer algunes proves pilot. Una de les 
prioritats de cara a l’any vinent és fer un pla de Terrassa Ciutat Digital, que permeti marcar diverses 
línies estratègiques. També la ciutat acollirà la Mobile Week Catalunya 2021. Per tant, davant una 
proposta que suma, que s’emmarca en allò que està treballant el govern i que és compartit per 
tothom, la Sra. Martínez agraeix la predisposició del Grup de Ciutadans de transaccionar i d’arribar 
a un acord. Malgrat això, el preu públic no és un problema per a les grans companyies telefòniques, 
unes companyies que tenen grans beneficis i que treuen un profit econòmic més gran del preu 
públic que els hi suposaria pagar per les estacions de base. Aquest profit hauria de repercutir en un 
bé general i comú per a la ciutat. Així i tot, la Sra. Martínez no veu problema en valorar-ho, i en cas 
que alguna companyia necessitada es negués a instal·lar-se a Terrassa perquè consideri que el preu 
públic és abusiu, pel bé de la ciutat i per avançar cap a una societat digital, es podria valorar 
favorablement. Per tot plegat, el govern accepta la proposta i valora les transaccions assolides.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Merino, qui comença posant de manifest que tenia 
entès que havent-se arribar a una transacció només es faria lectura dels acords. En el Ple del mes 
passat es va produir certa polèmica al respecte. Sembla que altres Grups han decidit fer una altra 
cosa. La Sra. Merino demana tot seguit el vot separat dels acords de la proposta. La posició del 
Grup del PSC era contrari a la proposta inicial. Però un cop transaccionada, es demana el vot 
separat. L’exposició de motius és bona. Cal avançar en les noves tecnologies, que seria una aposta 
important pel teixit empresarial de la ciutat. Això no obstant, la Sra. Merino assenyala que, per 
exemple, l’empresa Vodafone ha tingut uns ingressos nets, en beneficis, entre juliol i setembre, de 
1.056 milions d’euros, encara que hagi tingut una davallada del 2,1% menys respecte l’any anterior. 
L’empresa Orange, 869 milions d’euros, encara que amb una davallada del 7,2% menys de 
beneficis nets. Per tant, encara que la proposta de resolució plantegi fer una valoració, el Grup del 
PSC considera que no s’hauria ni tan sols de valorar. És difícil que alguna empresa petita vingui a la 
tercera ciutat de Catalunya per apostar per aquesta tecnologia, i per tant poder valorar-ho.  
 
 El Sr. González assenyala que en qüestions d’innovació i de tecnologia, cal tenir una 
mirada llarga. I també cal tenir discurs sobre el tema, i el PSC no el té. Fixar-se en si l’Ajuntament 
ha de cobrar o no un preu públic, i votar en contra del segon acord, és quelcom ridícul, i fer-ho amb 
un argument tan demagògic. No aporta res a la qüestió de fons de la proposta, i en el context que el 
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Sr. González ha volgut compartir amb tots els Grups. El plantejament relatiu al preu públic era un 
gest. És evident que a les operadores no els hi suposa absolutament res. A més, ha quedat 
simplement com una proposta de valoració de futur. En relació amb el desplegament del 5G, les 
administracions i les operadores estan d’acord que les instal·lacions són molt capil·lars. El 5G 
necessita que hi hagi un desplegament d’antenes més gran, amb menys separació. Això comportarà 
que sigui imprescindible que l’administració local es posi a favor del desplegament tecnològic. 
Caldrà instal·lar antenes en fanals, en semàfors, etc. Caldrà tenir en compte la mobilitat. Els 
semàfors, els passos de vianants, els senyals de trànsit, etc., estaran connectats. El futur en aquest 
àmbit és difícil d’imaginar. Per això és ridícul desviar l’atenció i debatre si el preu públic és major o 
menor. Era un gest. De cara al futur, el preu públic s’haurà de reformular, perquè no es pot cobrar el 
preu d’una estació base per una antena instal·lada en un semàfor. La realitat no tindrà res a veure 
amb l’actualitat, i les aplicacions seran completament distintes. Sap greu que el Grup del PSC no 
tingui discurs al respecte, quan la ciutat necessita tant d’esforç i tanta visió de futur en relació amb 
les noves tecnologies. El Sr. González conclou manifestant que desitja tenir informació sobre la 
prova pilot de 5G a la qual ha fet esment la Sra. Martínez, per intentar ajudar en la mesura del 
possible. El que importa no és que els Grups municipals tinguin un discurs sobre aquest tema, sinó 
que la ciutat tingui discurs sobre la innovació, que sigui capaç d’acollir noves tecnologies, pel 
desenvolupament de la promoció econòmica que tant necessita Terrassa.  
 
