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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 
30 D’ABRIL DE L’ANY 2021                                                                     - SESSIÓ NÚM. 5/2021 - 

   
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 trenta d’abril de l’any dos mil vint-
i-un, i per mitjans telemàtics 
(videoconferència), es reuneix l’Ajuntament 
de Terrassa en Ple per realitzar en primera 
convocatòria sessió ordinària, sota la 
Presidència del Sr. Jordi Ballart i Pastor, 
alcalde-president de la Corporació. 

 
Assisteixen els regidors i regidores 

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

 
També hi és present el Sr. Fèlix 

Gómez Munné, interventor de fons 
municipal. 

 
Oberta la sessió per la Presidència, 

quan passen cinc minuts de dos quarts de 
deu del matí del dia de la data, es procedeix 
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany 
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 5 de 
març d’enguany (número 2/2021), el qual és 
aprovat per unanimitat.  

 
A continuació es procedeix a la 

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

 
 
 
 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Epígraf 2) Nomenament de representant dels usuaris del servei en el Consell d’administració de 

l’entitat Terrassa Cicle de l’Aigua. 
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui assenyala que el  Reglament de l’Observatori de 
l’Aigua de Terrassa preveu que dos membres d’aquest òrgan podrien formar part del consell 
d’administració de l’entitat. Un ja estava nomenat. Ara es nomena la segona persona.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « I.- Antecedents 
 
 El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018 va aprovar 
definitivament la forma de gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua de la ciutat 
mitjançant entitat pública empresarial local i va aprovar la constitució de l’entitat pública “Terrassa 
Cicle de l’Aigua, EPEL” i els Estatuts pels quals es regirà l’Entitat. Els esmentats acords i estatuts 
es van publicar en el Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) en data 4 d’abril de 2018.  
 
 Així mateix, l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 19 de juliol de 2018 va aprovar 
inicialment el Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, i atès que no es van presentar 
al·legacions durant el període d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial es va considerar 
aprovat definitivament, publicant-se en el Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) en 
data 9 d’octubre de 2018. 
 
 Aquest Reglament garanteix i regula, dins del marc jurídic configurat per la normativa 
vigent d’aplicació i d’acord amb els principis de proximitat, transparència, accessibilitat i 
participació ciutadana, els mitjans que faciliten la més àmplia informació als ciutadans i ciutadanes 
de Terrassa i els mecanismes de participació, tant de forma individual com a través del teixit 
associatiu local, en el govern, les activitats i la gestió municipal de l’aigua. 
 
 L’Observatori de l’Aigua de Terrassa, és l’òrgan de participació en el govern i gestió 
municipal de l’aigua. 
 
 II.- Nomenament dels representants dels usuaris del servei i del representant del 
personal de l’entitat al Consell d’Administració de Taigua. 
 
 Els estatuts de l’entitat, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, en l’article 7, defineix que els 
òrgans de govern i administració de l’Entitat són la Presidència, la Vicepresidència, el Consell 
d’Administració i la Gerència. 
 
 L’art 10 dels Estatuts de l’Entitat regula la composició i nomenament d’aquest òrgan i 
determina que el Consell d’administració estarà integrat per un mínim de set i un màxim de quinze 
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membres i que correspondrà al Ple de l’Ajuntament determinar el  nombre de membres que ha 
d’integrar el Consell, dins dels límits fixats en els Estatuts, així com el seu nomenament o 
designació. El   càrrec tindrà una duració màxima de quatre anys i és renunciable, revocable i 
reelegible.  
 
 En quant a la composició dels  membres del Consell, l’esmentat art. 10  indica el 
següent: 
 

a. Dos membres podran ser representants dels usuaris del servei, nomenats a proposta 
de l’òrgan de participació que preveu el Reglament del servei. 

 
b. Un membre podrà ser representant del personal de l’entitat. 
 
c. La resta de membres podran ser regidors i professionals qualificats. 

  
  En quan al punt a) de l’article 10 del estatuts, referit als dos membres representants dels 
usuaris, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, en l’ordre del dia de la reunió extraordinària, de data 
14 de març de 2019, va fixar l’elecció dels dos representants al Consell de Taigua, i d’acord amb les 
votacions es va designar i proposar al Sr. Salvador Pérez Riera i el Sr. Emili Diaz Membrives, com 
a representants dels usuaris  al Consell d’Administració de Taigua. 
 
  Tanmateix el Sr. Salvador Pérez Riera va expressar la seva voluntat de renunciar com a 
representants dels usuaris  al Consell d’Administració de Taigua, segons va informar la presidència 
de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa en el seu moment. 
 
  En data 21 de desembre de 2020, es va celebrar la reunió ordinària del plenari de  
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa on, després de la corresponent votació, es va designar al Sr. 
Juan Cano Ortiz com a nou representant dels usuaris  al Consell d’Administració de Taigua   
 
 Considerant finalment l’informe emès per la Directora del Servei de Medi Ambient, en 
data 18 de març de 2021, proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents:  
 
 ACORDS:  
 
 PRIMER.- NOMENAR al Sr. Juan Cano Ortiz, com a representant dels usuaris del 
servei en el Consell d’Administració de l’entitat, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL. 
 
 SEGON.- Durada, Acceptació,  Incompatibilitats, Retribució, i Règim del càrrec de 
Conseller. 
 
 1. Els nomenaments al càrrec de Conseller efectuats, s’entenen pel termini  màxim de 
quatre (4) anys, podent ser revocats i rellevats  amb anterioritat a l’esmentat  termini. El càrrec 
també podrà ser  renunciable a petició de l’interessat.  En el cas de que per a ser nomenat conseller,  
sigui requisit ostentar la condició de regidor, en perdre aquesta última,  es perdrà la de conseller. 
   
 2. L’efectivitat del nomenament del càrrec de conseller,  ho serà a partir del moment de 
la seva acceptació. Serà requisit indispensable, que en el moment de l’acceptació es formuli 
declaració de l’interessat,  de que no es troba incurs en cap causa d’incompatibilitat.     
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 En el cas dels Consellers nomenats que ostentin la condició de regidor, s’entendrà que 
han prestat la seva acceptació i declaració de incompatibilitats, si estant presents en el Ple,  han 
emès vot favorable al seu nomenament.  
 
 3. Retribució. En el supòsit de consellers  tècnics, quina aportació professional hagi de 
ser retribuïda, aquesta constarà en còmput global,  en la previsió de despeses  i ingressos anuals de 
l’entitat, i l’atribució individual  serà  fixada pel Consell d’Administració, en funció de la dedicació 
i prestació professional.  
 
 4. Règim del càrrec de Conseller. Els Consellers quedaran sotmesos a les normes de 
funcionament establertes en els estatuts de l’Entitat, a les que pugui aprovar el propi Consell 
d’Administració i  també les que pugui aprovar el Ple de l’Ajuntament, amb independència de les 
que deriven directament de la normes d’aplicació.  En qualsevol cas, seran d’obligat compliment, 
les següents OBLIGACIONS:  
 
 4.1. Desenvolupar el càrrec amb la diligència adequada adoptant mesures per a la bona 
direcció i control de l’entitat, amb el deure d’exigir i dret a obtenir la informació adequada i 
necessària per el compliment de les seves obligacions. 
  
 4.2. Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de  situacions de conflicte 
d’interès, entre el interès  personal i el de l’entitat.  
 
 4.3.  No  participar en la deliberació i votació d’acords o decisions, en les que una 
persona vinculada, en els termes que la legislació defineix aquest concepte,  tingui un conflicte 
d’interessos directe o indirecte. 
 
 4.4. No utilitzar  el nom de l’Entitat o invocar la condició de Conseller per influir 
indegudament en la realització d’operacions alienes a l’entitat.   
 
 4.5 No utilitzar la informació confidencial de l’entitat per  altres finalitats. 
 
 4.6. No  desenvolupar activitats que  puguin comportar un competència amb l’entitat o 
que el situïn en un risc de conflicte d’interessos amb l’entitat.   
 
 4.7.No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat 
concedides.» 
 
Epígraf 3) Aprovació del document de línies estratègiques del servei d’abastament d’aigua de 

Terrassa. 
 
 Pren la paraula novament la Sra. Melgares, qui assenyala que l’Ajuntament de 
Terrassa va iniciar la gestió del servei d’abastament d’aigua de forma directa el 10 de desembre de 
2018 mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Local, Taigua. Després de dos anys, es pot dir que la 
seva gestió ha estat un èxit, i que cal desenvolupar i consolidar un marc que uneixi la 
professionalitat, la transparència i la participació de la ciutadania. Per assolir aquests objectius és 
imprescindible planificar les línies estratègiques que han d’identificar els elements més determinats 
que poden condicionar el futur de l’empresa i del servei. Aquest document té en compte tant el 
règim transitori, acordat per acabar d’una forma pacífica la relació amb l’anterior concessionària. 
En aquest sentit, la Sra. Melgares recorda que encara hi ha alguns contractes en vigor i algunes 
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actuacions judicialitzades que aviat es podran solucionar. Una de les sentències més importants, tot 
i que encara no és ferma, ha donat la raó a l’Ajuntament. 
 
 El Sr. González considera que aquesta és un document significatiu, encara que no 
sigui preceptiu. És important conèixer quines són les línies estratègiques. Quan va finalitzar el 
procés de municipalització, en l’anterior mandat, el Sr. González va defensar la posició que el futur 
de la gestió de l’aigua a la ciutat estigués marcat pel principi del millor servei al millor preu. Aquest 
document conté dues grans línies. Per una banda, el règim transitori, i per una altra, l’estratègia més 
concreta. Pel que fa al primer aspecte, encara continuen vigents vuit acords amb l’anterior 
concessionària. Tothom participa de l’objectiu d’anar liquidant-los al llarg del temps en la mesura 
del possible i dels recursos disponibles. Pel que fa a les demandes judicials, totes les sentències 
favorables a l’Ajuntament, tot i les reserves que manté el Grup de Ciutadans sobre el contingut 
d’aquestes, són favorables a la ciutadania. L’última sentència, no ferma, marca una línia molt clara, 
en el sentit que no suposarà un sobrecost per als ciutadans el cost del servei i els possibles errors 
que l’administració pugui cometre en determinats processos administratius. El Grup de Ciutadans se 
n’alegra pel fet que la liquidació del servei no suposarà uns diners extres, segons la sentència 
judicial. Pel que fa a l’estratègia, el Sr. González assenyala que no hi ha grans novetats respecte al 
que fou marcat en el procés de municipalització. El Sr. González es refereix, però, i demana més 
informació sobre l’aspiració de Taigua de gestionar el sanejament en baixa i en alta. Aquesta és una 
novetat. El Sr. González pregunta si això suposarà un cost a la ciutadania. 
 
 El Sr. Armengol manifesta que aquest document és necessari, neix per donar impuls al 
nou model de gestió aprovat l’anterior mandat. El Grup del PSC valora positivament aquest 
document, elaborat per l’assessor Joan Gaya. Aquest Grup, tanmateix, ha participat i ha fet 
aportacions en relació amb tres eixos que considera fonamentals per al futur de l’empresa. En 
primer lloc, l’assessorament tècnic dels membres del consell d’administració de l’empresa, que en 
la seva pràctica totalitat són polítics. El Sr. Armengol proposa la creació d’un òrgan paral·lel, 
d’assessorament tècnic, que pugui aportar expertesa. En segon lloc, la relació contractual entre 
l’Ajuntament i Taigua, per tal que l’acció del primer no llasti el funcionament de l’empresa. 
Finalment, la capacitat inversora de l’empresa, que actualment té un dèficit, venint d’un període 
finalització de l’anterior etapa de concessió. La concessionària va deixar de fer tot un seguit 
d’inversions necessàries, perquè albirava el final de la concessió. En la nova etapa no s’ha arrencat 
amb la força inversora necessària, tenint en compte que han estat els primers anys de la nova gestió. 
Per tant, s’han perdut un seguit d’anys en relació amb les inversions. Fer passes enrere en matèria 
inversora és molt perillós, perquè després costa molt de recuperar.  
 
 La Sra. Melgares destaca que aquest document és fruit del treball del Sr. Joan Gaya, 
un expert reconegut, i amb la participació molt activa de l’Observatori de l’Aigua. Aquest document 
ha estat explicat àmpliament en diferents fòrums. Es tracta, en efecte, d’un document molt dens, 
amb aspectes molt importants, que requeririen reunions específiques per cada línia estratègica. 
Aquest document és el full de ruta per donar compliment als plantejaments que han fet els Grups 
polítics. Sobre les relacions entre l’Ajuntament i l’empresa, la fórmula ha de ser un contracte 
programa, de manera que l’empresa no es vagi afectada per circumstàncies que no li siguin pròpies. 
El sanejament és una qüestió inclosa en el document, tot i que no es pot concretar ara mateix en 
quin futur immediat es podria incloure dins del cicle de l’aigua. Calen estudis i documents 
econòmics més específics, per veure fins a quin punt la tarifa de l’aigua podria assumir el 
sanejament. La Sra. Melgares conclou recordant que encara hi ha una situació transitòria, amb uns 
convenis que encara han de finalitzar, que són complexos. S’hi està treballant. Pel que fa a les 
inversions, l’anterior concessionària no va realitzar les reparacions i les substitucions que hauria 
d’haver fet a la xarxa. Ara les haurà de fer la ciutat, amb les tarifes del servei. Aquestes tarifes, 
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però, ja no serveixen per donar beneficis a unes persones privades, sinó per treballar en les 
inversions necessàries per al servei: substitució de canonades, estacions elevadores, dipòsits, etc.  
 
 El Sr. González dóna suport a la necessitat d’aquest document, però té algunes 
reserves. El Grup de Ciutadans tenia l’objectiu d’acompanyar el desenvolupament, la consolidació i 
el futur de l’entitat pública, amb l’òptica d’un millor servei al millor preu. Al document li manca un 
calendari, encara que sigui aproximat. És una carta de bones intencions, que el Sr. González 
comparteix, però que caldria més concreció. Per altra banda, la Sra. Melgares no ha contestat a la 
qüestió de l’aspiració de l’empresa de fer una gestió integral del cicle de l’aigua, incloent-hi el 
sanejament en baixa i en alta. Aquesta és una gran novetat que incorpora el document, que 
implicarà segurament un increment de la fiscalitat als contribuents. El document no incorpora una 
valoració aproximada d’aquests costos. El Grup de Ciutadans comparteix l’esperit del document i la 
necessitat d’un full de ruta, però hi manca més concreció en les mesures i un calendari. Per aquests 
motius, el vot del Grup de Ciutadans serà d’abstenció. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « El 12 d’abril de 2021, la Directora del Servei de Medi Ambient i la Cap del Servei de 
Recursos Naturals i Sostenibilitat van emetre informe en el que literalment fan constar el següent: 
 
 “L’Ajuntament de Terrassa va iniciar la gestió del servei d’abastament d’aigua de forma 
directe el 10 de desembre de 2018 mitjançant l’Entitat  Pública Empresarial Local, Taigua. 
 
 Avui la gestió pública de l’aigua a Terrassa és una realitat que s’ha de consolidar en un 
marc que uneixi la professionalitat, la transparència i la participació dels terrassencs. Els problemes 
a resoldre són molts i, més enllà de trobar-los un enfoc adient, cal identificar els trets estratègics 
sobre els que construir una empresa modèlica que sigui el referent on tants municipis es volen 
emmirallar.  
 
 Es plantejava, doncs, la necessitat de seguir prenent les decisions pertinents per al 
desenvolupament i consolidació del model i, alhora, aquelles que imposen les circumstancies 
derivades de les relacions amb l’antic concessionari.  
 
 Taigua enfronta reptes específics en el seu procés de consolidació. Ha de definir un 
marc econòmic i financer que li permeti afrontar el pla d’inversions per modernitzar el servei i la 
política tarifària que doni resposta a les polítiques socials i ambientals i respongui, alhora a les 
necessitats del servei en un marc de sostenibilitat econòmica. Ha de prendre decisions sobre la seva 
futura seu, els recursos humans i tecnològics i s’ha de posicionar en relació al seu entorn 
competencial. 
 
 Les singularitats del servei, 24 hores 365 dies a l’any en circumstàncies d’alta 
exigència, la facturació directa als abonats, les relacions amb l’entorn territorial immediat i amb la 
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xarxa regional entre altres circumstàncies, exigeixen l’elaboració d’un full de ruta que, a més de 
definir el sistema de relacions entre Taigua i l’Ajuntament, fixi les pautes que permetin la presa de 
les decisions estratègiques  més adients. 
 
 Davant aquest context, l’Ajuntament de Terrassa va determinar la necessitat de 
planificar les línies estratègiques que havien d’identificar els elements més determinants que poden 
condicionar el futur de l’EPEL tant en el règim transitori com en el seu futur creixement i establir el 
marc en el que s’han de prendre les decisions més adients per al bon govern del servei. 
 
 Així, a finals de l’octubre de 2019, l’Ajuntament va contractar a MEDI 21 CONSULT, 
SLP per a que a través del Sr. Joan Gaya Fuertes, expert en l’àmbit de la gestió pública de l’aigua, i 
que havia estat assessor de l’Ajuntament de Terrassa en el període comprès entre els anys 2015 i 
2018, elaborés un document de definició de les línies estratègiques específiques per al 
desenvolupament de Taigua en els propers anys. 
 
 La proposta de línies estratègiques va ser elaborada d’acord amb el Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. Al juny de 2020 es va tenir enllestida una primera proposta que va ser 
presentada en data 21 de desembre de 2020 davant el Plenari ordinari de l’Observatori de l’Aigua 
de Terrassa. El text concret de la proposta també ha estat sotmès a la seva consideració i s’han 
introduït alguns canvis proposats per l’OAT. 
 
 Així doncs, es proposa l’aprovació per part del Ple municipal el document “Línies 
estratègiques del servei d’abastament d’aigua de Terrassa”, elaborat per l’expert Joan Gaya i 
consensuat amb l’Ajuntament, TAIGUA i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.” 
 
 Vistos els antecedents i les disposicions legals d’aplicació, en concret, l’article 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat acorda elevar a la consideració del 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR el document “Línies estratègiques del servei d’abastament 
d’aigua de Terrassa”, elaborat per l’expert Joan Gaya i consensuat amb l’Ajuntament, TAIGUA i 
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa. 
 
 SEGON.- NOTIFICAR el present acord a TAIGUA i a l’Observatori de l’Aigua de 
Terrassa.» 
 
Epígraf 4) Aprovació de l’acord per a l’impuls de la Via Verda del Vallès (Collserola – Sant 

Llorenç del Munt). 
 