 Intervé seguidament la Sra. Lluís, per explicar el sentit del vot del Grup de JxT. El seu 
vot serà favorable, per la importància que aquest tema té per a la ciutat, i per la modificació que 
s’ha introduït en relació amb el preu públic. És una millora plantejar l’acord en els termes de la 
possibilitat d’estudiar-ho, veient després de l’estudi si cal eliminar o no un preu públic que no deixa 
de ser un ingrés per a l’Ajuntament. 
 
 La Sra. Merino manifesta que no està en desacord amb la proposta. El Grup del PSC 
està a favor que les noves tecnologies arribin a Terrassa. El que no valora positivament és que es 
perdoni el pagament d’un preu públic, o si més no valorar-ho, com ha quedat després de la 
modificació. Si se suprimeix, serà un ingrés menys per a l’Ajuntament, la qual cosa voldrà dir que 
tindrà menys recursos per als ciutadans.  
 
 El Sr. González assenyala que queda clar quin és el discurs del Grup del PSC respecte 
a aquesta qüestió: que no té discurs. S’ha arribat a l’últim Ple ordinari de l’any, i es veu que hi ha 
Grups que treballen i presenten propostes, i altres que ja estan de vacances. El Grup de Ciutadans, 
amb només tres membres, ha presentat avui cinc propostes, algunes molt interessants. Aquesta ho 
és. El Sr. González agraeix el suport de tots els Grups, incloent-hi el PSC. 
  
 
 Es procedeix, en conseqüència, a la votació separada dels acords que conformen la part 
dispositiva de la present Proposta de Resolució. 
 
 El primer acord és aprovat per unanimitat.  
 
 L’acord segon és aprovat amb els vots següents:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
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Epígraf 19) Presentada pel Grup municipal del PSC, per establir un sistema d’avaluació i de 

seguiment del Programa de Govern. 
 
 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 del PSC, per a la recuperació i reactivació del sector 

dels espectacles i els esdeveniments a Terrassa. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de 
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat 
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 21) PROPOSTES URGENTS 
 
 Per part de la Presidència s’anuncia que no hi ha Propostes Urgents 
 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 
 
Epígraf 22) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions número 6.600 al 

7.507/2020, 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, números 6.600, de 13 de novembre, al 7.507/2020. 
de 3 de desembre. Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria 
General la consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 23) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori informació sobre els acords adoptats per la Junta de Govern Local en la 
reunió del dia 11 de desembre d’enguany (sessió número 15/2020). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Per part de la Presidència es fa avinent, abans de la formulació de nous precs i 
preguntes, que el Grup municipal de Ciutadans ha presentat per escrit diverses preguntes per tal que 
siguin contestades oralment en la sessió plenària d’avui. El contingut de la primera sol·licitud 
d’informació és el que es transcriu a continuació. 
 
 « ¿Es de aplicación la tasa de residus sobre superficies no edificadas (solares sin 
construcción alguna?» 
 
 El Sr. Albert respon aquesta pregunta dient que no es genera taxa de residus en els 
solars. En el cas de la taxa domiciliària, només es genera en el cas d’habitatges en condicions de ser 
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habitats, amb residents o sense. En la taxa comercial, només a les activitats registrades en el cens 
d’activitats.  
 
 La segona sol·licitud d’informació, presentada pel Grup municipal de Ciutadans, es la 
que es transcriu tot seguit: 
 
 « En relación con el contencioso 309/2020 interpuesto por el grupo municipal de 
Ciutadans sobre la pancarta situada en la fachada del Ayuntamiento de Terrassa; la juez ordenó la 
retirada de esta atendiendo a la petición de aplicación de medidas cautelares por parte de Ciutadans. 
 
 Se deben tener en cuenta los antecedentes: Sobre la pancarta partidista colgada en la 
fachada del ayuntamiento por parte de ERC y tolerada por el alcalde de Terrassa el señor Jordi 
Ballart: 
 

1. En febrero de 2019 se redacta informe donde se señala que colgar una pancarta 
partidista en un edificio público es ilegal. 

2. En septiembre de 2019 el grupo municipal de Ciutadans presentó propuesta de 
resolución para la retirada de la pancarta partidista y el alcalde no lo hizo. 

3. En noviembre de 2019 el grupo municipal de Ciutadans preguntó al alcalde en el 
Pleno municipal sobre cuándo retiraría la pancarta, teniendo en cuenta que entonces 
ya se trataba de un hecho conocido ampliamente y con mucha jurisprudencia. 
 
Por todo lo anterior quisiéramos saber: 
 

1. ¿Por qué el alcalde de Terrassa Jordi Ballart desatendió el informe de 2019 del 
anterior director de los Servicios Jurídicos? 

2. ¿Por qué el alcalde de Terrassa Jordi Ballart, con posterioridad, pidió un nuevo 
informe al actual director de los Servicios Jurídicos?» 

 
 El Sr. Alcalde informa que en data 8 de febrer del 2019, per tant en un moment en el 
qual no era alcalde de la ciutat, el Director dels serveis jurídics i Secretaria van emetre un informe 
jurídic, atenent un requeriment d’Alcaldia en relació amb l’adequació a la legalitat de l’acord 
adoptat per la Junta de Portaveus el 31 de gener del 2019, que disposava, literalment, “que el govern 
municipal pengi una pancarta a tota la llargada del balcó noble de l’Ajuntament de Terrassa, amb un 
text de suport a les preses i presos polítics, mentre duri el judici”. El referit informe va concloure 
que la col·locació de la pancarta al balcó de l’Ajuntament, no seria conforme a dret, i la decisió de 
l’Alcalde del moment va ser la de no autoritzar l’execució de l’esmentat acord de la Junta de 
Portaveus, de conformitat amb el parer jurídic expressat a l’informe. Respecte a la segona pregunta, 
el Sr. Alcalde informa que el 25 de novembre del 2019, els serveis jurídics van emetre informe, 
atenent el requeriment del gabinet d’Alcaldia, en aquest cas, per tal d’atendre i poder contestar el 
missatge rebut a la bústia de consultes, suggeriments i queixes de l’Ajuntament de Terrassa, en 
relació amb l’existència d’una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics” a molt poca distància 
de l’edifici noble de l’Ajuntament, sol·licitant la retirada d’aquesta. Aquest cartell estava situat a la 
finestra d’un dels espais adscrits als Grups polítics municipals. A l’esmentat informe es considera, 
en primer lloc, que els Grups polítics municipals tenen dret a què el municipi els faciliti un espai 
independent per portar a terme les seves tasques. Aquestes dependències són d’ús exclusiu, i no de 
caràcter representatiu de l’administració local. En segon lloc, aquest informe deia que l’Ajuntament 
de Terrassa ha de sotmetre la seva actuació al principi de neutralitat política i objectiva, però no es 
troba legitimada per negar el dret a qualsevol Grup polític, en la seva seu o pròpies dependències, a 
manifestar la seva llibertat ideològica, mitjançant la col·locació d’un cartell reivindicatiu, com a 
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manifestació de la seva llibertat d’expressió, en trobar-se ubicat en un espai sense representació 
institucional. La resposta, que es va traslladar al ciutadà que va presentar el suggeriment, es va 
efectuar en els termes expressats a l’informe. Per tant, afegeix el Sr. Alcalde, es tracta de coses 
diferents. La diferents conclusions d’aquests informes es fonamenten en el fet que la raó de ser és la 
ubicació concreta, la primera en el balcó de la façana de l’Ajuntament, que és un lloc representatiu 
d’aquest, on s’ubiquen les banderes oficials, i la segona, i per això es va demanar un segon informe, 
perquè no tenia res a veure amb l’informe del febrer del 2019, en la finestra d’un espai d’ús 
independent d’un Grup municipal, a distància de la façana principal i sense caràcter representatiu. 
 
 El Sr. González comença la seva intervenció dient que tothom sap de què s’està 
parlant. El Sr. Ballart tenia a la seva disposició, en aquell moment, l’informe jurídic signat pel 
Director dels serveis jurídics, del 8 febrer del 2019, així com la proposta de resolució presentada pel 
Grup de Ciutadans en la qual es demanava, en un únic punt, mantenir la neutralitat institucional de 
l’Ajuntament, que no va ser aprovada. També disposava del prec d’aquest Grup demanant la 
retirada de la pancarta independentista, i un requeriment formal del Grup de Ciutadans argumentant 
amb nombrosa jurisprudència. Tota aquesta documentació deia el mateix, que la col·locació de 
simbologia partidista a l’Ajuntament comportava la utilització d’un edifici públic per a la promoció 
política d’alguns, concretament d’aquells que van intentar fracturar Catalunya i que van insistir en 
tornar a fer-ho, i que aquesta pancarta vulnerava la neutralitat de l’Ajuntament. Així i tot, el Sr. 
Alcalde, màxim responsable del Consistori, no només va permetre que aquesta pancarta 
independentista s’exhibís a la façana de l’Ajuntament, sinó que no va atendre el requeriment de 
Ciutadans de retirar-la. El Sr. Ballart es va fer una justificació a mida, malgrat tenir una posició 
jurídica clara a la seva disposició. I la va utilitzar-se per escudar-se i no atendre la legalitat. El Sr. 
Ballart no va protegir tots els ciutadans de Terrassa, vulnerant el seu dret a gaudir d’una 
administració pública neutral i objectiva. Ciutadans ja va avisar en el seu dia si el Sr. Ballart si volia 
veure’s en la mateixa situació que el Sr. Torra, enfrontant-se a una inhabilitació. Així i tot, va 
preferir no incomodar el seu company de govern, ERC-MES, i permetre una situació contrària a la 
llei, en detriment de tots els terrassencs. Un jutjat, gràcies a les mesures cautelars sol·licitades per 
Ciutadans, li ha hagut d’ordenar que retirés la pancarta en quaranta-vuit hores. Li ha hagut de dir 
que la il· legalitat en la qual ha incorregut és de tal magnitud que s’imposa a l’administració la 
realització de les conductes que aquesta es nega a dur a terme. És a dir, se li ordena que retiri la 
pancarta. El Sr. Ballart s’ha negat a retirar-la fins que un jutge li ha ordenat. Ja permès una 
il· legalitat en el nostre Ajuntament durant mesos, quan la seva obligació era retirar aquests elements 
i vetllar perquè no tornin a ser instal·lats. Per això la resposta del Sr. Alcalde, avui, no satisfà al 
Grup de Ciutadans. El Sr. Ballart va posar els seus interessos personals davant del bé comú. 
Ciutadans seguirà defensant els drets de tots, sense exempció, i per això convida al Sr. Alcalde a 
què recuperi el sentit de la realitat i faci front amb energia als qui van trencar el principi de legalitat 
l’octubre del 2017, enfrontant uns ciutadans amb altres, i que han promès que ho tornaran a fer. 
 