 Pren la paraula el Sr.  Caballero, qui resumeix els principals  arguments continguts a 
l’exposició de motius, que es transcriu més endavant.  
  
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
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 « El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental celebrat el 18 de març de 2021, va 
aprovar l’expedient 74/2021, relatiu a l’impuls de la Via Verda del Vallès i va acordar sol·licitar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la definició dels límits de la 
Via Verda del Vallès com a corredor verd, la redacció i aprovació d’una figura de protecció 
d’aquesta, així com d’un Pla Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com a tals els espais 
agraris, forestals i naturals, instar al mateix departament, a comptar amb la participació dels 
ajuntaments dels municipis per on discorre la Via Verda del Vallès, en tots els treballs esmentats i 
que participi a la taula de treball que constitueixi el Consell Comarcal amb els ajuntaments, per al 
seguiment conjunt.  
 
 Així mateix, instar als ajuntaments afectats, de les poblacions de Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i 
Terrassa, a adoptar els mateixos acords pels respectius plenaris municipals. 
 
 L’11 d’abril de 2021, la Directora del Servei de Medi Ambient i la Cap del Servei de 
Recursos Naturals i Sostenibilitat van emetre informe en el que es conclou que Terrassa, com a 
ciutat vallesana que forma part de l’Espai natural de la Via Verda del Vallès Collserola - Sant 
Llorenç del Munt i que té entre les seves prioritats la conservació del medi natural i els connectors 
ecològics entre espais protegits, ha de participar activament en la preservació d’aquest espai i en les 
taules de treball supramunicipals que es constitueixin per assolir aquest objectiu. 
 
 Amb la proposta de l’Anella Verda, Terrassa ha donat un important pas en la protecció 
dels espais lliures del municipi, conjugant les tres funcionalitats del territori; l’ecològica amb la 
conservació dels espais agrícoles, boscos i torrents, l’econòmica amb el foment de les activitats 
lligades al territori i la social amb l’ordenació dels visitants, de manera que l’ús social tingui el 
mínim impacte possible sobres el medi natural. El text de l’Acord aprovat pel Consell Comarcal en 
data 18 de març de 2021 ha estat consensuat amb els Ajuntaments implicats, entre ells Terrassa, pel 
que es proposa l’adopció per part del Ple municipal de l’Acord d’impuls de la Via Verda del Vallès 
redactat i aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i que té el contingut següent: 
 
“ACORD PER A L’IMPULS DE LA VIA VERDA DEL VALLÈS (CO LLSEROLA – SANT 
LLORENÇ DEL MUNT)  
 
1. Antecedents de fet 
 
La Via Verda del Vallès és una proposta territorial de connectivitat ecològica i paisatgística 
llargament reclamada pels ciutadans i ciutadanes del Vallès des de l’any 1996, quan el Fòrum 
Terrassenc per a la Protecció i Ordenació del Medi Natural i del Paisatge va presentar-la als agents 
del territori. 
 
La proposta sorgeix de la necessitat de generar i aprovar un document territorial que fomenti els 
valors paisatgístics de la plana vallesana i la connectivitat entre la serralada Prelitoral i la Litoral. 
 
En aquest sentit, l’any 1997 es van realitzar les primeres Conferències d’espais naturals de la Plana 
del Vallès, a Terrassa, centrades en l’ordenació territorial i la cerca d’estratègies per a la protecció 
dels espais naturals.  
 
Aquesta idea ha estat força present en tots els debats territorials i el 2006 la Direcció General del 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va formular una proposta d’actuació en què es van 
delimitar els límits de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt.  
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L’any 2007 van tenir lloc les segones Conferències d’espais naturals de la Plana del Vallès a 
Sabadell que van tractar la transformació del paisatge, la riquesa natural de la plana, la planificació i 
protecció del territori i l’activitat agrària.  
 
Al 2019, l’Associació per a la defensa i estudi de la Natura, ADENC, va convocar a regidors i 
tècnics de medi ambient d’alguns ajuntaments del Vallès Occidental per recuperar el projecte Espai 
Natural Via  Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt. La reunió va tenir lloc el 27 de març d’aquell 
any a la Universitat Autònoma de Barcelona i els assistents van acordar seguir treballant de cara a la 
III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès, que es va celebrar els dies 2 i 3 de maig 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquestes conferències es va fer una revisió de les 
anteriors edicions, fent un repàs de les diferents actuacions i reivindicacions dels darrers 20 anys i 
l’estat del territori vallesà, amb l’objectiu d’impulsar instruments de gestió per avançar en la 
protecció dels espais naturals de la Plana del Vallès.  
 
Es tracta d’una àrea de molt interès per poder consolidar a la plana del Vallès espais lliures de tipus 
agrícola, boscos i alguns espais urbans, dels quals, tot i contenir algunes edificacions, el seu caràcter 
és el d’espai lliure i no el de continu urbà. Es tracta de 17 quilòmetres des de pràcticament el peu de 
la Mola fins a les portes del Parc de Collserola. La seva extensió comprèn les planes entre Sabadell 
i Terrassa, la Serra de Galliners entre Rubí i Sant Quirze i les planes entre Cerdanyola i Sant Cugat.  
 
Davant l’ús més intensiu dels espais lliures i naturals de la nostra comarca arran de la COVID19 i 
en un context d’emergència climàtica en que pren més rellevància que mai la necessitat de protegir 
la biodiversitat, entenem que és el moment idoni per a preservar espais lliures del Vallès Occidental 
que ajudin a mantenir el seu caràcter i envoltar les ciutats i pobles de la nostra comarca d’espais de 
qualitat.  
 
Les cocapitals de la comarca ja han fet passos importants en la preservació d’espais lliures de les 
seves ciutats amb l’aprovació i desplegament del Parc Agrari de Sabadell i l’Anella Verda de 
Terrassa. La Via Verda del Vallès suposa estendre aquesta visió i aquesta necessitat al conjunt de la 
comarca des del consens i la concertació territorial.  
 
Alhora, la Via Verda del Vallès és també una oportunitat per a la dinamització econòmica de la 
comarca; tant des del punt de vista del turisme, com de l’activitat agrícola o industrial. Les 
empreses i les diferents activitats econòmiques disposen de l’oportunitat de gaudir d’un entorn de 
qualitat i d’un paisatge que crea identitat en un àmbit metropolità, alhora que ajuda a definir una 
“marca” de qualitat ambiental que dóna valor afegit.  
 
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat el 2010 empara aquest connector així com la 
recent Llei del Sòl Agrari dóna cobertura a la dinamització i impuls dels espais naturals i agrícoles.  
 
La situació generada per la COVID 19 no pot deslligar-se dels problemes de destrucció de la 
biodiversitat i de la crisi climàtica actual. Més que mai, el binomi natura i salut es posa en relleu i fa 
evident com la conservació i protecció dels espais naturals està totalment lligada a la salut i benestar 
de la ciutadania.  
 
2. Fonaments de dret: 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 



 

 

10 

Article 29 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya (TRLCOCC)  
 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
 Acords: 
 
 Primer: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la definició dels límits de la Via Verda del Vallès com a corredor verd. 
 
 Segon: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la  redacció i aprovació d’una figura de protecció de la Via Verda del Vallès, així com 
d’un Pla Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com a tals els espais agraris, forestals i 
naturals.  
 
 Tercer: Instar al mateix departament, a comptar amb la participació dels ajuntaments 
dels  Municipis per on discorre la Via Verda del Vallès, en tots els treballs esmentats al primer i 
segon acords.  
 
 Quart: Instar al mateix departament a què una vegada aprovats els plans, participi a la 
taula de treball que constitueixi el Consell Comarcal amb els ajuntaments, per al seguiment conjunt. 
Aquesta Taula s’encarregarà d’elaborar i consensuar un Pla de Treball que situï les prioritats 
d’actuació a nivell local i supramunicipal per al desenvolupament de la Via Verda del Vallès. 
 
 Cinquè: Instar els ajuntaments afectats, de les poblacions de Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i 
Terrassa, a aprovar la present Moció als seus respectius Plenaris municipals. 
 
 Sisè: Traslladar els presents acords als ajuntaments afectats, i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat acorda elevar a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya la definició dels límits de la Via Verda del Vallès com a corredor verd. 
 
 SEGON: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la  redacció i aprovació d’una figura de protecció de la Via Verda del Vallès, així com 
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d’un Pla Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com a tals els espais agraris, forestals i 
naturals.  
 
 TERCER: INSTAR al mateix departament, a comptar amb la participació dels 
ajuntaments dels  Municipis per on discorre la Via Verda del Vallès, en tots els treballs esmentats al 
primer i segon acords.  
 
 QUART: INSTAR al mateix departament a què una vegada aprovats els plans, participi 
a la taula de treball que constitueixi el Consell Comarcal amb els ajuntaments, per al seguiment 
conjunt. Aquesta Taula s’encarregarà d’elaborar i consensuar un Pla de Treball que situï les 
prioritats d’actuació a nivell local i supramunicipal per al desenvolupament de la Via Verda del 
Vallès. 
 
 CINQUÈ: INSTAR els ajuntaments afectats, de les poblacions de Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
a aprovar la present Moció als seus respectius Plenaris municipals. 
 
 SISÈ: TRASLLADAR els presents acords als ajuntaments afectats, i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.» 
 
Epígraf 5) Aprovació text refós del Pla Especial de Ca n’Amat de la Muntanya (Masia Egara). 
 
 Pren la paraula el Sr. Caballero, qui resumeix els principals arguments continguts a 
l’exposició de motius que es transcriu més endavant. Entre el text refós que avui es presenta al Ple, i 
l’aprovació provisional del febrer del 2019, es pot destacar que aquesta última preveia un sostre 
total de 5.865 m2, i 64 habitacions en el futur establiment hoteler. Fruit de les prescripcions emeses 
per la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, el sostre total passa a ser de 4.566 m2., i el 
nombre màxim d’habitacions permès passa a ser de 38. L’ampliació màxima aprovada 
provisionalment era de 1.259 m2, i passa a ser de 761 m2, incloent-hi la carpa de 380 m2. Per tant, 
l’ampliació prevista a la pràctica passa a ser d’uns 300 m2. El Sr. Caballero conclou assenyalant 
que aquest document ha estat redactat conjuntament entre els serveis tècnics municipals i la 
propietat, per donar compliment al mandat legal i les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui anuncia el vot favorable del Grup de 
Ciutadans. Hi ha una reducció important quant a la capacitat d’oferta hotelera, però així i tot és una 
bona notícia, atès que és un element de promoció econòmica per la ciutat, relacionat amb la natura. 
El Grup de Ciutadans ja va donar suport a l’expedient durant la seva tramitació en el mandat 
anterior, i avui li tornarà a donar suport, especialment tenint en compte les informacions de premsa 
que indiquen que els promotors, després de mesos de negociació, han renunciat al debat i al litigi i 
han optat per aplicar una reducció important de les possibilitats d’ampliació del projecte. 
 
 Intervé seguidament el Sr. Armengol, qui manifesta que és una bona notícia que 
s’aprovi aquest Pla especial, perquè la masia Egara i la masia de Ca n’Arnella, són les dues úniques 
masies del terme municipal que es mantenen en un estat de conservació òptim, i que generen 
activitat al seu voltant. El fet que s’hi pugui fer 64 o 38 habitacions és quelcom que, en tot cas, ha 
de preocupar la propietat, però no l’Ajuntament. Allò que és important és que les masies tinguin la 
capacitat de generar activitat i de ser sostenibles econòmicament per mantenir-se en aquest bon 
estat, servint d’exemple a la resta de masies, la gran majoria en un estat de conservació molt precari, 
fins i tot ruïnós. 
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 El Sr. Caballero assenyala que el Sr. González ha fet servir com a argument d’autoritat 
un article periodístic, la qual cosa és una fal·làcia. La jurisprudència, respecte al plantejament 
urbanístic, diu que no es pot litigar sobre les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. Per tant, el 
que avui impulsa el Ple és allò que és possible i que el planejament urbanístic vigent permet, no allò 
que a alguns voldrien o els hi agradaria. El Sr. Caballero se n’alegra que finalment hi hagi consens i 
unanimitat en el Plenari sobre l’impuls del Pla especial de Ca n’Amat de la Muntanya, la qual cosa 
no va ser possible durant el mandat anterior.  
 
 El Sr. González reitera que el Grup de Ciutadans votarà a favor del dictamen, i 
manifesta que no ha presentat l’article de premsa com un argument d’autoritat. Sobre la possibilitat 
o no de litigar, el Sr. Caballero sembla tenir molt clar que no existeix. El Sr. González no ho té tant 
clar. En tot cas, la propietat ha desistit d’aquesta via. La proposta és bona per a la ciutat. 
  
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2013 es va aprovar 
inicialment la proposta de Pla especial urbanístic de Ca n’Amat de la Muntanya, masia Egara, 
redactada per l’equip d’arquitectes Serra-Vives-Cartagena Arquitects,S.L.P. i promogut per la 
societat Ca n’Amat de la Muntanya,S.L. 
 
 La masia, datada originalment al segle XIV i amb un valor patrimonial reconegut, està 
dedicada des de fa anys l’activitat de restauració i celebració d’esdeveniments i el pla especial 
urbanístic es va redactar per a establir les condicions d’ordenació de les activitats de restauració i 
hosteleria que s’hi volien desenvolupar. 
 
 El document va ser sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública durant un mes, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al Diari de Terrassa de 1 d’agost de 2013 i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’agost de 2013. L’anunci a més va estar 
exposat al tauler d’edictes municipal. 
 
 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 aprovat inicialment a les diferents administracions 
públiques i organismes afectats, així com al públic interessat. 
 
 Durant el termini d’informació pública es van presentar dos escrit d’al·legacions que 
van ser objecte del degut tractament. 
 
 Per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 28 de febrer de 2019 es va 
aprovar l’informe de tractament de les al·legacions i provisionalment el Pla especial. 
 
 Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 
data 6 de novembre de 2019 es va suspendre la resolució definitiva del Pla especial urbanístic de ca 
n’Amat de la Muntanya, masia Egara, de Terrassa, fins que es tramiti de nou i s’aprovi 
definitivament la Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni històric artístic pel que fa 
a la fitxa corresponent a la masia on, entre d’altres, s’hi passi a admetre l’ús hoteler i de 
restauració, d’acord amb les observacions que consten en la part valorativa de la referida resolució. 
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 A més recorda que el pla especial urbanístic de la masia no pot contradir el 
planejament general vigent i ha de ser coherent amb l’anàlisi i diagnosi i la nova regulació 
prevista tant per la modificació puntual com el pla especial de l’Anella Verda. I que haurà 
d’incorporar les prescripcions dels informes esmentats a l’apartat corresponent i fer referència 
expressa al títol que habilita la carpa. 
 
 Per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 15 de gener de 2020 es 
va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a 
l’àmbit de l’Anella Verda. 
 
 Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 
data 22 de gener de 2020 es va aprovar definitivament el Pla especial i Catàleg de masies de 
l’Anella Verda, el qual entre d’altres estableix les condicions d’ampliació de la masia de Ca n’Amat 
de la Muntanya. 
 
 Ambdós documents van ser publicats al DOGC número 8074 del 28 de febrer de 2020. 
 
 En data 29 de març de 2021 (RE 132000) ha estat presentat el Text refós del Pla 
especial urbanístic de Ca n’Amat de la Muntanya, masia Egara, redactat pels arquitectes Francesc 
Bacardit i Ferran Pont, de BAMMP arquitectes i promogut per la societat Ca n’Amat de la 
Muntanya,S.L. 
 
  El Text Refós Pla Especial Urbanístic  es redacta de conformitat  amb allò que 
estableixen els articles 47 i 67 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en endavant TRLUC, i te per objecte desenvolupar les 
condicions establertes al Catàleg del Pla Especial de l’Anella Verda de Terrassa, aprovat per Acord 
de la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona  de data 22 de gener de 
2020,  per a l’element Ca N’Amat de la Muntanya i el seu entorn (fitxa M-4). 

 
 En concret, l’article 47.3 bis disposa que les construccions catalogades es podran 
destinar, entre d’altres usos, a habitatge, usos hotelers i turisme rural: 

 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel 
planejament urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-
les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, 
artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. 
Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst 
expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les 
construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i 
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els 
usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles 
amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. 

 
 El Catàleg del Pla Especial de l’Anella Verda de Terrassa contempla l’element  Ca 
n’Amat de la Muntanya i el seu entorn, en concret, a la fitxa M-4, i en ella s’hi admet l’ús hoteler. 
 
 Així mateix, l’article 47.6.g del TRLUC estableix que les construccions destinades a 
l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les construccions a què fan referència les lletres a i b de 
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l’apartat 3 del mateix article 47, exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.  
 
 És per això que les actuacions previstes a Ca n’Amat de la Muntanya, masia Egara, 
s’han tramitat mitjançant la figura d’un pla especial urbanístic. 

 
 De conformitat amb l’informe del Cap del Servei de Planejament de data 1 d’abril de 
2021 el Text refós del Pla especial urbanístic de Ca n’Amat de la Muntanya, masia Egara, que es 
sotmet a aprovació, dona compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona de data 6 de novembre de 2019, en els següents termes: 
 
 - Pel que fa a la necessitat de que “es tramiti de nou i s’aprovi definitivament la 
Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni històric artístic pel que fa a la fitxa 
corresponent a la masia on, entre d’altres, s’hi passi a admetre l’ús hoteler i de restauració, i 
d’acord amb les observacions que consten en la part valorativa de la present resolució”.  
 
 La proposta de text refós incorpora la justificació de la innecessarietat de modificar el 
Pla Especial de Patrimoni degut a  l’aprovació al gener de 2020 i publicació el 28 de febrer de 2020 
de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de l’Anella Verda i del Pla Especial i Catàleg de 
l’Anella Verda, que estableixen els usos admesos a cada una de les masies que hi queden recollides 
i regulen les condicions d’ampliació de les masies catalogades. 
 
 En relació a la possibilitat d’ampliació, s’admet amb una superfície màxima que no 
superi el 20% del sostre catalogat, sempre subjecte a la total ocupació dels volums catalogats i a 
l’enderroc d’aquelles construccions que malmeten la imatge de l’assentament. El Catàleg incorpora 
com element catalogat M4 la Masia de Ca n’Amat de la Muntanya, grafia els elements catalogats i 
els no catalogats, i admet l’ús de restauració i  l’hoteler, en concordança amb la modificació puntual 
del POUM, establint les mesures correctores que cal implantar segons el cas.  
 
 - Pel que respecta a la necessitat de “que el pla especial urbanístic de la masia no pot 
contradir el planejament general vigent”. 
 