 El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. González acaba de fer el primer acte de campanya 
del 14 de febrer. Quan el Sr. González debatia al principi del Ple amb el Sr. Caballero sobre Bellots 
II, ha dit una frase que el Sr. Alcalde ha apuntat: s’ha de debatre de l’aquí i de l’ara. I aquí i ara no 
hi ha cap pancarta a la façana de l’Ajuntament de Terrassa. L’Ajuntament, com sempre, està 
complint la legalitat. El febrer del 2019 es va demanar un informe jurídic, que va emetre unes 
consideracions. L’Alcalde d’aquell moment va respectar aquell informe i no va permetre que es 
pengés aquella pancarta. A partir d’una pregunta ciutadana es va demanar un segon informe, en 
relació amb una pancarta col·locada en el balcó d’un Grup municipal. L’informe dels serveis 
jurídics municipals va emetre unes conclusions, que van ser respectades pel Sr. Alcalde, perquè en 
té plena confiança. A partir d’aquí, Ciutadans va fer tot el rebombori que va voler, sempre pensant, 
segurament, en les campanyes electorals i en els seus interessos partidistes, i en posar el Sr. Ballart 
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al costat dels independentistes. El Sr. Alcalde ho ha dit moltes vegades: no vol que hi hagi gent a la 
presó, perquè aquest és un conflicte polític que s’ha de resoldre amb el diàleg, sense gent a la presó, 
gent que s’ha assegut en el Ple de l’Ajuntament de Terrassa. El Sr. González hauria de tenir més 
sensibilitat en aquest tema. Això no implica ser independentista o no ser-ho. És un tema de drets 
humans, de dignitat i de democràcia, al marge de ser independentista o no. El Sr. González reitera 
que el Sr. Ballart fa el joc als independentistes. El Sr. Alcalde manifesta que no ho fa el joc a ningú. 
Aquest és un Ajuntament de tothom, com sempre. Sempre complirà la llei. En el moment que hi ha 
hagut un requeriment judicial, sense que hi hagi cap sentència encara, la pancarta ha deixat d’estar 
en la finestra d’un Grup municipal. Ja es veurà què diu la sentència. El Sr. González no s’hauria 
d’avançar a la justícia. En tot cas, l’Ajuntament sempre compleix la legalitat. Segurament el Sr. 
González voldrà allargar la qüestió fins al 14 de febrer, perquè l’interessa ara, o fins el 2023. Però 
no hi ha tema. Aquí i ara, a l’Ajuntament de Terrassa, no hi ha pancarta. Aquesta és la realitat.  
 
 La Sra. Trullàs formula tot seguit una queixa sobre l’estat d’abandonament de la plaça 
de l’Anònima, a Ca n’Aurell. Es troba en un lamentable estat de deixadesa, amb males herbes, amb 
actes d’incivismes. La Sra. Trullàs pregunta si el govern hi té prevista alguna actuació. 
 
 La Sra. Lluís agraeix al Sr. Alcalde la seva manifestació de voluntat que ningú estigui 
a la presó per defensar unes idees. La Sra. Lluís recorda que també hi ha un altre ciutadà terrassenc 
a l’exili, per les mateixes raons, a banda d’altres represaliats. Tot seguit, la Sra. Lluís es refereix a la 
manca de personal del servei de Correos. Aquest és un tema sobre el qual s’ha parlat diverses 
vegades en el Ple. El mes de juliol passat es va aprovar una proposta de JxT demanant l’ampliació 
dels horaris d’atenció ciutadana i el reforç dels equips a Terrassa. El seu Grup parlamentari a 
Madrid també ha presentat una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat en aquest sentit, atès 
que és una competència estatal. El mes de novembre el Grup de JxT va preguntar per escrit quines 
actuacions s’havien dut a terme per reclamar una solució a aquesta situació. Aquests dies, amb la 
intensificació de l’hàbit d’enviar felicitacions de Nadal, els problemes s’han agreujat. A banda de la 
carta enviada per l’Alcalde, i la conversa de la Sra. Marín amb el director territorial de Correos, la 
Sra. Lluís pregunta si el govern pensa fer alguna cosa més i si ha fet un seguiment. La Sra. Lluís 
demana al Sr. Alcalde, com a primera autoritat de la ciutat, que s’imposi amb més fermesa perquè 
es resolguin aquests problemes a la ciutat. 
 
 El Sr. González es refereix a la ventilació dels autobusos, una qüestió sobre la qual ha 
preguntat ja abans diverses vegades, sense que hagi rebut cap informe. En comissió informativa es 
va explicar que una part dels autobusos tenen un sistema automàtic integrat de ventilació. El Sr. 
González va preguntar sobre les característiques tècniques d’aquest sistema de renovació i de 
ventilació de l’aire dels autobusos, de la qual disposa la meitat de la flota. El Sr. González torna a 
demanar-ho. Pel que fa a la resta de la flota, es ventilen a través de les finestres i l’obertura de les 
portes, al principi i al final de les parades, i poca cosa més. El Sr. González vol tenir dades 
tècniques sobre com es ventilen els autobusos que tenen un sistema automàtic com els que el tenen 
manual. Per altra banda, el Sr. González assenyala que sembla que han quedat fora del circuit 
habitual cinc autobusos, perquè s’han comprat cinc vehicles nous. La Sra. Melgares va informar que 
tres es feien servir per reforçar el servei. Tot i haver presentat un acord de la Junta de Portaveus i 
també una proposta de resolució, i després d’haver fet confiança en el desplegament efectiu de les 
alternatives, continuen arribant queixes al Grup de Ciutadans relatives al servei que va a l’Hospital, 
en hores punta. Només hi ha un vehicle, sense cap autobús de reforç. El Sr. González pregunta si es 
mantenen aquests tres autobusos de reforç, i demana que es posi l’accent allà on calgui. La línia 1 
està necessitada d’aquest reforç, especialment en les hores de màxima ocupació, quan coincideix 
amb l’horari escolar. El Sr. González acaba la seva intervenció felicitant les festes de Nadal a 
tothom. 
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 El Sr. Garcia demana al govern que faci arribar als Grups de l’oposició, com fa en les 
notes de premsa, l’agenda de premsa, que surt el dia abans, cada tarda o vespre. S’envia a tots els 
membres de l’equip de govern. Demana que es faci arribar també als membres de l’oposició. Per 
altra banda, el Sr. Garcia assenyala que el dia 1 de desembre va presentar una sol·licitud 
d’informació sobre una adscripció del tècnic de programes de Presidència. Se li va contestar en 
catorze dies, quan el termini per fer-ho és de quatre dies. Se li va enviar l’informe de necessitat del 
Director de l’Àrea de Presidència, com havia demanat. Però també havia demanat l’informe de la 
Intervenció municipal, i aquest no se li ha enviat. El Sr. Garcia pregunta per què s’ha endarrerit tant 
el termini de resposta i perquè no se li ha enviat l’informe d’Intervenció, i demana que se li faci 
arribar. A continuació, el Sr. Garcia es refereix al desenvolupament del debat d’avui sobre el Pla 
estratègic de subvencions. El Sr. Alcalde és el President del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, i com 
a tal, una de les seves obligacions és complir i fer complir el Reglament Orgànic Municipal. El 
ROM regula els torns per al·lusions. En la seva intervenció final, el Sr. Garcia no hi ha al·ludit a 
cap Regidor del Grup d’ERC-MES, i no ho ha fet de manera expressa. Hi ha al·ludit al Grup, però 
no a cap dels seus membres. El Sr. Alcalde ha donat la paraula per al·lusions al Sr. Albert, quan el 
seu torn ja havia passat. El Sr. Albert hi ha al·ludit al Sr. Vega, al Sr. Armengol i al mateix Sr. 
Garcia. Aquesta ha demanat la paraula per al·lusions, com preveu el ROM, i el Sr. Alcalde no li ha 
concedit. Les consideracions en relació amb si hi ha hagut o no al·lusions, les ha de fer el Secretari, 
però no l’Alcalde, que no pot fer de jutge i de part. L’Alcalde ha de complir el ROM i si se li 
demana un torn per al· lusions, l’ha de donar. El que no pot fer és silenciar els membres de 
l’oposició en el Ple. El Sr. Garcia demana a l’Alcalde que no torni a fer.  
 