 El text refós justifica el compliment del planejament general i la no contradicció en cap 
dels punts tot i l’aprovació de la modificació de planejament general a l’àmbit del sòl no 
urbanitzable realitzat durant la tramitació del pla especial.  
 
 Aquest aspecte és rellevant especialment en relació a la possibilitat d’ampliació del 
sostre existent, ja que en el moment d’inici de tramitació del pla especial, la normativa del POUM 
vigent admetia una ampliació del sostre del 50%  de les instal·lacions actuals (article 207), mentre 
que amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM a l’àmbit de l’Anella Verda i 
del Pla Especial i Catàleg de Masies de l’Anella Verda la superfície d’ampliació màxima admesa 
passa al 20% del sostre catalogat (article 21 del Catàleg de Masies de l’Anella Verda). 
 
 El text refós contempla l’ampliació de 761 m2, sent la superfície de l’edificació 
catalogada segons el Pla del Pla Especial i Catàleg de l’Anella Verda de 3.005,01 m2 i l’ampliació 
màxima permesa del 20% del sostre catalogat, es a dir, 761,02 m2.  
 
 - I pel que respecte a la necessitat d’“incorporar les prescripcions dels informes 
esmentats a l’apartat corresponent i fer referència expressa al títol que habilita la carpa existent.” 
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 L’informe del Cap del Servei de Planejament de data 1 d’abril de 2021 exposa de forma 
detallada el compliment de les prescripcions dels informes de les diferents administracions 
públiques i organismes afectats. 
 
 Pel que fa a la carpa existent, el text refós proposa la comptabilització del sostre de la 
carpa com a sostre d’ampliació inclòs dins el 20% possible. Per tant, computarà als efectes del 20% 
de les ampliacions admeses. 
 
 L’article 85.3 del TRLUC prescriu que l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels 
plans especials urbanístics de desenvolupament pertoquen a l’ajuntament corresponent.  
 
 L’acord d’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Arc Metropolità de Barcelona de conformitat amb allò previst a l’article 80.c) del TRLUC, en la 
seva nova redacció donada per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient. 
 
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació 
que posi fi a la tramitació municipal dels plans.  
 
 Per tot l’anterior, vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, vist 
l’informe jurídic emès pel Servei de Gestió Urbanística en data 8 d’abril de 2021 i l’informe tècnic 
emès pel Servei de Planejament en data 1 d’abril de 2021, aquesta Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic de Ca n’Amat de la 
Muntanya, masia Egara, promogut per la societat Ca n’Amat de la Muntanya,S.L., que dóna 
compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona de data 6 de novembre de 2019. 
 
 SEGON.- Trametre el document ara aprovat, degudament diligenciat, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona perquè resolgui sobre llur aprovació 
definitiva, segons preveu l’article 80.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.» 
 
Epígraf 6) Desestimació del recurs reposició presentat contra acord del Ple de 24 de juliol 2020, 

pel qual s’acordà la imposició d’una sanció pels fets infractors, qualificats com a molt 
greus, efectuats a l’habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA D’ÈGARA, núm. 309. 

 
 Per  part de la  Presidència s’anuncia que aquest epígraf  serà presentat conjuntament 
amb el punt següent, l’epígraf 7. 
 
 Pren la paraula el Sr.  Caballero, qui resumeix els principals  arguments continguts a 
l’exposició de motius, que es transcriu més endavant, pel que fa als dos expedient. Les sancions 
urbanístiques per infraccions considerades molt greus han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
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 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « 1. En data 31 de desembre de 2019, per mitjà de la resolució núm. 11144, aquesta 
administració incoa un procediment sancionador, a [...], amb CIF núm. [...] (en concepte de  
promotora de les obres), i al [...] i al [...], amb NIF números [...], respectivament  (en concepte de 
direcció facultativa de l’obra),  com a presumptes responsables d’una infracció urbanística molt 
greu, consistent en l’execució, sense cap títol habilitant, d’un seguit d’actuacions adreçades a 
modificar l’habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA. D’ÈGARA, núm. 309 de Terrassa, 
(consistents originàriament en dos habitatges tipus triplex, segons la llicència d’obres en el seu dia 
atorgada (OMOB 286/2007) resultant cinc habitatges totalment independents. 
 
 Així mateix s’anomena instructor del present procediment sancionador al Sr. Emili 
Panzuela Montero, Cap del Servei Jurídic Administratiu dels Serveis d’Urbanisme d’aquesta 
Corporació.   
 
 2. En data 8 de gener de 2020, l’esmentada resolució administrativa d’iniciació es 
notifica, juntament amb el Plec de càrrecs, a totes les parts encausades, atorgant-los un tràmit per un 
termini de quinze dies, per a formular al·legacions i aportar els documents que estimessin 
convenients en defensa dels seus interessos, així com per a proposar els mitjans de prova  que 
podien creure pertinents. 

 Cal indicar que el  plec de càrrecs, emès el seu dia per l’instructor,  qualifica  aquesta 
actuació infractora, com a molt greu, en virtut de l’establert a  l’ article 213.c del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, atès que vulnera en més d’un 30% els paràmetres urbanístics previstos al  
planejament municipal relatius a la densitat d’habitatges en sòl urbà i en concordança amb l’article 
218 del mateix Text legal, al comportar, aquesta actuació,  un increment del nombre d’habitatges o 
d’establiments sense llicència urbanística prèvia i en contra de les determinacions del planejament 
(atès que la condició d’edifici plurifamiliar no és factible, segons els paràmetres urbanístics 
previstos en el nostre  planejament urbanístic municipal (POUM)).  

 3. En data 21 de gener de 2020 i el  27 de gener del mateix mes, els [...] respectivament, 
presenten una instància, cadascú d’ells, en descàrrec a la seva presumpta implicació en els fets 
infractors, aportant la prova documental pertinent que acredita que els fets infractors  es varen 
executar amb posterioritat a la seva intervenció com a arquitecte director de l’obra i com a 
arquitecte executiu (habilitada per la llicència d’obres Exp. OMOB 286/2007),  per la qual cosa 
conclouen al·legant la seva manca de responsabilitat en la infracció urbanística objecte del present 
procediment sancionador. 

 4. En data 30 de gener de 2020, el lletrat [...], amb NIF núm. [...], presenta,  en 
representació de la mercantil encausada, [...] i amb els números de registre d’entrada 193906 i 
195058 dues  instàncies reconeixent explícitament els fets infractors  però manifestant, en descàrrec 
de la seva representada, disconformitat amb part del contingut en la resolució d’incoació i del plec 
de càrrecs corresponent.  
 
 5. Atès que, en data 14 de febrer de 2020, aquesta administració notifica a la mercantil i 
als tècnics encausats, la proposta de sanció finalment adoptada per l’instructor de l’expedient, 
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prèvia resposta a les al· legacions presentades per les parts encausades. En l’esmentada proposta  
s’efectua una valoració inicial dels fets infractors per un  import de 210.000 euros de sanció, si bé 
proposa, així mateix, l’aplicació d’un 80% de reducció d’aquesta quantia inicial (en aplicació de la 
reducció legal prevista a l’article 217 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat 
urbanística) per haver executant les obres restauradores, restant la quantia  de la sanció proposada 
per l’instructor, en la xifra de 42.000€. 
 
 Així mateix se li atorga, a la mercantil encausada un tràmit d’audiència per el termini de 
deu dies, als efectes legals oportuns. 
 
 6. En data 12 de març de 2020, [...], en representació de la mercantil [...] presenta, amb 
el número de registre d’entrada 193744, una instància, adjuntant un escrit, encapçalat per [...] (amb 
NIF núm. [...]) posant de manifest  la seva disconformitat respecte a la quantificació de la sanció 
proposada  per l’instructor  del present procediment. 
 
 7. Atès que en la fase d’instrucció del present procediment sancionador va quedar 
constatada, l’exclusiva  responsabilitat de la mercantil [...] envers l’actuació infractora així com la 
manca de responsabilitat dels tècnics directors de la llicència d’obres majors (OMOB 286/2007) 
que habilitava les obres de construcció de l’habitatge bifamiliar, és a dir, dels [...]. Així mateix, es 
determina la manca de circumstàncies agreujants o atenuants respecte de la  responsabilitat de la 
mercantil encausada, en els fets infractors. 

 8. En data  24 de juliol de 2020, el Ple de l’ajuntament emet els següents acords 
definitius: 

 D’una banda acorda el sobreseïment  i  l’arxiu de les actuacions practicades envers als 
tècnics inicialment encausats, [...] ( amb NIF número [...]) i [...], (amb NIF núm. [...])  atès que 
havia quedat acreditada, en la fase d’instrucció,  la seva manca de responsabilitat en els fets 
infractors. 
 

 D’altra banda, acorda la desestimació  íntegra del contingut de les al·legacions 
esgrimides, el dia 12 de març del 2020, per la mercantil infractora,  donant per provats els  fets 
determinats per aquesta administració així com  l’autoria de la mercantil  promotora encausada en 
l’actuació infractora i per tant,  acordant la imposició,  a l’entitat [...], com a societat promotora de 
les obres, de una multa-sanció (prèvia aplicació de la reducció del 80% de l’import inicialment 
calculat per restauració efectiva)  d’un  import final de 42.000 euros. 

 9. En data 3 de setembre de 2020, la [...] interposa, amb el número de registre d’entrada 
103921 i en qualitat de representant  de la mercantil infractora, un recurs de reposició impugnant els 
esmentats acords plenaris  en el següents sentits: 
 
 Per una banda al·lega la seva disconformitat respecte de l’argument desestimatori 
efectuat per  part d’aquesta administració, respecte de les al·legacions en el seu dia presentades per 
la mercantil per ella representada i per altra, com a conseqüència de l’anteriorment exposat,  
impugna  novament  l’import de la sanció imposada per aquesta administració, al·legant que s’han 
vulnerat, en el moment d’efectuar la determinació del volum d’infracció, els principis generals del 
procediment penal, aplicables als procediments administratius sancionadors. 
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 Efectua una nova valoració de l’import  de la sanció en base a uns altres paràmetres  
respecte al volum d’infracció ( tenint en compte tan sols  3/5 parts del volum de les obres afectades 
per la infracció )  i reiterant l’aplicació d’una hipotètica circumstància atenuant de la responsabilitat, 
per haver efectuat, de forma immediat i diligent les obres restauradores, així com haver fet front a 
despeses a les taxes, honoraris dels tècnics i advocats, així com les indemnitzacions efectuades als 
ocupants dels habitatges il· legals.  
 
 Conclou sol·licitant que la sanció imposada de 42.000€ es redueixi, en virtut dels 
arguments  que exposem a continuació, a la quantia de 16.754,10  €, així com  la suspensió de 
l’execució de l’acord municipal fins la resolució del recurs administratiu interposat. 
 

Tractament del recurs de reposició interposat per la representació de [...] . 
 
 La mercantil recurrent fonamenta la seva impugnació en els següents arguments: 

 Primer- La mercantil encausada manifesta la seva disconformitat respecte el contingut 
de l’acord plenari , objecte ara d’impugnació, al considerar que el volum d’afectació de la infracció, 
que s’ha tingut en compte a l’hora de quantificar la sanció, no s’ajusta a dret.  

 Fonamenta aquesta argumentació, de forma reiterativa, en que aquesta administració ha 
calculat el volum d’infracció de forma errònia i sota uns criteris de màxims paràmetres, al tenir en 
compte el resultant de la totalitat de l’edificació il· legal i no tan sols el volum resultant dels tres 
habitatges il· legals, vulnerant, amb aquest fet, els principis generals dels procediments penals, 
aplicables als procediments administratius sancionadors , tal con el principi de legalitat , tipicitat i el  
principi «in dubito pro reo».  

 En aquest sentit tan sols manifestar que l’acord plenari objecte d’impugnació, ha 
respectat, a l’hora d’acordar l’import final de la sanció, els tres principis fonamentals al·legats per 
la recurrent com a motiu de vulneració atès què,  

    - És palesa l’existència d’una potestat sancionadora, en matèria urbanística, a favor  
de l’administració local reconeguda tant en la Llei de Règim local com en la nostra normativa 
urbanística (Text refós de la llei d’urbanisme com pel reglament de protecció de la legalitat 
urbanística). 

    - La infracció, objecte del present procediment sancionador, es troba perfectament 
tipificada en el nostre ordenament jurídic, (apartat c de l’article 213 de l’esmentat Text Refós). 

  - L’existència expressa d’un mecanisme de valoració totalment determinat per la 
nostra normativa urbanística (art. 137 i següents del Reglament) i en concret el determinat a 
l’article 138.f que determina expressament que quan és el cas d’un ús il·legal de les obres, s’ha de 
computar el volum edificat íntegre de l’immoble afectat. 

 Per tant, a l’hora de valorar  valoració de la infracció urbanística, aquesta 
administració ho ha  efectuat amb tota la diligència i respectant, en tot moment, els criteris 
establerts per la pròpia normativa al respecte, per la qual cosa no es pot apreciar, en cap cas, una  
vulneració als  principis per ella al·legats. 

 Segon- Com a conseqüència de l’argument anterior, reitera la mercantil recurrent, la 
seva disconformitat en el càlcul de la valoració de la infracció efectuada per aquesta administració,  
al·legant novament  que només s’hauria vulnerat en un 3/5 parts del total de l’obra executada, per la 
qual cosa s’hauria d’haver computat un volum edificat, a efectes d’infracció d’uns  206,84 m2. i no 
la superfície de 344,72 m2 valorada per aquesta administració.  
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 Per a fonamentar  la seva impugnació, fa referència a l’establert a l’article 138.2 del 
reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, que estableix els mòduls reguladors de la 
multa i que en el seu apartat c determina....»Quan la infracció no afecti íntegrament l’obra de què es 
tracti, només s’ha de computar la part del volum edificat que vulneri la legalitat urbanística».  

 Al respecte, tornem a incidir com ja es va determinar en el seu dia (mitjançant 
l’informe,  redactat pel l’arquitecte municipal el qual es troba incorporat en el present expedient 
administratiu) el  volum computat a efectes del sancionador no pot ser altre que l’afectat per la 
infracció urbanística. Seria totalment incongruent no computar tota la superfície que configuren els 
cinc habitatges creats de forma il·legal, atès que no es pot establir cap relació proporcional entre 
l’increment del nombre d’habitatges, no susceptible de legalització i la superfície afectada pels 
canvis d’ús sense títol habilitant. En aquest sentit, s’ha de manifestar que el propi article 138.2, en 
el seu apartat f, especifica, com és en el cas que ens ocupa (ja que l’actuació infractora anava 
adreçada a un ús plurifamiliar de l’edifici no susceptible de legalització) determina.....» En el cas 
d’ús il·legal de les obres, s’ha de computar el volum edificat íntegre de l’immoble afectat, o, si 
s’escau, de la part destinada a l’ús il·legal»   

 També torna a manifestar la seva discrepància  respecte  del càlcul de l’alçada de 
l’edificació, concretant que es tracta realment de 2,70 metres (segons el projecte aprovat per 
Urbanisme)  i no de 3,05 metres determinats en l’informe tècnic municipal, la qual cosa implicaria 
que la magnitud del volum edificat, a efectes del càlcul per a establir l’import de la multa, passaria 
dels 1.050,00 m3 a 558,47 m3. 

 Al respecte cal incidir que l’informe tècnic ve sustentat per la realitat física observada 
per aquesta administració i en aquest sentit cal recordar el valor probatori i la presumpció de 
veracitat de que gaudeixen els informes i les actes dels funcionaris públics, reconegut pel nostre 
propi ordenament jurídic, resultant, per tant, prova vàlida i suficient per acreditar la certesa dels 
fets  manifestats per aquesta administració. En cap moment la mercantil recurrent ha aportat , ni 
en la fase instructiva del procediment ni als efectes de  validar, ara,  els arguments d’impugnació  
de l’acord plenari  imposició, cap prova, en contrari,  acreditativa de l’al·legació,  per ella 
manifestada. 

 Tercer-   Incideix novament, l’ara mercantil recurrent, en el fet que es va procedir, de 
forma diligent i ràpida,  a restablir la  legalitat urbanística vulnerada i que  va haver d’afrontar no 
tan sols  el cost de les obres de restauració, taxes corresponents i honoraris dels lletrats, sinó també 
els imports de les indemnitzacions efectuades als ocupants dels habitatges il· legals, per la qual cosa, 
aquesta administració hauria d’haver tingut en compte, aquest fet, com a circumstància atenuant a 
l’hora de ponderar la quantificació de la sanció. 

  Per tant, reitera novament l’argument   que s’hauria d’haver-se tingut en compte aquests 
fets , a l’hora de fer la quantificació  de la sanció, com a un element atenuant a l’hora a d’aplicar el 
factor c, és a dir, el  relatiu a les circumstàncies que modules la responsabilitat, aplicant el 
coeficient de 0,75 de conformitat a l’establert  a l’article 140.2 del reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

 Al respecte, tornar a incidir que el caràcter preceptiu dels procediments de protecció 
de la legalitat urbanística implica necessàriament que els legals responsables hagin d’efectuar  
totes aquelles actuacions adreçades per a restituir la legalitat urbanística a la finca afectada, 
assumint, inexorablement,  qualsevol despesa/es d’ella derivada/es.  Això , juntament amb el fet que 
les circumstàncies al·legades no es troben, ni tan sols  recollides a  l’article 136 del Decret 
64/2014, com a circumstància que atenuen la responsabilitat de les persones infractores, és 
totalment procedent i conforme a dret, l’acord plenari d’imposició, a l’aplicar, en virtut de 
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l’establert, a l’article 140.2 del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, un factor c 
igual a 1 a l’hora de ponderar l’import de la sanció mitjançant la formula reglamentàriament 
prevista. 

 Així mateix recordar a la recurrent  que ja es va efectuar, per part d’aquesta 
administració,  una reducció ( prevista legalment  l’article 217 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per l’article 77 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer) en concordança amb 
l’article 142 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) del  80%  de  la quantia de 
la sanció inicialment valorada  en la fase d’instrucció, per la corresponent formula legal prevista, 
és a dir , de la quantia de dos-cents deu mil euros (210.000€),  pel fet d’haver restituït 
voluntàriament la legalitat urbanística i la realitat física il·legalment alterada a l’edifici afectat i en 
aquest sentit ja es va tenir en compte a l’hora de ponderar, per part de l’instructor, l’import final 
de la sanció proposada, quedant reduïda l’esmentada quantia inicial  a un import final de 
quaranta-dos mil euros(42.000€). 
  