 La Sra. Merino es refereix a la roda de premsa que va tenir lloc dilluns al Gremi 
d’Hostaleria. El seu president va fer unes declaracions sobre les terrasses de la plaça Vella. La Sra. 
Merino pregunta si el govern ha pres alguna mesura, o què pensa fer al respecte. La Sra. Merino 
aprofita per desitjar bon Nadal a tots i a totes.  
 
 El Sr. Lázaro assenyala que diverses comunitats educatives de primària han manifestat 
la seva preocupació pel canvi dels oficials de servei, en nou centres, a partir del mes de gener. 
Aquests professionals fan tasques de manteniment, però també de consergeria i control d’entrades i 
sortides. Per tant, tenen responsabilitats directes en l’aplicació dels protocols COVID. Les 
comunitats pensem, sense discutir la competència i l’autonomia en la gestió dels recursos humans, 
que es podia esperar a finals de curs, i no fer-ho al gener. Els canvis impliquen la necessitat de 
conèixer els nous centres, les famílies, els edificis, els protocols i el dia a dia de les escoles. El Sr. 
Lázaro desitja bon Nadal a tothom. 
 
 El Sr. Aguado es refereix a la pista de gel instal· lada l’any passat a la plaça Nova. El 
Sr. Aguado ha preguntat al respecte en comissió informativa, el mes de novembre i també el 
desembre. Era una pregunta sobre els ingressos, sobre l’aportació del Gremi d’Hostaleria, que hi va 
col·laborar, etc. Es demanava el quadrant dels números. No es va aportar més informació que la 
despesa energètica, sobre la qual, i en el seu moment, el Grup del PSC ja va fer la seva crítica en 
relació amb el medi ambient. Però els números demanats no s’han facilitat. La sorpresa del Sr. 
Aguado és que les 13:41 hores li ha arribat un correu de la Sra. Ramírez dient-li allò que ja sabia, 
però que sense clarificar els números. A més, diu que l’Ajuntament de Terrassa va concedir una 
aportació al Gremi d’Hostaleria, per la campanya de Nadal, per import de 69.000 €. Si això és així, 
aleshores, pregunta el Sr. Aguado, qui organitza la pista de gel, qui col·labora amb qui. Per això el 
Sr. Aguado demanava quina era l’aportació de cada agent que figurava a l’organització. El Sr. 
Aguado torna a demanar aquesta informació. El Sr. Aguado demana que no se l’obligui a demanar-
ho per escrit, i que es respongui com més aviat millor. En un altre ordre de coses, el Sr. Aguado es 
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refereix a la convocatòria d’una vacant per la direcció de cultura. A la comissió informativa no es 
va informar que hi havia canvis en la direcció del servei. El Sr. Aguado se n’ha assabentat en el 
portal municipal. Aquesta és una plaça que el Sr. Aguado ha comprovat que està vacant, i per això 
demana més informació al respecte. El Sr. Aguado desitja bones festes a tothom, i que el nou any 
faci oblidar l’anterior. 
 
 El Sr. Vega se suma a la protesta formulada pel Sr. Garcia, qui a més de fer de posar 
de manifest que el pla no havia passat per cap òrgan col·legiat abans d’arribar al Ple, ha fet 
referència a la posició d’un Grup municipal en un moment i altre, sense cap al·lusió personal ni 
sortir-se’n del tema. El Sr. Albert ha fet una intervenció desafortunada, sense parlar del tema que 
s’estava debatent. Ha aprofitat per saltar-se qualsevol presumpció d’innocència i fer referència a la 
presidència de la Diputació, a més d’al·ludir amb noms i cognoms a tres persones. El Sr. Alcalde no 
pot negar la paraula als membres al·ludits, i en canvi donar-li al Sr. Albert, que ningú havia 
nomenat. S’havia nomenat el Grup. El Sr. Vega expressa la seva més enèrgica protesta i espera que 
el Sr. Alcalde reflexioni. Ha estat un error, en contra de la igualtat de tracte que tothom mereix en el 
Ple. En un altre ordre de coses, el Sr. Vega manifesta que enguany ha estat un any molt dur per a la 
ciutat, per a moltes persones. Ha estat una situació molt difícil i molt imprevista. El Sr. Vega desitja 
a tothom un bon Nadal i un bon any, a tots els membres del Ple i a tota la ciutat. 
 
 El Sr. Albert comença recordant que està bé desitjar bon Nadal, però dimarts vinent es 
tornarà a reunir el Ple per debatre i votar sobre l’aprovació del Pressupost municipal. Tothom es 
tornarà a veure d’aquí a uns dies. Per altra banda, ERC-MES i el mateix Sr. Albert, se senten 
responsables de les seves decisions i accions, com a partit polític i a títol personal. Quan aquestes 
accions i decisions afecten tercers, en aquest cas l’Alcaldia, i en referència al cartell penjat a la 
finestra d’ERC-MES, no té sentit avançar per aquesta línia. No es pot pretendre que accions que 
pren aquest Grup municipal afectin tercers. El Sr. Albert recorda que el jutge ha pres una mesura 
cautelar. Mentre no dicti sentència, ha demanat la retirada de la pancarta. El Sr. González ha fet un 
salt en el temps i ja ha avançat la sentència, sembla que amb el convenciment que la justícia sempre 
acaba donant-li la raó. Però és important que quedi clar que el jutge ha adoptat una mesura cautelar, 
i que encara no ha pronunciat sentència. El Sr. González s’ha precipitat en aquest tema.  
 