 És a través de l’aplicabilitat d’aquesta reducció legal tant important  on  ja el 
legislador aprecia  tant la voluntat restauradora de la persona infractora com  la seva  ràpida i 
diligent actuació. 
 
 Dit això, i atès que els arguments desestimatoris, ara exposats per la propietat, es limiten 
a reiterar el ja manifestat en les al·legacions en el seu dia presentades i desestimades expressament 
per aquesta administració , sense aportar cap nou argument ni cap nova  prova documental al 
respecte, s’ha de concloure  que no existeixen circumstàncies que justifiquin l’alteració de la 
quantia de la sanció en el dia imposada mitjançant l ‘acord plenari adoptat per aquest ajuntament ,en 
data 24 de setembre de 2020, i per tant, és procedent desestimar íntegrament el recurs de reposició 
interposat per la representació de la mercantil infractora,  confirmant en la seva integritat, l’acord 
municipal adoptat, en el seu dia, per aquesta administració. 
 
 Fonaments de Dret 
 
 1- L’article 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en concordança amb l’article  53  i 54 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
respecte a l’obligació de resoldre  de forma expressa per part de l’administració públiques  i 
respecte el efecte desestimatori del silenci administratiu en els procediments d’impugnació d’actes i 
disposicions administratives. 
 
 2- Els articles 123 i 124 del  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  en concordança amb l’article 77 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, respecte el recurs potestatiu de reposició contra els actes administratius que posen fi a la 
via administrativa i concretament respecte la impossibilitat d’interposar un recurs de reposició 
contra la resolució d’un recurs de reposició previ. 
 
 3- L’article 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas i a l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que l’òrgan 
competent per a resoldre el present recurs de reposició és el Ple de l’Ajuntament 
 



 

 

21 

 4- L’article 123 i següents  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecte de la fermesa en via  
administrativa dels actes administratius.  
 
 5- L’article 124.3  de l’esmentada llei procedimental respecte de la impossibilita 
d’interposar un nou recurs de reposició contra la resolució d’un anterior. 
 
 6- L'article 14.2 de la Ley  9/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en concordança amb l’article 41 de l’esmentada llei, que 
estableix l’obligatorietat  de les persones jurídiques a relacionar-se amb les administracions  
públiques  per mitjans electrònics. 
 
 7- L’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, respecte de l’arxiu  de l’expedient administratiu, una vegada la resolució esdevingui 
ferma en via administrativa. 
 
 Informe-Proposta 
 
 D’acord amb els antecedents exposats, el tractament desestimatori del contingut de les 
al·legacions esgrimides en el recurs de reposició interposat per la mercantil infractora, així   com 
dels preceptes legals d’aplicació, aquesta Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa 
a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició interposat per [...], en 
representació de la mercantil  infractora, el dia 3 de setembre de 2020,  contra l’acord plenari 
adoptat per aquesta Corporació, el dia 24 de juliol de 2020  pel qual , prèvia desestimació  les 
al·legacions presentades per la representació de la mercantil infractora,  s’acorda la imposició a [...], 
amb CIF número B64257009 d’una sanció,  per import de QUARANTA-DOS MIL EUROS 
(42.000€) , per la seva exclusiva responsabilitat en els fets infractors, qualificats com a molt greus,  
efectuats a  l’habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA D’ÈGARA, núm. 309 de Terrassa, 
consistents en obres adreçades a convertir els dos habitatges inicialment existents  en cinc 
habitatges, totalment independents. 
 
 SEGON. DESESTIMAR, en virtut dels arguments exposats en la part expositiva 
d’aquesta resolució, els motius d’impugnació al· legats per la propietat, CONFIRMANT en la seva 
integritat, el contingut de l’acord plenari objecte d’impugnació i, esdevenint, per tant  aquest   acord 
municipal, ferm en via administrativa.   
 
 Per al pagament de la indicada multa rebrà pròximament la corresponent notificació del 
Servei de Gestió Tributària i  Recaptació indicant el lloc i termini en el que s’haurà de fer efectiva. 
 
 TERCER.-  DONAR per concloses totes les actuacions i NOTIFICAR el contingut del 
present acord plenari  a la mercantil infractora per mitjans electrònics,  ACORDANT així mateix, 
l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador(SADI 26/2019) 
 
 ADVERTIR a la mercantil implicada  que en cas de no disposar de dades electròniques 
per a realitzar la corresponent notificació es donaran per vàlides les dades que aquesta 
Administració disposi, i en cas de resultar infructuosa es publicarà el corresponent edicte al 
Butlletí Oficial de l’Estat, donant per notificat a tots els efectes el contingut de la mateixa.» 
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Epígraf 7) Desestimació del recurs reposició presentat contra acord del Ple de 24 de juliol 2020, 
pel qual s’acordà la imposició d’una sanció pels fets infractors, qualificats com a molt 
greus, efectuats a l’habitatge bifamiliar, emplaçat al CARRER DE GALILEU, 280. 

 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « 1. En data  31 de desembre de 2019, per mitjà de la resolució  núm. 11143 , aquesta 
administració incoa a la mercantil [...] (amb CIF núm. [...]), en concepte de  promotora de les obres  
i, als tècnics [...], (amb NIF [...], respectivament), en concepte de direcció facultativa de l’obra, un 
procediment sancionador, com a presumptes responsables d’una infracció urbanística molt greu, 
consistent en l’execució, sense cap títol habilitant, d’un seguit  d’actuacions adreçades a crear, 
il· legalment, a les plantes primera i segona de l’edifici,emplaçat al  CARRER DE GALILEU, 280 
un nou habitatge totalment independent. Aquesta actuació infractora permetia  que l’edificació 
projectada en la corresponent llicència d’obres, en el seu dia atorgada (OMOB 286/2007), com a un 
habitatge bifamiliar s’estigués utilitzant, a posteriori,  com a tres habitatges totalment independents. 
 
 Així mateix s’anomena instructor del present procediment sancionador al Sr. Emili 
Panzuela Montero, Cap del Servei  Jurídic Administratiu dels Serveis d’Urbanisme d’aquesta 
Corporació.   
 
 2. En data 8 de gener de 2020, l’esmentada resolució administrativa d’iniciació es 
notifica, juntament amb el Plec de càrrecs a totes les parts encausades, atorgant-los un tràmit per un 
termini de quinze dies, per a formular al·legacions i aportar els documents que estimessin 
convenients en defensa dels seus interessos, així com per a proposar els mitjans de prova  que 
creguessin  procedents. 

 Cal indicar que el  Plec de càrrecs, emès el seu dia per l’instructor  qualifica inicialment 
aquesta actuació infractora, com a molt greu, segons determina  l’ article 213.c del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme,modificat per l’article 73 de la Llei 3/2012 del 22 de febrer,  atès que  vulnera  en 
més d’un 30% els paràmetres urbanístics previstos al  planejament municipal,  relatius a la densitat 
d’habitatges en sòl urbà,  en concordança amb l’article 218 del mateix Text legal, al comportar un 
increment del nombre d’habitatges o d’establiments sense llicència urbanística prèvia i en contra de 
les determinacions del planejament atès que la condició d’edifici plurifamiliar no és factible, segons 
els paràmetres urbanístics previstos en el nostre  planejament urbanístic municipal (POUM).  

 3. En data 21 de gener de 2020 i el  27 de gener del mateix mes,  [...] respectivament,  
presenten una instància, cadascú d’ells, en descàrrec a la seva presumpta implicació en els fets 
infractors, aportant la prova documental pertinent que acredita que els fets infractors es varen 
executar amb posterioritat a la seva intervenció com a arquitecte director de l’obra i com a 
arquitecte executiu (habilitada per la llicència d’obres Exp. OMOB 286/2007), per la qual cosa 
conclouen al·legant la seva manca de responsabilitat en la infracció urbanística objecte del present 
procediment sancionador. 
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 4.  En data 30 de gener de 2020, la mercantil encausada, [...] presenta, amb els números 
de registre d’entrada 200237 i 071250, dues  instàncies que si bé reconeix explícitament els fets 
infractors, manifesta en el seu descàrrec, disconformitat amb part del contingut en la resolució 
d’incoació i del plec de càrrecs corresponent. 
 
 5.  Atès que, aquesta administració notifica en legal forma a la mercantil promotora i als 
tècnics encausats, la proposta de sanció, finalment adoptada, el dia 12 de febrer de 2020, per  
l’instructor de l’expedient, prèvia resposta a les al·legacions presentades per les parts encausades, 
valorant un import inicial de la infracció en 116.000 euros de sanció, si bé proposa, així mateix, 
l’aplicació d’un 80% de reducció d’aquesta quantia inicial, en concepte de  reducció legal prevista a 
l’article 217 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística  per haver- se 
restablert, en l’immoble afectat, la realitat física en el seu dia alterada, restant la quantia de la sanció 
proposada per l’instructor, en 23.200 euros. Així mateix se li atorga, a la mercantil encausada un 
tràmit d’audiència per el termini de deu dies, als efectes legals oportuns. 
 
 6. En data 12 de març de 2020, [...] en representació de la mercantil  [...] presenta, amb 
el número de registre d’entrada 194142 una instància, adjuntant un escrit, encapçalat per [...] (amb 
NIF núm. [...]) posant de manifest la seva disconformitat respecte al mètode de quantificació 
efectuat per a calcular l’import de la sanció finalment proposada per l’instructor del present 
procediment. 
 
 7. Atès que en la fase d’instrucció del present procediment sancionador va quedar 
constatada, l’exclusiva  responsabilitat de la mercantil [...] envers l’actuació infractora així com la 
manca de responsabilitat dels tècnics directors de la llicència d’obres majors (OMOB 286/2007) 
que habilitava les obres de construcció de l’habitatge bifamiliar, és a dir, dels [...].  Així mateix, es 
determina la manca de circumstàncies agreujants o atenuants respecte de la  responsabilitat de la 
mercantil encausada,  en els fets infractors. 

 8. En data 24 de juliol de 2020, el Ple de l’ajuntament emet els següents acords 
definitius: 

 D’una banda acorda el sobreseïment  i  l’arxiu de les actuacions practicades envers als 
tècnics inicialment encausats, [...] (amb NIF número [...]T) i Sr. [...], (amb NIF núm. [...]), atès que 
havia quedat acreditada, en la fase d’instrucció, la seva manca de responsabilitat en els fets 
infractors. 
 
 D’altra banda, acorda la desestimació íntegra del contingut de les al·legacions 
esgrimides, el dia 12 de març del 2020,  per la mercantil infractora, donant per provats els fets 
determinats per aquesta administració així com l’autoria de la mercantil  promotora encausada en 
l’actuació infractora i per tant, acordant la imposició,  a l’entitat [...], com a societat promotora de 
les obres, de una multa-sanció (prèvia aplicació de la reducció del 80% de l’import inicialment 
calculat per restauració efectiva)  d’un import final de 23.200 euros. 
 
 9. En data 3 de setembre de 2020, [...] interposa, amb el número de registre d’entrada 
104203 i en qualitat de representant de la mercantil infractora,    un recurs de reposició impugnant 
els esmentats acords plenaris en el següents sentits: 
 
 Per una banda al·lega la seva disconformitat  respecte de l’argument desestimatori 
efectuat per  part d’aquesta administració, respecte de les al·legacions en el seu dia presentades per 
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la mercantil per ella representada i per altra, com a conseqüència de l’anteriorment exposat,  
impugna  novament  l’import de la sanció imposada per aquesta administració, al·legant que s’han 
vulnerat, en el moment d’efectuar la determinació del volum d’infracció, els principis generals del 
procediment penal, aplicables als procediments administratius sancionadors. 
 
 Efectua una nova valoració de l’import  de la sanció en base a uns altres paràmetres  
respecte al volum d’infracció ( tenint en compte tan sols  1/3 parts del volum de les obres afectades 
per la infracció )  i reiterant l’aplicació d’una hipotètica circumstància atenuant de la responsabilitat, 
per haver efectuat, de forma immediat i diligent les obres restauradores, així com haver fet front a 
despeses a les taxes, honoraris dels tècnics i advocats, així com les indemnitzacions efectuades als 
ocupants dels habitatges il· legals.  
 
 Conclou sol·licitant, d’una banda, que la sanció imposada de 23.000€ es redueixi, en 
virtut dels arguments  que s’exposen a continuació, a la quantia de  5.154 € , i per altra,  la 
suspensió de l’execució de l’acord municipal fins la resolució del recurs administratiu interposat. 
 

Tractament del recurs de reposició interposat per la representació de [...] . 
 
 La mercantil recurrent fonamenta la seva impugnació en els següents arguments: 

 Primer- La mercantil encausada manifesta  la seva disconformitat respecte el contingut 
de l’acord plenari , objecte ara d’impugnació, al considerar que el volum d’afectació de la infracció, 
que s’ha tingut en compte a l’hora de quantificar la sanció, no s’ajusta a dret.  

 Fonamenta aquesta argumentació, de forma reiterativa,  en que  aquesta administració 
ha calculat el volum d’infracció de forma errònia i sota uns criteris de màxims paràmetres, al tenir 
en compte el resultant de la totalitat de l’edificació il· legal i no tan sols el volum resultant d’un sòl  
habitatge  il· legal, vulnerant, amb aquest fet, els principis generals dels procediments penals, 
aplicables als procediments administratius sancionadors , tal con el principi de legalitat , tipicitat i el  
principi «in dubito pro reo».  

 En aquest sentit tan sols manifestar que l’acord plenari objecte d’impugnació,  ha 
respectat, a l’hora d’acordar l’import final de la sanció, els tres principis fonamentals al·legats per 
la recurrent com a motiu de vulneració atès què:  

    - És palesa l’existència d’una potestat sancionadora, en matèria urbanística, a favor  
de l’administració local reconeguda tant en la Llei de Règim local com en la nostra normativa 
urbanística (Text refós de la llei d’urbanisme com pel reglament de protecció de la legalitat 
urbanística). 

    - La infracció, objecte del present procediment sancionador, es troba perfectament 
tipificada en el nostre ordenament jurídic, (apartat c de l’article 213 de l’esmentat Text Refós). 

   - L’existència expressa d’un mecanisme de valoració totalment determinat per la 
nostra normativa urbanística (art. 137 i següents del Reglament) i en concret el determinat a 
l’article 138.f que determina expressament que quan és el cas d’un ús il·legal de les obres, s’ha de 
computar el volum edificat íntegre de l’immoble afectat. 

 Per tant, a l’hora de valorar  valoració de la infracció urbanística, aquesta 
administració ho ha  efectuat amb tota la diligència i respectant els criteris establerts per la pròpia 
normativa al respecte, per la qual cosa no es pot apreciar, en cap cas, una  vulneració als  
principis per ella al·legats. 
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 Segon-  Com a conseqüència de l’argument anterior, reitera la mercantil recurrent, la 
seva disconformitat en el càlcul de la valoració de la infracció efectuada per aquesta administració,  
al·legant novament que només s’hauria vulnerat en un 1/3 part del total de l’obra executada, per la 
qual cosa s’hauria d’haver computat un volum edificat, a efectes d’infracció d’uns  63,63 m2. i no 
la superfície de 190,89 m2 valorada per aquesta administració.  

 Per a fonamentar  la seva impugnació , fa referència a l’establert a  l’article  138.2 del 
reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística , que estableix els mòduls reguladors de la 
multa i que en el seu apartat c determina....» Quan la infracció no afecti íntegrament l’obra de què 
es tracti, només s’ha de computar la part del volum edificat que vulneri la legalitat urbanística».  

 Al respecte, tornem a incidir com ja es va determinar en el seu dia (mitjançant  
l’informe,  redactat pel l’arquitecte municipal el qual es troba incorporat en el present expedient 
administratiu) el  volum computat a efectes del sancionador no pot ser altre que l’afectat per la 
infracció urbanística. Seria totalment incongruent no computar tota la superfície que configuren els 
cinc habitatges creats de forma il·legal,  atès que no es pot establir cap relació proporcional entre 
l’increment del nombre d’habitatges, no susceptible de legalització i la superfície afectada pels 
canvis d’ús sense títol habilitant. En aquest sentit, s’ha de manifestar que el propi article 138.2, en 
el seu apartat f, especifica, com és en el cas que ens ocupa (ja que l’actuació infractora anava 
adreçada a un ús plurifamiliar de l’edifici no susceptible de legalització) determina.....»En el cas 
d’ús il·legal de les obres, s’ha de computar el volum edificat íntegre de l’immoble afectat, o, si 
s’escau, de la part destinada a l’ús il·legal»   

 També torna a manifestar la seva  discrepància  respecte  del càlcul de l’alçada de 
l’edificació, concretant que es tracta realment de 2,70 metres (segons el projecte aprovat per 
Urbanisme)  i no de 3,05 metres determinats en l’informe tècnic municipal, la qual cosa implicaria 
que la magnitud del volum edificat,  a efectes del càlcul per a establir l’import de la multa,  passaria 
dels 580 m3 a 171,80 m3. 

 Al respecte cal incidir que l’informe tècnic ve sustentat per la realitat física observada 
per aquesta administració i en aquest sentit cal recordar el valor probatori i la presumpció de 
veracitat de que gaudeixen els informes i les actes dels funcionaris públics, reconegut pel nostre 
propi ordenament jurídic, resultant, per tant, prova vàlida i suficient per acreditar la certesa dels 
fets  manifestats per aquesta administració. En cap moment la mercantil recurrent ha aportat , ni 
en la fase instructiva del procediment ni als efectes de  validar, ara,  els arguments d’impugnació  
de l’acord plenari imposició, cap prova, en contrari,  acreditativa de l’al·legació,  per ella 
manifestada. 

 Tercer-  Incideix novament,  l’ara mercantil recurrent, en el fet que es va procedir, de 
forma diligent i ràpida,  a restablir la  legalitat urbanística vulnerada i que va haver d’afrontar no tan 
sols el cost de les obres de restauració, taxes corresponents i honoraris dels lletrats, sinó també els 
imports de les indemnitzacions efectuades als ocupants dels habitatges il· legals, per la qual cosa, 
aquesta administració hauria d’haver tingut en compte, aquest fet, com a circumstància atenuant  a 
l’hora de ponderar la quantificació de la sanció. 

  Per tant, reitera novament l’argument que s’hauria d’haver-se tingut en compte aquests 
fets , a l’hora de fer la quantificació  de la sanció, com a un element atenuant a l’hora a d’aplicar el 
factor c, és a dir, el relatiu a les circumstàncies que modules la responsabilitat, aplicant el coeficient 
de 0,75 de conformitat a l’establert  a l’article 140.2 del reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
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 Al respecte , tornar a incidir que  el caràcter preceptiu dels procediments de protecció 
de la legalitat urbanística implica necessàriament que els legals responsables hagin d’efectuar  
totes aquelles actuacions adreçades per a restituir la legalitat urbanística a la finca afectada, 
assumint, inexorablement,  qualsevol despesa/es d’ella derivada/es.  Això , juntament amb el fet que 
les circumstàncies al·legades no es troben, ni tan sols  recollides a l’article 136 del Decret 64/2014, 
com a circumstància que atenuen la responsabilitat de les persones infractores, és totalment 
procedent i conforme a dret,  l’acord plenari d’imposició, a l’aplicar, en virtut de l’establert, a 
l’article 140.2 del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, un factor c igual a 1 a 
l’hora de ponderar l’import de la sanció mitjançant la formula reglamentàriament prevista. 

 Així mateix recordar a la recurrent que ja es va efectuar, per part d’aquesta 
administració, una reducció (prevista legalment l’article 217 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per l’article 77 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer) en concordança amb l’article 142 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) del  80%  de  la quantia de la sanció 
inicialment valorada  en la fase d’instrucció, per la corresponent formula legal prevista, és a dir, 
de la quantia de cent setze mil euros (116.000 €),  pel fet d’haver restituït voluntàriament la 
legalitat urbanística i la realitat física il·legalment alterada a l’edifici afectat i en aquest sentit ja es 
va tenir en compte a l’hora de ponderar, per part de l’instructor, l’import final de la sanció 
proposada, quedant reduïda l’esmentada quantia inicial  a un import final de  mil euros. 
 

 És a través de l’aplicabilitat d’aquesta reducció legal tant important  on  ja el 
legislador aprecia tant la voluntat restauradora de la persona infractora com la seva ràpida i 
diligent actuació. 

 Dit això, i atès que els arguments desestimatoris, ara exposats per la propietat, es limiten 
a reiterar el ja manifestat en les al·legacions en el seu dia presentades i desestimades expressament 
per aquesta administració, sense aportar cap nou argument ni cap nova  prova documental al 
respecte, s’ha de concloure que, no existeixen circumstàncies que justifiquin l’alteració de la 
quantia de la sanció en el dia imposada mitjançant i per tant, és procedent  desestimar íntegrament 
el recurs de reposició interposat per la representació de la mercantil  infractora, confirmant en la 
seva integritat l’acord plenari adoptat per aquest ajuntament ,en data 24 de setembre de 2020. 
 
 Fonaments de Dret 
 
 1- L’article 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en concordança amb l’article  53  i 54 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
respecte a l’obligació de resoldre de forma expressa per part de l’administració públiques  i respecte 
el efecte desestimatori del silenci administratiu en els procediments d’impugnació d’actes i 
disposicions administratives. 
 
 2- Els articles 123 i 124 del  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  en concordança amb l’article 77 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, respecte el recurs potestatiu de reposició contra els actes administratius que posen fi a la 
via administrativa i concretament respecte la impossibilitat d’interposar un recurs de reposició 
contra la resolució d’un recurs de reposició previ. 
 
 3- L’article 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas i a l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
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jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que l’òrgan 
competent per a resoldre el present recurs de reposició és el Ple de l’Ajuntament 
 
 4- L’article 123 i següents  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecte de la fermesa en via 
administrativa dels actes administratius.  
 
 5- L’article 124.3  de l’esmentada llei procedimental respecte de la impossibilita 
d’interposar un nou recurs de reposició contra la resolució d’un anterior. 
 
 6- L’article 14.2 de la Ley  9/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en concordança amb l’article 41 de l’esmentada llei, que 
estableix l’obligatorietat  de les persones jurídiques a relacionar-se amb les administracions  
públiques  per mitjans electrònics. 
 
 7- L’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, respecte de l’arxiu  de l’expedient administratiu, una vegada la resolució esdevingui 
ferma en via administrativa. 
 
 Informe-Proposta 
 
 D’acord amb els antecedents exposats, el tractament desestimatori del contingut de les 
al·legacions esgrimides en el recurs de reposició interposat per la mercantil infractora, així   com 
dels preceptes legals d’aplicació, aquesta Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa 
a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició interposat per [...], en 
representació de la mercantil  infractora, el dia 3 de setembre de 2020, contra l’acord plenari adoptat 
per aquesta Corporació, el dia 24 de juliol de 2020 pel qual, prèvia desestimació  les al·legacions 
presentades per la representació de la mercantil infractora,  s’acorda la imposició a [...], amb CIF 
número [...] d’una sanció, per import de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS  EUROS (23.200€), per 
la seva exclusiva responsabilitat en els fets infractors, qualificats com a molt greus, efectuats a  
l’habitatge bifamiliar, emplaçat al CARRER DE GALILEU, 280 la de Terrassa, consistents en 
obres adreçades a convertir els dos habitatges, inicialment existents, en tres habitatges totalment 
independents. 
 
 SEGON. DESESTIMAR, en virtut dels arguments exposats en la part expositiva 
d’aquesta resolució, els motius d’impugnació al· legats per la propietat, CONFIRMANT en la seva 
integritat, el contingut de l’acord plenari objecte d’impugnació i, esdevenint, per tant  aquest   acord 
municipal, ferm en via administrativa.   
 
Per al pagament de la indicada multa rebrà pròximament la corresponent notificació del Servei de 
Gestió Tributària i  Recaptació indicant el lloc i termini en el que s’haurà de fer efectiva. 
 
 TERCER.-  DONAR per concloses totes les actuacions i NOTIFICAR el contingut del 
present acord plenari  a la mercantil infractora per mitjans electrònics,  ACORDANT així mateix, 
l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador(SADI 27/2019) 
 
 ADVERTIR a la mercantil implicada  que en cas de no disposar de dades electròniques 
per a realitzar la corresponent notificació es donaran per vàlides les dades que aquesta 
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Administració disposi, i en cas de resultar infructuosa es publicarà el corresponent edicte al 
Butlletí Oficial de l’Estat, donant per notificat a tots els efectes el contingut de la mateixa.» 
 
Epígraf 8) Aprovació de les condicions econòmiques del contracte per a la gestió i explotació del 

servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent 
entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), per al 
2021. 

 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui assenyala que les condicions econòmiques del 
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la 
ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel 2021, contempla les despeses i els 
ingressos del servei, així com les inversions noves de la gestió i explotació d’aquest. La Sra. 
Melgares anuncia que s’aprova un pressupost que preveu una subvenció amb un resultat 
d’explotació de 8.521.000 €. En el càlcul s’ha tingut en compte la reducció d’ingressos derivada de 
la crisi sanitària. També es té en compte l’increment del servei per part de l’empresa, per tal de 
respectar les distàncies de seguretat dels viatgers. Entre les inversions previstes, cal destacar la 
compra de catorze autobusos nous, el que suposa una gran renovació. Es tractaria de vehicles 
híbrids, nou d’habituals, tres articulats i dos microbusos. Amb aquesta inversió, Terrassa tindrà una 
flota un 47% híbrida, amb una reducció de l’edat mitjana dels vehicles a 7,3 anys. La Sra. Melgares 
destaca que un dels canvis més importants està relacionat amb la comunicació. El canvi de sistema 
d’ajuda d’explicació d’informació, conegut com a SAE, servirà per garantir les bones 
comunicacions entre la central de comandament i tota la flota. El SAE ajudarà a controlar 
freqüències i obtenir totes les dades sobre el servei, per exemple d’incidències. També oferirà la 
possibilitat de millorar l’accessibilitat als autobusos, ja que es podrà incorporar l’avís de les parades 
correctes. Es tracta d’un salt tecnològic molt important. El nou contracte contempla també altres 
inversions, com ara la compra de mampares, vehicles auxiliars, motors, material informàtic o 
elements de renovació de les instal·lacions de TMESA. També es contempla un reforç del servei a 
les entrades i sortides de les escoles, així com la consolidació del transport flexible a la demanda de 
la línia 12. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Lluís, qui valora la feina dels treballadors i 
treballadors de TMESA, en especial els conductors i conductores, durant aquest període de 
pandèmia. La Sra. Lluís també manifesta el seu rebuig a les agressions que han patit. S’ha aprovat 
un acord de la Junta de Portaveus al respecte. El que avui se sotmet al Ple va lligat a l’aprovació de 
la pròrroga que es va aprovar el passat mes d’octubre. Si aleshores el Grup de JxT va votar a favor, 
avui també ho farà. Això no obstant, la Sra. Lluís assenyala que estem davant d’un conjunt de 
circumstàncies que van més enllà del present mandat i també més enllà de la situació de crisi. La 
gestió i explotació del servei de transport públic a la ciutat no és un tema resolt. És una història de 
despropòsits que es remunta a diversos governs municipals. Tots els Grups municipals han de ser 
conscients que un cop superada la pandèmia han de treballar de valent per resoldre d’una vegada 
aquesta situació, de la manera més favorable per al conjunt de la ciutadania. 
 
 El Sr. González comença compartint les paraules de la Sra. Lluís sobre la defensa dels 
treballadors de TMESA, en relació amb la qual avui es llegirà un acord de la Junta de Portaveus, i 
sobre la tasca duta a terme per aquests treballadors durant tota la pandèmia. El Sr. González afegeix 
que es pot estar d’acord amb la pròrroga però no necessàriament amb les condicions del contracte. 
El model de gestió del servei encara està per definir. S’està elaborant un estudi al respecte per part 
de l’AMTU. La pandèmia hi ha col·locat el servei en una situació complicada, en el present i de 
cara al futur. El Sr. González ja va recordar, amb motiu de l’aprovació de l’última pròrroga, que 
segons l’AMTU el millor model de gestió dels autobusos a Terrassa era la concessió. L’actual equip 
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de govern ha posat en crisi aquest model. El Sr. González va dir aleshores que en els últims tres 
anys a la resta d’Espanya s’havien fet diversos concursos de concessió. Des d’aquella intervenció 
fins ara s’han fet tres més, alguns molt importants, amb importants superiors al milió d’euros. El Sr. 
González no entén l’obstinació del govern per no concretar un model de gestió futur del servei a 
Terrassa. Pel que fa a la flota, el Sr. González comparteix la rellevància de les informacions 
donades per la Sra. Melgares, en especial pel que fa a la reducció de l’antiguitat del conjunt de 
vehicles. L’aposta pels vehicles híbrids va ser una opció que es va prendre a Terrassa en el seu 
moment, però cal tenir en compte que la tecnologia elèctrica, a hores d’ara, també és una tecnologia 
molt madura. El Sr. González troba a faltar, però, una aposta i una ambició a favor d’aquest model 
de vehicles elèctrics, com han fet moltes ciutats.  
 
 El Sr. Armengol assenyala que el Grup del PSC també ha votat favorablement l’acord 
de la Junta de Portaveus de suport als conductors de TMESA. El Grup del PSC es va abstenir en la 
votació de l’última pròrroga, però avui votarà a favor del contracte, que és necessari per al bon 
funcionament de l’empresa. L’abstenció va respondre al fet que el nou govern no ha actuat de 
manera correcta, aturant un procés de licitació d’una nova concessió que estava ben encarrilada. En 
el seu moment l’oposició, entre ella ERC-MES, va aturar la licitació. La situació actual és 
d’incertesa, sense saber quin tipus de model de gestió serà finalment d’aplicació, i això va en 
detriment del servei que ofereixi l’empresa. És cert que la situació es remunta molt enrere, des de la 
crisi del 2008. Però en el moment que pràcticament la situació estava en vies de solució, l’oposició 
va aturar el procés. Després ha vingut l’actual crisi de la COVID-19. No s’albira que en els pròxims 
anys el servei d’autobús pugui oferir el servei que la ciutadania es mereix. 
 
 La Sra. Melgares no accepta que es posi en qüestió la qualitat del servei de transport 
pública a Terrassa, que és un dels millors serveis de transport públic del país, com així ho 
demostren les enquestes dels usuaris. El govern actual va heretar una situació complicada de 
governs anteriors. Malgrat això, la Sra. Melgares manifesta que el procés tirarà endavant, a mesura 
que es resolgui la pandèmia. En resposta al Sr. González, la Sra. Melgares assenyala que d’acord 
amb informacions de l’AMTU, diversos  processos de concessió han quedat deserts, precisament 
per la dificultat els viatgers potencials en l’actual situació. En tot cas, no s’ha descartat cap opció. 
Hi havia un procés que està aturat i que cal revisar perquè ha quedat obsolet pel temps 
transcorregut. El govern dóna una prioritat màxima a aquest servei, per tal que sigui gestionat de la 
millor manera possible, amb la fórmula de gestió més adient. La Sra. Melgares conclou valorant la 
feina dels conductors de la ciutat, que aporten valor al servei. Els conductors d’autobús fan possible 
el dret a la mobilitat, i tenen a les seves mans la seguretat dels passatgers. Per aquests motius, 
haurien de gaudir de la protecció enfront d’incidents com els que han succeït en les últimes 
setmanes. El govern de l’Estat hauria de fer-ho possible. 
 
 La Sra. Lluís clarifica que no ha dit que s’hagi de votar el mateix en els dos 
expedients, la pròrroga i el contracte. El que ha dit és que JxT no ha posat bastons a les rodes en els 
expedients que s’han presentat al Ple en aquest àmbit. Després de rebre resposta positiva a les 
preguntes que el Grup de JxT va fer en seu de comissió informativa sobre aspectes com 
l’accessibilitat del transport públic, aquest Grup va anunciar el vot favorable al present expedient. 
 
 El Sr. González comença dient que li ha semblat entendre, de les paraules de la Sra. 
Melgares, que no pertocava parlar ara de la qüestió de la concessió. En tot cas, aquest és un tema 
molt important pel futur del servei a la ciutat. La Sra. Melgares ha dit que el govern no descarta res, 
i això agrada al Sr. González. S’ha acusat al Grup de Ciutadans de defensar sempre la gestió 
indirecta, però això no és veritat. Defensa la millor gestió, la que ofereix el millor servei al millor 
preu. En el cas de Terrassa, el servei funciona raonablement bé. El Grup de Ciutadans tampoc es 
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tanca a res ni descarta res. Però a vegades els arguments es veuen contradits per la realitat. Altres 
ciutats estan fent concessions, fins i tot en plena pandèmia. En altres casos, com ha dit la Sra. 
Melgares, s’ha hagut de desistir. El vot del Grup de Ciutadans serà d’abstenció, perquè comparteix 
la necessitat d’ampliar el servei i de comprar nous autobusos. Però el govern no necessita els vots 
de Ciutadans per aprovar el dictamen, i aquest Grup vol deixar constància que hi ha qüestions que 
no li agraden de cara al futur, i en particular respecte al seu plantejament que hauria calgut ser més 
ambiciós quant a la compra del tipus de vehicles.  
 
 El Sr. Caballero assenyala que si es fa un repàs dels concursos als quals ha fet esment 
el Sr. González, com és el cas de Dos Hermanas, a Sevilla, es pot comprovar que el seu import, 1,7 
milions d’euros, ha fet que l’empresa guanyadora no tingués massa competència per fer-se amb 
l’adjudicació. Un altre dels concursos, el de Saragossa, va acabar anul·lat pel Tribunal Suprem el 
febrer del 2020, amb l’argument que amb l’actual legislació tal vegada hauria calgut plantejar-se la 
municipalització. Això no ho deia ERC, sinó que ho deia el Tribunal Suprem. El Sr. Caballero 
celebra el canvi de posició del Grup de Ciutadans, quan ha manifestat que la tecnologia elèctrica 
està prou provada. Quan a aquest Grup no li va interessar aquesta tecnologia, va fer tota una 
dissertació sobre els riscos d’aquests vehicles. El Sr. Caballero dóna la benvinguda al Grup de 
Ciutadans a aquesta nova preocupació ecològica, desconeguda fins ara. Pel que fa a la intervenció 
del Sr. Armengol, el Sr. Caballero recorda que la primera vegada que l’Ajuntament va intentar 
licitar el servei d’autobús va ser l’any 2014. L’any 2018, quan el Sr. Armengol va intentar aprovar 
el plec de condicions de la nova licitació, algú li va recordar que el plec era erroni, perquè partia 
d’un atorgament de beneficis a l’empresa guanyadora de 18.000 € anuals, per una despesa i un 
bloqueig de comptes per valor de noranta milions d’euros. Alguna cosa dels plecs, era evident, no 
estava ben fet. Quan aquesta licitació, que segons el Sr. Armengol estava encarrilada, es va portar a 
estudi i a consultes prèvies, es va poder comprovar que totes les empreses del sector coincidien en 
el fet que amb aquestes condicions econòmiques, cap d’elles es presentaria al concurs. El Sr. 
Caballero afegeix, així mateix, que el govern actual es va comprometre a estudiar totes les 
alternatives de gestió possibles, i aquest govern compleix amb la paraula donada. Per altra banda, 
s’ha viscut una pandèmia, i això té uns grans efectes en qualsevol administració. El Sr. Armengol és 
responsable, com a membre del partit que governa l’Estat espanyol, de fer possible que les 
licitacions dels serveis públics de transport urbà incorporin una fórmula de càlcul del risc que sigui 
intel·ligible per algú, entre tots els experts del país, de l’Estat o fins i tot d’Europa. Ben segur que el 
Sr. Armengol és incapaç d’explicar-ho, com no ho és ningú. 
 
 El Sr. Armengol respon a la Sra. Melgares que no ha heretat res. No acaba d’arribar a 
l’Ajuntament, sinó que fa anys que hi és al govern. De la bona o mala feina que s’hagi fet en 
mandats anteriors, la Sra. Melgares també n’és responsable. Pel que fa al plec que el govern anterior 
va encarregar a l’AMTU, i que el Sr. Caballero critica tant, no hauria d’estar tan malament. El 
govern actual ha tornat a demanar a l’AMTU que continuï els estudis que van iniciar. És evident 
que les empreses del sector, quan se’ls hi pregunta sobre les condicions d’un contracte, mai els hi 
sembla prou i sempre volen guanyar més. Sobre els diferents models de gestió del servei, ja es van 
estudiar en el mandat anterior, amb una comissió específica, amb representants polítics i tècnics, i 
es va desestimar la municipalització. Ara el govern torna a plantejar el mateix. Per tant, i de 
moment, s’han perdut dos anys. 
 
 La Sra. Melgares agraeix als Grups que han anunciat el seu suport a l’expedient, ja que 
suposa donar suport a la ciutadania que utilitza el transport públic. El Sr. Armengol és del parer que 
la millor defensa és un bon atac, i per aquest motiu no li contestarà.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
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 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 

I. « L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús 
que es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una 
societat d’economia mixta, per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA 
S.A. (TMESA). El capital de TMESA està constituït en el seu 80 % per la societat 
CORPORACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE S.A., integrada en el grup 
AVANZA, i en un 20 % per l’Ajuntament de Terrassa. TMESA es va constituir 
mitjançant escriptura pública el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i 
acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de 
1989. 