 El Sr. Alcalde demana disculpes si en algun moment algun Grup municipal s’ha sentit 
silenciat. En cap cas hi ha tingut la voluntat de silenciar ningú a l’Ajuntament de Terrassa. Ans al 
contrari. El Sr. Alcalde intenta sempre ser el màxim de flexible en els temps, i deixar parlar molt 
més del que marca el ROM. Si hagués aplicat estrictament el ROM, aquest Ple ja hauria acabat fa 
molta estona. El Sr. Alcalde té en compte la rellevància dels temes que es tracten, que són 
d’importància per a la ciutadania. El Sr. Alcalde reitera la seva petició de disculpes. No és fàcil, a 
vegades, ser precís a l’hora de valorar què és una al·lusió i què no ho és. En el cas d’avui, ha entès 
que era una al·lusió directa, perquè s’ha fet referència a unes paraules pronunciades en un Ple 
anterior per part d’ERC-MES. El Sr. Albert ha demanat intervenir per respondre a aquestes 
al·lusions. Ha considerat també que no s’havia de continuar amb el joc de les al·lusions, perquè si 
no hagués passat tot el matí amb aquest intercanvi. Al capdavall, tothom es refereix als altres en les 
seves intervencions. Finalment, el Sr. Alcalde manifesta que intentarà ser més precís a l’hora de 
concedir els torns d’intervenció per al·lusions. 
 
 El Sr. Ibáñez informa que s’ha tancat l’accés a la plaça de l’Anònima, per a la 
ciutadania i per al personal de manteniment, i per això es troba en la situació que ha descrit la Sra. 
Trullàs. S’ha fet per raons de seguretat. La xemeneia de la plaça té algun perill de caiguda d’alguna 
de les lletres que té adherides. La mateixa xemeneia està un punt inclinat. Ja s’ha redactat un 
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projecte per a la seva rehabilitació. S’intentarà donar prioritat a aquesta actuació durant el 2021, per 
reparar-la i tornar així a donar accés a la plaça. 
 
 El Sr. Alcalde informa que s’han fet trucades i gestions en relació amb Correos, per 
part de la Tinent d’Alcalde de Serveis Generals, en el seu moment la Sra. Marín. S’han enviat dues 
cartes, una de les quals va ser contestada. El Sr. Alcalde anuncia que es farà arribar la resposta. La 
segona es va enviar fa poques setmanes i encara no ha tingut resposta. Es donarà informació per 
escrit sobre totes les gestions que s’han fet al respecte.  
 
 La Sra. Melgares respon al Sr. González sobre el sistema de ventilació dels nous 
autobusos, dient que se el va informar en el marc de la comissió informativa. A més, se li va enviar 
per escrit la resposta. Potser no li ha arribat al Sr. González, però la Sra. Melgares té constància que 
se li ha contestat en dues ocasions. Sobre l’ocupació de l’L1 en les hores punta, la Sra. Melgares 
considera que la queixa del Sr. González és molt genèrica. Quan va formular una altra queixa en 
relació amb una altra línia, de manera específica, la Sra. Melgares ho va mirar i li va contestar. 
Aquesta segona és la manera correcta de col·laborar. Dir que l’L1 no va bé, no és veritat. La Sra. 
Melgares li donarà informació per escrit, però la manera de solucionar les coses és concretar les 
queixes, no fer-les genèricament sobre tota la línia i a totes les hores. Això no col·labora a mantenir 
una confiança que tants esforços s’estan fent per donar a la ciutadania. Cada vegada que el Sr. 
González conegui alguna situació d’ocupació incorrecta d’una línia, la Sra. Melgares li demana que 
li ho digui, com ha fet altres vegades. La Sra. Melgares felicita les festes a tothom, tot i que es 
veuran en la propera sessió del Ple de Pressupostos. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ramírez respon a les qüestions plantejades pel Sr. 
Garcia. Si la resposta no ha arribat dins dels terminis, deu haver estat per algun problema que la Sra. 
Ramírez s’ofereix a esbrinar. El mateix farà en relació amb l’informe d’Intervenció. En qualsevol 
cas, a informació va ser preparada pel servei de recursos humans. Pel que fa a l’agenda, la Sra. 
Ramírez assenyala que no hi ha inconvenient en incloure la petició del Sr. Garcia. Això no obstant, 
anuncia que s’està estudiant fer un nou format, que passi a ser un calendari que estigui a web de la 
sala de premsa, i a la qual els mitjans també puguin tenir accés per consultar-la. L’agenda es publica 
a la pàgina web, i tothom la pot consultar. Respecte al correu que ha rebut aquest matí el Sr. 
Aguado, la Sra. Ramírez assenyala que n’és conscient. Se li ha enviat una informació que estava 
pendent de lliurar-li. Si la resposta no és la que esperava el Sr. Aguado, tal vegada és perquè la 
pregunta no era prou concreta, o si més no, no ha estat entesa així. La Sra. Ramírez li ofereix la 
possibilitat de parlar per telèfon, i que el Sr. Aguado li concreti exactament quina era la informació 
que volia, per tal de fer-li arribar. La Sra. Ramírez acaba la seva intervenció desitjant a tothom unes 
bones festes. 
 