 
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb 
la fórmula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el 
contracte per a la gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista 
de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més. 

 
II.  Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol del 2009, actuant en virtut 

de delegació d’atribucions del Ple municipal, es va aprovar la pròrroga voluntària del 
contracte per un període de temps comprès entre el dia 19 de setembre de 2009, data 
de finalització del període inicial, i el dia 31 de desembre de 2013, amb la previsió de 
que durant el transcurs del referit període temporal es coneixerien els efectes i la 
incidència en la mobilitat derivada del perllongament de la línia de ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i la conseqüent construcció de tres noves estacions en el 
nucli urbà, i podria ser objecte de valoració i eventual revisió la forma de gestió del 
referit servei. 

 
III.  El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va aprovar el canvi 

en la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de 
Terrassa, de l’actual modalitat de societat d’economia mixta, en què l’Ajuntament 
participa, a la modalitat de concessió. 

 
IV.  Un cop establerta la modalitat de concessió com a forma de prestació del servei, la 

Junta de Govern Local, en exercici d’atribucions delegades del Ple municipal, i 
també directament el Ple municipal, varen adoptar una sèrie d’acords amb l’objectiu 
d’adjudicar el contracte de concessió, així com d’altres establint la pròrroga del 
contracte amb TMESA mentre es produïa la dita adjudicació, així com les 
condicions de prestació del servei en els referits períodes de pròrroga, essent la 
darrera pròrroga establerta fins el 31 de desembre de 2018. Concretament 
s’adoptaren els acords següents: 
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• En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient de 
contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport 
col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa. 

 
• En sessió de 25 d’octubre de 2013, l’acord de pròrroga del contracte del servei, 

pel període de temps que resultés necessari,  fins que el nou gestor es fes càrrec 
del servei i com a màxim fins el 31 de maig de 2014. 

 
• En sessió de 9 de maig de 2014, l’acord de nova pròrroga del contracte pel 

període de temps que resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes càrrec, 
que es va fixar com a màxim el 31 de desembre de 2014. 

 
• En sessió de 23 de maig de 2014, l’acord d’adjudicació del contracte, que va 

ser posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en 
compliment de la Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic (TCCSP), davant el recurs especial interposat per l’empresa 
licitadora CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA (CTSA), que 
va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de 
motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació 
que depenien d’un judici de valor. 

 
• En sessió de 7 de novembre de 2014, l’acord per segona vegada de 

l’adjudicació del contracte, que també va ser posteriorment anul·lada en data 
20 de febrer de 2015 pel mateix òrgan, en aquest cas en compliment de la 
Resolució núm. 6/2015 del TCCSP, davant d’un nou recurs especial interposat 
per l’empresa licitadora CTSA, que novament va anul·lar l’adjudicació i va 
obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe 
tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de 
valor. 

 
• En sessió de 3 de desembre de 2014, l’acord de prorrogar el contracte per a la 

gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de 
la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS 
MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA), pel període de temps que resultés 
necessari, fins que el nou gestor i adjudicatari del contracte, en procés de 
licitació, es fes càrrec del mateix i iniciés la gestió i explotació dels servei 
municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30 de 
juny de 2015, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.  

 
• En la sessió de 22 de maig de 2015, l’acord de desistiment del procediment 

d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i 
urbà de viatgers de Terrassa i prorrogar el contracte per a la gestió i explotació 
del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de 
Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS 
D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que resultés necessari, fins que 
un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com  a màxim fins el 31 de desembre 
de 2016. 
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• El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre del 2016, va aprovar la 
pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del 
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor 
es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2017. 

 
• El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de juny del 2017, va aprovar 

l’actualització de les condicions de prestació del servei municipal del transport 
públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, durant el període 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 

 
• El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va aprovar la 

pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del 
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor 
es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2018. 

 
V. En data 8 de juny de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 

sentència favorable a les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de 
l’acord municipal de data 22 de maig de 2015 pel qual es va desistir del procediment 
d’adjudicació iniciat per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013. 

 
VI.  En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat va informar sobre 

la necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del 
servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent 
entre l’Ajuntament de Terrassa i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. 
(TMESA) fins com a màxim el 30 de setembre del 2019, així com a les condicions 
de prestació del servei durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de 
setembre de 2019. La dita proposta tècnica va ser dictaminada per la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció 
dels corresponents acords. 

 
VII.  El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va rebutjar la pròrroga 

del contracte. 
 

VIII.  En data 5 de novembre de 2018, l’Alcalde va dictar el Decret núm. 9060/2018, 
disposant que TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) 
continués prestant el servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i 
urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, amb la continuïtat i la regularitat 
acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou contracte, i comencés la 
seva execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a l’aprovació de 
l’expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de 
transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa. 

 
IX.  En data 29 de desembre de 2017, l’AMTU (Associació de Municipis per la 

Mobilitat i el Transport Públic) i l’Ajuntament de Terrassa, van signar el 
“Conveni de col·laboració per a l’assessorament i assistència tècnica i jurídica 
per la licitació del nou contracte de gestió i explotació del servei municipal de 
transport públic col•lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa”. L’objecte del conveni 
inclou (i) la redacció del Plec de Clàusules Administratives, (ii) l’assistència i 
assessorament durant la tramitació del procediment administratiu de contractació 
pública, (iii) l’acompanyament tècnic i jurídic en qualsevol de les fases de 
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l’expedient, així com d’atenció als requeriments propis del procediment 
administratiu de contractació, (iv) l’assistència a reunions, l’atenció telefònica, 
telemàtica i presencial que la corporació demandi en el marc del procediment, (v) 
l’actualització i/o elaboració d’informes o propostes (incloent-hi l’inventari 
d’actius i els informes d’anomalies i detecció d’errors), (vi) l’assessorament a la 
Mesa de Contractació, si s’escau, (vii) l’avaluació i examen de les propostes 
presentades a la licitació i dels recursos que s’interposin pels licitadors, així com 
(viii) l’assistència posterior a l’adjudicació definitiva (incloent-hi la liquidació de 
l’empresa mixta, el retorn de béns o l’avaluació de riscos, si s’escau). 

 
X. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar l’inici de 

l’expedient i la realització d’uns tràmits preparatoris per a la contractació de la 
concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de 
viatgers de Terrassa.  

 
XI.  El Ple extraordinari de l’Ajuntament, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar 

la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del 
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre 
l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel 
període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor  es faci càrrec del 
mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2019. 

 
XII.  En data 20 de maig de 2019, mitjançant Decret 4728/2019, es va iniciar la 

Tramitació dels acords plenaris d’inici i preparació de l’expedient per a la licitació 
del contracte de concessió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de 
viatgers de Terrassa. 

 
XIII.  El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2019, va aprovar la pròrroga 

del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic 
col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i 
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps 
que resulti necessari, fins que un nou gestor  es faci càrrec del mateix, i com a 
màxim fins el 31 de desembre de 2020. 

 
XIV.  Entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 es va decretar l’estat d’alarma a 

Espanya com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. El confinament i 
les mesures de distanciament social a què va obligar aquesta pandèmia van 
comportar canvis rellevants en la mobilitat, en el nombre i en el repartiment modal 
dels desplaçaments de la població. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma la 
població va anar retornant a la normalitat, sense que a data d’avui s’hagin assolit 
encara els nivells de mobilitat equivalents a l’any 2019.  

 
Cal tenir en compte que en la situació anterior a la pandèmia, i agafant dades de 
juliol i agost de 2019, la demanda del transport públic era de 1.128.749 i 710.672 
desplaçaments mensuals respectivament, mentre que al 2020 aquestes dades han 
estat de 646.363 desplaçaments al juliol i 463.252 desplaçaments a l’agost.  
 
A partir del 29 de juny de 2020 l’oferta base va tornar a ser del 100% després de 
mesos de confinament amb fortes reduccions de servei que acompanyaven la 
baixada de la demanda.  
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A partir del 14 de setembre es va restablir la línia que dóna servei a persones amb 
mobilitat reduïda. La única línia que encara no s’ha restablert és el bus de nit.  
 
Donades les circumstàncies de la pandèmia de la Covid 19, el contracte de 
Transport Públic, que es volia licitar mitjançant la modalitat de concessió de 
servei, es considera que no és viable, en aquests moments, ateses les incerteses en 
la determinació i quantificació dels riscos propis del servei que haurien de ser 
transferits al futur concessionari, especialment pel que fa al risc de demanda, 
totalment imprevisible en aquests moments. Es possible que la crisi sanitària acabi 
aportant, a banda de les reduccions patides en aquests darrers mesos que podrien 
tenir un caire temporal, una reducció de la mobilitat global per les noves opcions 
de teletreball i el comerç electrònic. També és probable que una part de la 
mobilitat interna en autobús urbà passi a fer-se amb mitjans individuals com la 
bici, els vehicles de mobilitat personal o anant a peu.  
 
Per aquest motiu, es fa necessari estudiar les alternatives, pròrroga o contracte de 
servei, durant un període transitori fins que sigui possible fer els anàlisi de riscos 
anteriors, adaptats a les demandes i noves formes de moure’ns que es consolidin 
uns anys després de la crisi sanitària.  
 
Per tal d’estudiar aquestes opcions s’ha fet una addenda al “Conveni de 
col·laboració entre l’AMTU i l’Ajuntament de Terrassa per a l’assessorament i 
assistència tècnica i jurídica per la licitació del nou contracte de gestió i 
explotació del servei municipal de transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de 
Terrassa” per modificar-lo en tot allò que no s’ha pogut executar i incorporar les 
noves tasques que s’hauran de desenvolupar amb el nou escenari que es planteja 
com a conseqüència de la pandèmia sanitària.  
 

XV. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 d’octubre de 2020, va aprovar la pròrroga 
del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic 
col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i 
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps 
que resulti necessari, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a 
màxim fins el 31 de desembre del 2021. 

 
XVI.  Per Decret de l’Alcaldia-Presidència d’abril de 2021, corresponent a l’expedient 

DIVOC - DECRE-06186/2021, s’ha autoritzat a TMESA la compra de 2 
autobusos de 2a. mà, un provinent de l’explotació dels autobusos urbans de 
Mataró i un altre provinent de la ciutat d’Elx que presenten un bon estat general, 
tant mecànicament, como de carrosseria, com d’imatge, per un import total de 
13.700,00€, amortitzables en dos anys, amb càrrec a la tresoreria de la Societat. 

 
 La cap de servei de Gestió Econòmica i Administrativa i la Directora del servei de 
Mobilitat, amb data d’abril de 2021, han informat sobre la necessitat d’aprovar les condicions 
econòmiques del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic 
col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS 
MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel 2021. Així com formalitzar un nou Contracte del 
servei de transport públic urbà de viatgers de Terrassa per al període comprés entre l’1 de gener i el 
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31 de desembre de 2021, que s’adjunta a aquest document, on es recull el clausulat del nou 
Contracte del servei. 
 
 I, vist que l’Interventor General ha emès 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.- Aprovar les condicions econòmiques del contracte per a la gestió i explotació 
del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre 
l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel 2021. Així com 
formalitzar un nou Contracte del servei de transport públic urbà de viatgers de Terrassa per al 
període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, que s’adjunta a aquest document, 
on es recull el clausulat del nou Contracte del servei. 
 
  Segon.- Aprovar les inversions següents, per import total de 182.019,00€, que aniran 
amb càrrec a la tresoreria de la societat TMESA, l’import de 151.696,67€, i a la subvenció de 
capital de l’Ajuntament, l’import de 30.322,33€: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tercer.- Aprovar les inversions dels 14 nous vehicles previstos per al 2021 i 2022, 
d’import 4.840.000,00€,  així com el Sistema d’ajuda a l’explotació i informació (SAEI), d’import 
900.000,00€, que es finançarien totes elles amb arrendament financer (leasings). 

 
 Estàndards Articulats  Micros TOTAL  

2021-2022 9 3 2 14 

 
    Altres inversions que poguessin sorgir de forma imprevista i necessària i no 
relacionades en aquest contracte i que s’hagin de realitzar, hauran de ser aprovades per Decret 
d’Alcaldia-Presidència abans de fer la compra, previ informe tècnic que justifiqui la seva necessitat 
i posteriorment ratificar al Ple municipal i el Consell d’Administració. 
 
 L’adquisició dels vehicles i SAEI haurà d’ajustar-se als procediments previstos en el 
Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol diverses directrius de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en 
determinats sectors: d’assegurances privades; de plans i fondos de pensions; de l’àmbit tributari; i 
de litigis fiscals. 
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 Les operacions de finançament que comporti aquesta operació, hauran de ser aprovades 
prèviament per aquest Ajuntament.  
 
 En el procediment de licitació del servei de transport es prendran les mesures adients 
per tal de que la compra i les operacions de finançament no generin cap impacte al pressupost 
municipal més enllà del pagament anual dels costos inherents a la compra i finançament com ja està 
aplicant-se en el vigent contracte. 
 
 Quart.- Aprovar que es puguin fer avançaments a compte de l’aportació municipal 
mensual prevista a TMESA per evitar problemes de tresoreria, prèvia petició motivada de l’empresa 
i el vist-i-plau de la Intervenció General i la Tresoreria Municipal, per motiu de la no concreció o 
cobrament de l’aportació prevista d’altres administracions. 
 
 Cinquè.- Facultar indistintament a la Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i al Tinent d’alcalde l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords. 
 
 Sisè.- Notificar aquests acords a TMESA i als departaments de l’Ajuntament que 
correspongui perquè els facin efectius.» 

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 9) Constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 El Sr. Albert explica que aquesta Comissió té per objectiu l’avaluació dels comptes 
municipals de l’exercici anterior, en reunions periòdiques que començaran el pròxim 21 de maig.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local, 212.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 58 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els 
comptes anuals de la Corporació seran sotmesos a l’informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’Ajuntament que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la 
Corporació. 
 
 Atès que l’article 37 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa disposa que 
aquesta Comissió serà nomenada cada exercici pel Ple de la Corporació. 
 
 Atès que els grups polítics municipals han designat els seus representants, aquesta 
Presidència proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa, 
conforme al que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 212.2 del RDL 2/2004, de 5 
de març, l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, i 37 i següents del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa. 
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 Segon.- La composició de la Comissió, d’acord a les designacions fetes pels respectius 
grups polítics municipals estarà formada els regidors i regidores que seguidament es relacionen: 
 
Grup polític municipal  Vocal titular  Vocal suplent   
 
Tot per Terrassa  Sra. Núria Marín García altre indistint   
PSC-CP   Sr. Alfredo Vega López  altre indistint   
ERC-MES   Sr. Isaac Albert i Agut  altre indistint   
Ciutadans   Sr. Javier González Delgado  altre indistint   
Junts per Terrassa  Sra. Meritxell Lluís i Vall altre indistint  
 
 Tercer.- Aquesta Comissió, d’acord amb el que estableix l’article 58.3 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, prendrà els seus acords mitjançant vot ponderat, 
corresponent la Presidència de la Comissió al Tinent d’Alcalde d’Economia i Finances, Sr. Isaac 
Albert Agut, o qui actuï en la seva substitució 
 
 Quart.- Convocar la reunió de constitució de la Comissió de Comptes el dia 21 de maig 
a les 12 hores.» 
 
Epígraf 10) Correcció d’una errada material detectada a l’expedient de suplement de crèdit 

número 1 del Pressupost de l’Ajuntament del 2021, aprovat pel Ple municipal en data 
29 de març de 2021, i confirmació de l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient. 

 
 El Sr. Albert comença assenyalant que el present  dictamen es refereix a l’aplicació del 
superàvit del 2020,  i en concret a l’expedient de suplement de crèdit núm. 1 al pressupost per 2021 
va ser aprovat inicialment en el Ple realitzat el dia 29 de març de 2021 i exposat al públic, sense que 
s’hagi presentat cap al·legació. Aquell expedient, gràcies a la bona predisposició de tothom, es va  
poder aprovar en un entorn de determinats acords. Avui es proposa la seva aprovació definitiva, 
plantejant així mateix la correcció d’una errada material detectada després de l’aprovació inicial. 
Aquesta errada es concreta a l’exposició de motius del dictamen. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents 
 
 L’expedient de suplement de crèdit núm. 1 al pressupost per 2021 va ser aprovat 
inicialment en ple celebrat el dia 29 de març de 2021 i exposat al públic per un termini de 15 dies, 
que acaba el dia 26 d’abril. 
 
 Ha estat detectat el següent error material. 
 
 Al introduir una correcció a l’expedient presentada a la Comissió Informativa de data 18 
d’abril, es va eliminar una partida i import, que no procedia. 
 
 En concret al fer la rectificació referent al Conveni amb el Social, canviant la partida  
“48900” per la   “78900”, “per recollir adequadament la essència del conveni que és per inversió i 
per tant havia de ser un capítol 7”, que va suposar eliminar aquest concepte de l’expedient de 
suplement, per passar-lo a l’expedient de crèdit extraordinari, per error, es va suprimir la següent 
partida destinada a dotar l’anualitat de conveni pel Mundial de Hoquei: 
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7452 34101 48975 Conveni hoquei - Ajuts entitats  200.000,00 Annex 2 

 
 Quedant a l’expedient la partida següent que s’hauria d’haver suprimit referent al 
Conveni del Social. 
 

7451 33407 48900 Altres transferències s/finalitat lucre Arts escèniques 200.000,00 Annex 3 
 
 Donat que a les explicacions dels annexes a la memòria, figura ben exposada la 
intenció, que figura doblat per error el concepte de dotació pel “Conveni amb el Social”, i hi manca 
la dotació per a dotar l’anualitat de conveni pel Mundial de Hoquei. 
 
 Que els imports globals dels expedients no varien. 
 
 I que per tant es tracta d’un error material, que no altera les finalitats i voluntats 
exposades en l’expedient. 
 
 L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància d’interessats,  els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
  
 L’article 74.2 de la LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, estableix que la competència per a rectificar errors 
materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que 
els ha dictat. 
 
 La competència per la seva aprovació és del Ple. 
 
 Vist l’informe de la Intervenció General. 
 
 La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Aprovar la correcció de l’error material detectat a l’expedient de suplement de 
crèdit número 1 al Pressupost de l’Ajuntament per 2021, aprovat pel Ple en data 29 de març de 
2021, en concret: 
 
 On diu: 
 

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

 Ha de dir: 
 

7452 34101 48975 Conveni hoquei - Ajuts entitats  200.000,00 Annex 2 
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 Segon.- Confirmar l’aprovació definitiva de l’expedient de suplement de crèdit número 
1 al Pressupost de l’Ajuntament per 2021 per la manca de presentació d’al· legacions.» 
 
Epígraf 11) Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació al compliment 

de la normativa contra la morositat a l’exercici 2020. 
 
 Després de la presentació del Sr. Albert sobre les obligacions legals en les quals 
s’emmarca aquest informe, i la  constatació que no s’han produït situacions de morositat en el 
pagament a proveïdors, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa queda assabentat del contingut del 
següent document: 
 
 « En data 30/12/2004 es publica al Butlletí Oficial de l’Estat número 314, la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials . 
 
 El 6 de juliol de 2010 es publica al Butlletí Oficial de l’Estat número 163, la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, establint en el seu article quart una sèrie 
d’obligacions a realitzar per les Corporacions Locals en relació al compliment dels terminis 
previstos per al pagament d’obligacions. 
 
 La Llei 25/2013, de 27 de desembre, D’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat número 
311 el 28 de desembre de 2013, estableix en el seu article 12.2 que Anualment, l’òrgan de control 
intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa en matèria de 
morositat. En el cas de les Entitats Locals, aquest informe serà elevat al Ple. 
 
 En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
 ÚNIC.- Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació al 
compliment de la normativa contra la morositat a l’exercici 2020, en compliment de l’article 12.2 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, D’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic.» 
 
Epígraf 12) Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i dels seus 

ens, relatiu al Pressupost de 2020. 
 
 Després de la presentació del Sr. Albert sobre les obligacions legals en les quals 
s’emmarca aquest informe, sobre el control  intern de l’Ajuntament i els seus ens, i la  constatació 
que no hi ha hagut motius d’objecció a l’apartat de control financer, el Ple de l’Ajuntament de 
Terrassa queda assabentat del contingut del següent document: 
 
 « El control intern, regulat en l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i desenvolupat pel 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, és l’exercit per les Entitats Locals 
respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils d’elles dependents, en la seva accepció de funció interventora, control financer i controls 
d’eficàcia i eficiència. 
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 Els resultats d’aquest control intern, d’acord amb l’article 37 del referit 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, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de 
l’aprovació del Compte General. Informe resum que serà remès al Ple, a través del President de la 
Corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer 
quadrimestre de cada any. Conforme al mandat imposat pel punt tercer d’aquest mateix article, la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la 
qual s’establien les instruccions a les quals ha d’ajustar-se el contingut, estructura i format de 
l’informe resum. 
 
 En virtut d’això es remet al Ple, pel seu coneixement, el present informe en el qual 
s’inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció 
interventora i el control financer per a l’exercici 2020 d’aquesta Entitat i dels seus ens. 
 
 En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
 ÚNIC.- Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i 
dels seus ens, realitzat per tal de donar compliment de l’article 37 del RD 424/2017 pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, relatiu al Pressupost 
de 2020.» 
 
Epígraf 13) Cessió d’ús gratuït privatiu de la nau Pont Aurell i Armengol, situada al carrer Sant 

Francesc, núm.71 de Terrassa, per ubicar-hi un centre en l’àmbit de la neurologia 
impulsat per AVAN. 

 
  Pren la paraula el Sr. Albert, qui comença destacant que AVAN és una entitat sense 
afany de lucre, important i històrica a la ciutat, que dóna suport a les persones amb malalties 
neurològiques i els seus familiars. Aquesta entitat ha patit per la mancança d’espais suficients i 
adequats per la seva tasca. AVAN atén actualment més de mil famílies associades, i té seus a 
Terrassa, Rubí, Sabadell, Sant Cugat i Castellar. A més, és una entitat amb una participació molt 
activa en diferents consells municipals, com el de Benestar Social o de Salut, taules i consells de 
districte. Des del 2013 han ocupat un espai al centre cívic Avel·lí Estrenjer, que no és el més 
adequat per atendre les persones que necessiten la seva atenció. Durant anys s’han buscat 
alternatives. S’ha fet, en definitiva, un llarg camí, que avui es concreta en un pas que cal esperar que 
sigui definitiu, amb la cessió gratuïta de la nau Pont Aurell i Armengol. 
 
 La Sra. Lluís anuncia el vot favorable del Grup de JxT al present dictamen, alhora que 
valora la feina que duu a terme l’entitat AVAN. Fa anys que s’ha anat cercant una nova seu per a 
l’entitat. Finalment s’ha pogut materialitzar la cessió gratuïta d’ús privatiu, perquè l’entitat pugui 
continuar desenvolupant la seva activitat. 
 
 El Sr. González manifesta que el Grup de Ciutadans dóna el seu afirmatiu al present 
dictamen, i ho fa de manera entusiasta, atesa la tasca que duu a terme aquesta entitat, i pensant en el 
seu futur. 
 
 El Sr. Vega celebra que finalment hi hagi un acord en aquest sentit, tenint en compte la 
gran tasca que AVAN fa a la ciutat i al territori. També celebra que després de molts treballs i 
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moltes converses s’hagi trobat una alternativa per tal que l’entitat tingui més capacitat de resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 
 
 La Sra. Polo explica que AVAN es troba en la necessitat urgent de traslladar i ampliar 
els seus serveis ubicats al centre Avel·lí Estrenjer, així com l’oportunitat de seguir millorant i 
modernitzant les seves instal·lacions, definint un model d’atenció centrat en les persones i en les 
seves famílies. La Sra. Polo agraeix tota la tasca que duu a terme l’entitat, la seva empatia, així com 
agrair també el suport expressat pels Grups municipals. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut del 
dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents 
 

I. L’Ajuntament de Terrassa és propietari de la nau Pont i Aurell i Armengol, situada al 
carrer Sant Francesc núm. 71 de Terrassa i referència cadastral 
7814418DG1071B0001RE. L’esmentada nau ha estat incorporada recentment a 
l’Inventari de Béns i Drets d’aquesta Corporació amb el codi 10631-830. 

 
La nau disposa d’una superfície total construïda de 1.546,68 m2, ocupant 131,16 m2 
en planta soterrani, i 707,76 m2 en planta baixa i planta pis. Té la qualificació 
urbanística de  “Sistema d’equipament comunitaris clau E10” i està classificat al 
Planejament Urbanístic com a sòl urbà no consolidat dins del Pla de Millora PM-
AUR001. Tot i que el planejament derivat està aprovat i les obres d’urbanització 
acabades i recepcionades, amb el que aquests terrenys tenen la consideració de sòl 
urbà consolidat i gaudeix de la condició de solar. La es defineix en:  

 
a) Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i Programa d’actuació urbanística 

municipal (PAUM) en el terme municipal de Terrassa, aprovat per resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data de 31 d’octubre de 
2003 i vigent des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) núm. 4029 el 12 de desembre de 2003.  

 
b) Pla de Millora Urbana de transformació de PONT AURELL I ARMENGOL 

(PA_AUR001), expedient PLPG 7/2004, aprovat definitivament en data 30 de 
juny de 2005.  

 
c) Projecte de Reparcel·lació al carrer de Baldrich entre carrer de Sant Marià i 

carrer del Viveret a PONT AURELL I ARMENGOL (PA_AUR001), expedient 
GSOL 47/2005. 

 
d) Projecte d’obres d’urbanització complementària, expedient COAP 32/2006, 

aprovat definitivament en data 22 de maig de 2007, publicat en el BOPB núm. 
132 el 2 de juny de 2007. 

 
 

II.  En data 14 d’octubre de 2019, amb número de registre d’entrada 14-10-2019 160723, 
la Fundació Privada AVAN, entitat sense ànim de lucre, inscrita en el registre de 
Fundacions de la Generalitat amb el número 2142 en data 2 de desembre de 2005, 
amb CIF G63930499, dedicada a vetllar per millorar la qualitat de vida de persones 
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afectades per malalties neurològiques i de suport a les famílies, ha sol· licitat una 
ocupació privada de béns de propietat municipal a la nau coneguda com Pont Aurell i 
Armengol situada al carrer Sant Francesc 71 de Terrassa.  

 
La present sol·licitud es troba acompanyada a aquest efecte d’una “Memòria del 
Projecte Centre AVAN Neurologia Terrassa”, explicativa de la motivació de la 
necessitat del projecte, de la utilització prevista i de les seves finalitats i de les 
condicions en les que es sol·licita que s’atorgui la cessió d’ús per tal d’establir un 
centre d’atenció integral i especialitzada per a persones i famílies amb malaltia 
neurològica, amb diferents projectes i programes per respondre a les necessitats de 
les persones (neurorehabilitació, integració, respir, acompanyament…).  
 
Alhora també preveu la utilització d’aquest com un espai de formació, prevenció i 
divulgació de temes relacionats amb la neurologia i les malalties neurològiques, i un 
espai on crear juntament amb altres agents de la ciutat i externs, nous projectes i 
noves propostes per seguir millorant la qualitat de vida de les persones. 

 
III.  A l’objecte de tramitar la sol·licitud referida anteriorment han estat emesos pels 

serveis tècnics municipals els informes que seguidament es refereixen: 
 

 A. En data 12 d’abril de 2021, l’Àrea de Drets Socials, ha emès un informe en 
relació a l’interès públic,oportunitat i conveniència d’accedir a la sol·licitud, per al  
desenvolupament de les activitats de la Fundació Privada AVAN descrites a la 
memòria explicativa emesa per aquesta entitat, per ubicar un nou centre de 
referència en l’àmbit de la neurologia a la ciutat de Terrassa. 

 
 B. En data 14 d’abril de 2021, la Cap del Servei d’Assessoria Jurídica ha emès un 

informe relatiu a les consideracions jurídiques respecte a l’expedient de cessió en el 
que conclou: 

 
“Atenent les consideracions jurídiques anteriorment especificades, així com els 
informes tècnics que s’acompanyen a l’expedient, cal concloure que òrgan competent 
per a l’aprovació de la cessió d’ús és el Ple de l’Ajuntament de Terrassa, conforme el 
previst a l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de Patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, i es determina l’atorgament directe del dret de cessió 
d’ús a favor de la Fundació Privada AVAN, entitat sense ànim de lucre, dedicada a 
vetllar per millorar la qualitat de vida de persones afectades per malalties 
neurològiques i de suport a les famílies, d’acord amb el previst al referit article 73, i 
per analogia als articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, un cop acreditat el caràcter patrimonial 
del bé, la seva valoració tècnica, i en atenció a la rendibilitat social de les finalitats i 
activitats per als quals s’atorga. Conseqüentment, en tant que la proposta d’acord 
elaborada s’ajusta als requeriments legals referits anteriorment, i s’informa 
favorablement al Servei de patrimoni perquè procedeixi al corresponent expedient de 
cessió”.  

 
C. En data 14 d’abril de 2021, el cap de Planejament Urbanístic del Servei 

d’Urbanisme, ha emès un informe relatiu a la compatibilitat urbanística d’usos 
del bé respecte del que es planteja la cessió d’us en el que conclou:  
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“Vista la documentació presentada s’informa que l’activitat projectada és 
compatible amb els usos determinats en el planejament urbanístic que li és 
d’aplicació així com amb les determinacions de la transcripció de l’informe del 
Servei de Legalització d’Activitats i sempre que és compleixin”.  

 
D. En data 15 d’abril de 2021, una arquitecta tècnica municipal amb el vist i plau de 

la Directora del Servei de Patrimoni i Manteniment, han emès l’informe 
justificatiu per a la cessió d’ús gratuït privatiu de la nau objecte d’aquest bé 
patrimonial i el plec de clàusules administratives particulars, en el que conclouen 
que, d’una banda la voluntat de la Fundació Privada AVAN conjuntament amb 
l’informe motivador de l’Àrea de Drets Socials que motiva la conveniència de 
l’adjudicació directa a AVAN, i fetes les consultes i demanats els informes als 
serveis competents, informe favorablement a la cessió d’ús del bé a favor 
d’AVAN, amb els drets i deures descrits en el plec de clàusules administratives 
particulars per aquesta cessió.  

 
 Normativa d’aplicació i consideracions jurídiques 
 
 La normativa d’aplicació específica per a la tramitació i aprovació de la present 
proposta és la que es detalla a continuació: 
 

− Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL). 
− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim Local de Catalunya (TRLMC). 
− La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques 

(LPAP) i el Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
General que la desenvolupa. 

− Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals de Catalunya. (RPEL).  

 
 D’acord amb previst en els articles 203 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, i dels 
articles 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, el règim jurídic d’aplicació als béns patrimonials està 
configurat conforme el que es resumeix a continuació: 
 

• Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l’ens local i no 
són destinats directament a l’ús públic o a l’exercici de cap servei públic de 
competència local, o a l’aprofitament pel comú dels veïns. Es regeixen pel que 
disposa llur legislació específica i, si aquesta mancava, per les normes de dret privat. 

 
• Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima 

rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, bé directament 
per l’ens local o per mitjà dels particulars. 

 
• Per a les cessions d’ús dels béns patrimonials els ens locals poden valorar 

motivacions de prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats 
culturals, esportives, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin 
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
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 L’expedient de cessió d’ús d’un bé patrimonial, la competència del qual es del Ple, ha 
de quedar justificada l’oportunitat o la conveniència, i s’ha d’acreditar el caràcter patrimonial del bé 
i la valoració tècnica. 
 
 Atenent les consideracions anteriorment especificades, així com els informes preceptius 
que s’acompanyen a l’expedient, i considerant que queda justificada l’oportunitat i conveniència de 
procedir a acceptar la sol·licitud expressada per la Fundació Privada AVAN, respecte de l’ocupació 
i ús privatiu d’espais de propietat municipal a l’edifici conegut com a Pont i Aurell i Armengol, la 
Comissió d’Inversions i Patrimoni, proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de cessió d’ús per un termini de 50 
anys, promogut per la Fundació Privada AVAN, entitat sense ànim de lucre, inscrita en el registre 
de Fundacions de la Generalitat amb el número 2142 en data 2 de desembre de 2005, amb CIF 
G63930499, respecte dels béns patrimonials de propietat municipal que han estat identificats a 
l’antecedent primer dels presents acords, amb la finalitat que l’esmentada entitat pugui continuar 
desenvolupant les seves activitats de vetllar per millorar la qualitat de vida de persones afectades 
per malalties neurològiques i de suport a les famílies. 
 
 Segon.- DETERMINAR que el dret d’ús que s’atorga en virtut de l’acord anterior, 
s’exercirà d’acord amb les estipulacions contingudes al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que s’adjunta i, pel que respecte a l’inici les activitats i finalitats que motiven 
l’atorgament, es requerirà la compatibilitat urbanística dels usos.  
 
 Tercer.- SOTMETRE els presents acords a informació pública mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis 
i edictes electrònic de la Corporació, durant un termini de 20 dies hàbils als efectes que es puguin 
formular reclamacions, al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns. En cas que no se’n 
produeixi cap, els presents acords esdevindran definitius. 
 
 Quart.- FACULTAR a l’Alcalde-President o a la persona membre de la Corporació que 
el substitueixi en el càrrec, per atorgar i signar tots els documents que siguin necessari per a 
l’efectivitat dels presents acords. 
 
 Cinquè.-  NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució a la Fundació Privada AVAN, i 
als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.» 
 
Epígraf 14) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 3.25, quant a la 

tarifació social d’escoles bressol, 3.8, relativa a la modificació de les tarifes de les 
piscines, i la 4.1, relativa a una modificació en les exempcions de la prestació de 
l’aigua. 

 
 El Sr. Albert explica que es planteja la modificació de tres ordenances fiscals. Pel que 
fa a la 3.25, avui es fa realitat la tarifació social de les escoles bressol. Aquest és un nou model que 
permet abandonar la bonificació de les taxes, i garantir que totes les famílies, en funció de la seva 
situació econòmica, puguin fer front al pagament d’aquest servei. És un model de justícia social, 
inclusiu, progressiu i sostenible. Amb el model anterior, un 29% de famílies gaudien de bonificació. 
La tarifació social permetrà augmentar fins al 66% les famílies que pagaran quotes inferiors o iguals 
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a les quotes actuals. Totes les famílies saben que pagaran quotes més equitatives i ajustades a la 
seva realitat, tant pel que fa als trams més baixos com als trams més alts. Cadascú d’acord amb les 
seves necessitats i amb la seva capacitat. Pel que fa a l’ordenança 3.8, el Sr. Albert assenyala que es 
repeteix la fórmula aplicada l’any passat, amb un preu únic per entrada, una taxa especials pels 
casals i campus d’estiu, i la possibilitat de comprar paquets d’entrades. La responsabilitat porta a fer 
una previsió que es mantindrà en les limitacions de l’ús de les piscines per prevenir la COVID-19, i 
assegurant l’accés assequible a les instal·lacions garantint la seguretat per a tothom. Els menors de 
catorze anys tindran entrada gratuïta. L’entrada puntual pel torn de matí o de tarda té un preu de dos 
euros, que es pot reduir a 1,5 euros en determinades circumstàncies. Pel que fa a la modificació de 
l’ordenança 4.1, el Sr. Albert explica que té a veure amb un equívoc històric que s’havia de 
solucionar: si bé l’ordenança preveu en el seu redactat que les societats municipals no paguin per 
l’abastament d’aigua, totes ho han fet. Taigua sempre ha comptat amb aquests ingressos. 
L’auditoria a Funerària ha permès detectar aquesta anomalia, i ara es proposa la modificació del text 
per normalitzar la situació. 
 
 La Sra. Lluís anuncia que el Grup de JxT votarà a favor d’aquestes modificacions, 
destacant especialment la tarifació social de les escoles bressol, la motivació de la qual comparteix 
plenament. La Sra. Lluís agraeix la predisposició dels serveis municipals per introduir una 
observació proposada pel Grup de JxT, respecte a les correccions aplicables a les diverses 
situacions familiars, algunes complexes.  
 
 El Sr. González destaca en especial la tarifació social de les escoles bressol, una 
proposta que a la qual el Grup de Ciutadans dóna tot el seu suport. 
 