 El Sr. Fernández es refereix a les terrasses de la plaça Vella. L’Ajuntament, en 
col·laboració amb la Creu Roja, va iniciar una campanya d’informació al sector de l’hostaleria. 
S’han visitat més de 1.100 activitats arreu de tota la ciutat, a tots els Districtes. La Policia 
Municipal, quan ha descobert alguna infracció, ha posat les denúncies pertinents.  
 
 La Sra. Ciurana respon al Sr. Lázaro que l’obligació del servei d’educació és donar el 
millor servei possible a tots els centres educatius de Terrassa. Alguns oficials de servei seran 
canviats ara, perquè no es pot esperar més. El contracte finalitza el 31 de desembre del 2020, la qual 
cosa obliga a moure peces. El que no es farà és moure algunes peces ara, i després, a mig any, 
tornar a moure’n algunes més. El que ha de fer l’Ajuntament és optimitzar el servei que presten els 
oficials de servei. Calen canvis en els centres de treball. Els motius són diversos, però en general es 
tracta de donar opcions de canvi a aquelles persones que fa molts anys que estan adscrits a la 
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mateixa escola. Això comporta un desgast. S’intenta posar sempre les persones que poden donar un 
millor servei a cada lloc. Per tant, cal repartir millor les capacitats del nostre personal, tenint en 
compte les càrregues de feina dels diferents centres, siguin escoles municipals, CEIP, CEIP amb 
inversions financerament sostenibles, instituts escola o escoles d’adults. La Sra. Ciurana afegeix 
que el servei d’educació hauria volgut fer aquests canvis el setembre del 2020, que era moment 
idoni. Però ara ja no es pot esperar més. Al setembre la pandèmia va impedir fer moltes actuacions, 
i no va ser possible fer-ho aleshores. Ara es farà, el mes de gener. Els canvis estan planificats. 
Coincidint amb les vacances de Nadal, i atenent al fet que els oficials de servei s’incorporen el dia 7 
de gener, abans que comencin les classes, que es produirà dilluns, dia 11, es podrà fer un traspàs en 
condicions dels oficials que deixen unes escoles i els que s’hi incorporen. Són persones que molts 
anys que fan aquesta feina. No comencen a fer una feina nova i que desconeguin. Poden tenir més 
percentatge o experiència a la porta de les escoles, o als patis, o d’algun tipus de reparació, però és 
un col·lectiu en el qual tots coneixen la feina. No se les ha d’ensenyar. A més, tots coneixen els 
protocols del PROCICAT que s’han d’aplicar a les escoles. Per tot plegat, no hi ha cap motiu pel 
qual no es puguin fer ara els canvis, començant pel termini de la contractació. 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui manifesta que el Grup d’ERC-MES sembla satisfet 
pel fet d’haver tingut durant mesos penjada una pancarta a la façana de l’Ajuntament. El Grup 
d’ERC-MES s’agrada a si mateix quan juga de manera infantil amb legalitat vigent. El Sr. González 
demana al Sr. Albert que no es confongui amb Ciutadans, que no confongui als seus ni als que no 
ho són. A Ciutadans no l’ofèn la pancarta. En absolut. El que l’ofèn és que la pancarta estigui a la 
façana de l’Ajuntament. No només ofèn Ciutadans, sinó que ofèn molta gent, si més no a la meitat o 
més de la ciutadania de Terrassa. El Sr. Albert, ara, forma part del govern, no està a l’oposició. Té 
responsabilitats de govern, i no pot ser que governi per a tots durant els matins, i a la tarda col·loqui 
pancartes a la façana de l’Ajuntament que ofenen a més de la meitat dels ciutadans de Terrassa. El 
Sr. González està d’acord en el fet que no hi ha encara sentència ferma, però convida al Sr. Albert a 
què llegeixi les mesures cautelars, que són molt contundents.  
  
 Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, ho 
seran per escrit. El Sr. Alcalde emplaça tothom per al dimarts vinent, a dos quarts de deu del matí, 
en el Ple de Pressupostos.  
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan són tres quarts de tres 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. 