 El Sr. Vega demana la votació separada de la modificació de les tres ordenances. Pel 
que fa a la tarifació social de les escoles bressol, comparteix els seus principis. És un avenç en la 
progressivitat i l’adequació del pagament del servei en funció de la capacitat econòmica. La 
capacitat econòmica de les famílies en cap cas ha de limitar l’educació dels infants, especialment en 
aquesta etapa tan important per a l’èxit educatiu dels joves i que col·labora a la conciliació laboral i 
familiar. El Sr. Vega afegeix que hi ha un aspecte que cal posar en evidència. Aquesta tarifació pot 
suposar un increment important per a les classes mitjanes, que utilitzen aquest servei. Això pot 
derivar del mètode de tarifació, però no és imputable. Quan es va desplegar la xarxa d’escoles 
bressol, va néixer amb el compromís que la seva sostenibilitat econòmica seria a terços entre els 
ajuntaments, les famílies (que es podria reduir a partir de les bonificacions) i la Generalitat. Aquesta 
última va deixar de fer la seva aportació des del curs 2012-2013, fins al curs passat, quan en 
compliment d’una resolució judicial va tornar a fer-la. Aquesta aportació, però, ha disminuït de 
manera considerable, del 33% a un 16%. La diferència ha de ser assumida per l’Ajuntament i la 
ciutat. Aquesta situació acaba gravant l’administració i la ciutadania de Terrassa. Aquest és un punt 
que cal reclamar: que totes les administracions facin front als seus compromisos, per tal d’assolir 
l’equitat que tothom comparteix. Respecte a les tarifes de les piscines, el Sr. Vega considera que 
aquest sistema, iniciat l’any passat en una situació extraordinària, va representar treure tots els 
criteris d’equitat que hi havia. El Grup del PSC mantindrà la seva coherència, i votarà en contra 
d’aquest acord. Pel que fa a les exempcions de la prestació de l’aigua, el Sr. Vega comparteix 
l’objectiu de la mesura proposada. La claredat administrativa i comptable fa necessari separar les 
diferents qüestions. 
 
 El Sr. Moreno manifesta que la situació de pandèmia continua. L’any passat es va 
donar un bon servei. Si s’haguessin fet abonaments, no hi hauria hagut els 65.000 usuaris que van 
tenir les piscines. Amb les mesures que ha explicat el Sr. Albert, els ciutadans de Terrassa en surten 
beneficiats.  
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 El Sr. Albert assenyala que el Sr. Vega no desaprofita cap oportunitat per criticar, 
quan es tracta de les escoles bressol. El Grup d’ERC-MES ho comparteix, independentment de qui 
governi. Però el Sr. Vega oblida la realitat econòmica de la Generalitat de Catalunya durant els 
últims anys, i també oblida l’esforç que està fent en els darrers temps. Oblida, així mateix, que la 
Diputació va saber donar resposta i acompanyar el món local en l’àmbit de les escoles bressol. 
Terrassa és una ciutat que va fer una aposta, compartida per tothom, molt gran per les escoles 
bressol. Per tant, la realitat de Terrassa no és equiparable a la d’altres ciutats. Aquesta aposta té un 
cost pressupostari elevat, i al llarg dels anys altres administracions no han acompanyat 
l’Ajuntament com ho haurien d’haver fet. La modificació de l’ordenança que avui es presenta és 
una aposta clara per la justícia i per l’equitat. Respecte a les piscines, l’any passat es va prendre una 
mesura que calia adoptar, tot i que hi havia alguns dubtes. Calia veure com seria percebuda per la 
ciutadania. La valoració, al capdavall, va ser molt positiva per part de tothom. És responsabilitat del 
govern fer front a la nova realitat que viu la ciutat des de l’any passat, i que ha de gestionar. Caldrà 
veure com evoluciona la situació al llarg dels pròxims mesos, com per exemple la qüestió dels 
aforaments. Però cal prendre una decisió en relació amb l’ordenança fiscal. La realitat és molt 
diversa. Segurament hi ha famílies i entorns que poden sortir perjudicats, però en general la majoria 
de la ciutadania que fa ús de les piscines, sobretot amb la gratuïtat pels menors de catorze anys, en 
sortirà beneficiada. És evident que no es pot treballar amb abonaments, perquè no es poden garantir 
els aforaments. 
 
 El Sr. Vega reconeix que les mesures relatives a les piscines van funcionar l’any 
passat, però hi havia alternatives. Però pel que fa al preu de les piscines, s’havia construït, amb la 
col·laboració de tothom, un model que feia possible que aquelles famílies més vulnerables 
tinguessin un benefici en la seva utilització. El sistema que es planteja simplifica la gestió. El Sr. 
Vega ho reconeix. Però hi havia possibilitats de mantenir uns abonaments condicionats, que feien 
que una família de quatre membres, amb uns ingressos de cent mil euros, pagués més que una 
família amb uns ingressos de vint mil. Això, ara, està igualat. Sobre les escoles bressol, el Sr. Vega 
comparteix les paraules del Sr. Albert, però aquest no pot negar que si el 2008 l’Ajuntament rebia, 
per nen i any, 1.850 €, per part de la Generalitat, i avui en rep 1.300 €, s’ha fet un pas enrere. Els 
costos, a més, s’han incrementat. El Sr. Vega espera que els diferents Grups municipals es trobin 
per reclamar més col·laboració, en un aspecte que tothom comparteix que és fonamental per a l’èxit 
educatiu i per l’equitat. 
 
 El Sr. Albert recorda les recents paraules del presidenciable Sr. Aragonès, quan van dir 
que l’etapa 0-3 anys seria gratuïta. El PSC té una bona oportunitat per votar a favor del candidat a la 
Presidència de la Generalitat, per fer-ho possible. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva del present dictamen, 
aquests són aprovats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) ……………...……... A FAVOR dels acords segon i tercer 
     EN CONTRA de l’acord primer 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) ………………...…... A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………...... A FAVOR 
  
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
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 « En el marc d’aplicació de les Ordenances Fiscals vigents l’exercici 2021, i d’acord al 
que estableixen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i textos concordants, s’ha proposat per part dels 
Serveis d’Educació, d’Esports i de Medi Ambient diverses modificacions en les ordenances per a la 
seva entrada en vigor un cop aprovades definitivament i que es concreten en el següent: 
 

OF 3.8. MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE LES PISCINES MU NICIPALS 
PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 2021 

 
  A conseqüència de les limitacions derivades de les mesures necessàries en la lluita 
contra la covid-19, l’exercici 2020 es va procedir a la modificació de les taxes de les piscines 
municipals, de forma transitòria, per adaptar-les a les mesures limitatives introduïdes en l’ús 
d’aquests espais. La vigència de la modificació va ser per la temporada de bany 2020. 
 
  L’evolució de la pandèmia i les mesures adoptades pels governs de l’Estat i la 
Generalitat suposen haver de mantenir limitacions anàlogues per a la temporada de bany 2021 a les 
dutes a terme el 2020, en quant a aforament, a horari d’obertura, a distàncies de seguretat i a la 
utilització d’espais, entre d’altres.   
 
  Aquestes limitacions impliquen que s’hagi de tornar a fer un replantejament en la 
prestació del servei i en els imports que es paguen pel mateix, els quals es troben regulats en 
l’ordenança fiscal 3.8. L’obertura es farà amb torns horaris de 4 hores matí i 4 tarda, i amb un 
aforament màxim del 30%. Cal garantir una distància de seguretat de 1,5 metres entre persones. No 
es pot disposar dels espais de pícnic i menjar. Ni dels vestidors ni guardarroba. Cosa la qual 
modifica substancialment les condicions d’utilització existents en una temporada normal. 
 
  Això impedeix l’emissió d’abonaments individuals i familiars, degut en primer lloc a la 
pràctica impossibilitat que ningú pugui gaudir de forma il· limitada de les piscines i a la dificultat de 
control d’accés que suposa, i al perill de possibles reclamacions en cas de rebrot de la covid-19 i un 
nou tancament de les instal·lacions. El fet de no emetre abonaments també implica la impossibilitat 
d’aplicar bonificacions per capacitat econòmica. La gestió dels accessos, per tant, només es podrà 
fer amb entrades individuals, adquirides prèviament al web de l’Ajuntament mitjançant la 
plataforma de gestió de piscines, o a les pròpies taquilles dels equipaments. 
 
  Aquestes entrades individuals, alhora, només poden ser de preu únic, doncs les diferents 
tipologies d’entrades existents a l’ordenança fiscal (persones jubilades, famílies nombroses, i altres) 
impliquen una necessària verificació a l’accés de les piscines que enguany no es podrà dur a terme 
per no formar cues i agilitzar al màxim la circulació de persones. A banda que l’objectiu és poder 
canalitzar la venda d’entrades a través de la web, i l’existència de diferents preus seria una dificultat 
afegida al procés de compra, que ha de ser el màxim de simple possible. 
 
  Des del Servei d’Esports, en conseqüència, es proposa mantenir un preu únic per 
entrada, com el 2020, preveient alhora una taxa específica per a casals i campus d’estiu (que haurien 
de fer la reserva i el pagament de forma prèvia, i sempre que hi hagi disponibilitat d’espais) i la 
possibilitat de comprar paquets d’entrades per agilitzar la compra.  
 
  Per arribar a aquesta proposta el Servei d’Esports ha realitzat un càlcul tenint en compte 
la combinació dels diferents tipus de tarifes que estan previstes a l’ordenança fiscal, de les 
limitacions horàries i les limitacions d’espai, i combinant els diferents factors en joc, com són 
entrades individuals d’adults, de joves, de persones jubilades, abonaments individuals, abonaments 
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familiars i multi-entrades. El resultat d’aquest càlcul dóna un import de 2 € per persona i torn, el 
qual seria d’aplicació com a entrada individual. En quant a casals i campus, s’aplica el mateix criteri 
proporcional de l’ordenança, resultant 1,5 € i en quant a la targeta multi-entrada de 10, aplicant la 
mateixa sistemàtica que l’ordenança, en resulten 15 €. Finalment es preveu ampliar l’edat d’entrada 
gratuïta per a nens, ampliant l’edat fins als 13 anys, per poder assimilar els accessos familiars als 
abonaments existents a l’ordenança fiscal. 
 
  Atès que la proposta reprodueix l’aprovada de forma excepcional per a l’exercici 2020, 
i que està incorporada a l’ordenança fiscal 3.8 en forma de disposició transitòria, cal prorrogar la 
vigència d’aquesta disposició transitòria per a l’exercici 2021, per la qual cosa s’ha d’aprovar una 
modificació de l’ordenança, de la forma prevista per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
els seus articles 15 a 19, mitjançant l’aprovació provisional per l’Ajuntament en Ple i la seva 
exposició pública. 
 
  En conseqüència, cal introduir a l’ordenança fiscal 3.8, reguladora de la taxa per la 
utilització de les instal·lacions esportives municipals, la següent modificació: 
 

Disposició transitòria 
 
A conseqüència de les limitacions i mesures que cal implementar derivades de la lluita 
contra la covid-19 en les piscines municipals, que comporten una restricció en 
l’aforament, en els horaris d’obertura i en els usos de les instal·lacions, 
excepcionalment, i només per a l’exercici 2021, el quadre de tarifes de l’article 5è 
apartat 1r punt e) d’aquesta ordenança, quedarà suspès i substituït per les tarifes 
següents: 

 

 
OF 3.25 APROVACIÓ D’UN NOU MODEL DE TARIFACIÓ SOCIA L DE LES 
ESCOLES BRESSOL 

 
 En el marc del què preveu el pla de mandat del Govern Municipal, des del Servei 
d’Educació es proposa l’evolució del sistema tarifari de les escoles bressol municipals, passant de 
l’actual sistema de taxes bonificades a un en el qual es pagui en funció de la capacitat i situació 
econòmica de les famílies, la qual cosa ha de permetre eixamplar l’accés a les escoles, afavorint que 
un nombre més gran de persones i famílies pugui beneficiar-se d’unes quotes en sintonia amb el seu 
nivell d’ingressos i assolir així un major equitat en l’accés als serveis públics. 
 
 D’acord amb l’informe emès pel Servei d’Educació, el nou model es basa en un sistema 
de taxes per trams que busca la manera d’adequar les quotes de les escoles a la capacitat econòmica 
de les famílies amb l’objectiu que el cost que suporten unes famílies no sigui una trava en 
l’escolarització -principi d’inclusivitat- i que aquesta trava no sigui ni més gran, ni diferent a les que 
es troben altres famílies  -principi de justícia social-. 
 
 En aquesta proposta, la fixació de preus ha de seguir una metodologia que es basi en 
l’accessibilitat al servei, i això ha d’anar en consonància en la relació que hi ha entre la tarifa o preu 

Entrada individual en torn de matí o de tarda 2,00 € 
Targeta de bany multi-personal de 10 usos en torn de matí o tarda 15,00 € 
Utilització de centres d’esplai, escoles, i cursets d’entitats sense 
afany de lucre, per persona i ús 

1,50 € 

Usuaris/es menors de 14 anys, sempre acompanyats/des d’un adult Gratuït 
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que pagaran les famílies i la seva capacitat econòmica -principi de progressivitat- Per tant, el preu 
ha d’anar en consonància amb els altres preus per cada tram i en relació a les rendes de les famílies. 
 
 L’aplicació o disseny d’una estructura de preus per afavorir l’accessibilitat al servei 
d’escola bressol, ha de tenir en compte el cost d’aplicació d’aquesta política publica per afavorir 
l’accés a l’educació infantil en l’etapa 0-3, i per tant s’ha de considerar les limitacions 
pressupostaries municipals i el finançament d’aquest servei, i s’ha de correspondre amb els 
objectius que es volen assolir amb les polítiques d’accessibilitat fixades. 
 
 En aquest sentit la nova proposta es basa en el pas del sistema de bonificacions a un 
sistema de tarifació social per trams que es començarà a aplicar el proper curs 2021-22 a les escoles 
bressol municipals. El sistema s’introduirà progressivament, començant en els primers cursos de les 
escoles bressol (lactants i P1) de forma que es completarà el curs 2022-23 a tota l’escolarització en 
les escoles bressol. De forma paral·lela s’estudiarà l’aplicació a les altres escoles municipals de 
Terrassa. 
 
 La proposta de taxes final incorpora un escalat de tarifes per trams els quals es 
determinen a partir dels ingressos i membres de la unitat familiar. Els trams establerts són 9 amb 
una àmplia graduació de tarifes, en funció del tipus d’escolarització. Aquest sistema queda justificat 
suficientment en l’informe del servei, i es troba dins l’àmbit de les atribucions que té l’Ajuntament 
en l’ordenació dels tributs propis. 
 

ORDENANÇA 4.1 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIA L 
PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI SOBRE EL SERVEI PÚ BLIC 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A TERRASSA. MODIFICACIÓ DE L’E XEMPCIÓ 

 
 Per últim des del Servei de Medi Ambient es proposa la introducció d’una modificació 
puntual en l’ordenança 4.1, consistent en la modificació de l’exempció existent a hores d’ara a favor 
de l’Ajuntament i els seus organismes i empreses prevista en l’article 8è. Aquesta és una exempció 
prevista des de l’aprovació de la PPNT el juliol de 2018, tot traslladant allò que ja s’estava duent a 
terme amb l’anterior concessionària del servei d’abastament d’aigua, amb la qual el 
subministrament d’aigua a l’Ajuntament era gratuït. Els efectes de l’exempció amb la nova 
ordenança es van estendre a organismes i societats municipals de forma errònia, doncs de fet Taigua 
va continuar facturant l’aigua a les empreses municipals i aquestes assumint el cost, sense posar de 
manifest l’existència de l’exempció.  
 
 No ha estat fins el 2021 que en el procés d’auditoria de l’empresa municipal Funerària 
de Terrassa s’ha posat sobre la taula l’existència de l’exempció i per tant la no obligació de pagar 
per part de societat.  
 
 Tenint en compte que la situació de fet era i és que les empreses municipals han 
continuat pagant pel subministrament (per què ho tenen pressupostat), i que Taigua té 
comptabilitzats aquests ingressos, el més adient és adequar l’exempció a la realitat tant provinent de 
l’anterior concessionària com la posada en pràctica un cop el servei va ser municipal, suprimint 
l’exempció existent a organismes i empreses municipals i mantenint-la només per l’Ajuntament. 
 
 D’acord amb els informes del Cap del Servei d’Esports, del Director de l’Àrea de Cicles 
de la Vida, de la Directors de Serveis de Medi Ambient i del Director de Serveis de Gestió 
Tributària i Recaptació, i vistos així mateix els informes de l’Interventor General i del Secretari 
General de la Corporació 
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 Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 3.8 
incorporant la disposició transitòria indicada en els antecedents, de manera excepcional per al 2021, 
ateses les limitacions amb les que hauran d’obrir les piscines municipals en la present temporada de 
bany. 
 
 SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 3.25 reguladora 
de la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal en el seu article 
7è, relativa a la tarifació social de les escoles bressol, en els termes previstos en el nou redactat de 
l’ordenança fiscal. 
 
 TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança 4.1 reguladora de la 
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei públic 
d’abastament d’aigua a Terrassa, consistent en suprimir de l’article 8è l’exempció a organismes 
autònoms i societats municipals. 
 
 QUART.- Exposar públicament en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament l’acord 
precedent, així com el text de l’ordenança modificada per un període mínim de 30 dies. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Aquest anunci serà publicat en el BOP i en un diari de gran difusió de la província. 
 
 CINQUÈ.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els 
presents acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text de les 
ordenances aprovades.» 
 
Epígraf 15) Inici d’expedient sancionador per presumpte incompliment del Codi Ètic i de 

Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.  
 

Pren la paraula en primer lloc la Sra. Ona Martínez, qui comença assenyalant que el 
present expedient suposa un pas més del procediment del qual s’ha dotat l’Ajuntament, a partir 
d’una denúncia presentada a través de la Bústia Ètica, el següent informe de la síndica municipal de 
Greuges i la seva posterior derivació a la Comissió de garantia del Codi Ètic, que fa les gestions 
oportunes i que si veu indicis suficients inicia la tramitació d’aquest expedient al Ple, que acabarà 
resolent el que convingui. Aquest ha estat el primer procediment de la Bústia Ètica que pertoca 
abordar en tota la seva complexitat, i per tant permetrà detectar les possibles millores a introduir en 
el futur, i on tothom hauria d’haver estat a l’altura del repte que això requeria. La Sra. Martínez 
reconeix l’esforç de la síndica, dels tècnics municipals i del secretari municipal, per treballar aquest 
marc complex, i per intentar desenvolupar la seva tasca malgrat les dificultats d’un procediment que 
és millorable des d’un put de vista polític. La Sra. Martínez valora la tasca realitzada per 
l’Ajuntament amb el Codi Ètic, amb la Bústia Ètica i amb el Pla d’integritat que s’està 
desenvolupant. L’Ajuntament és pioner i referent al país en aquest sentit, i això aporta una 
responsabilitat que tothom hauria d’entomar. El Codi Ètic, aprovat en el mandat passat, i posat en 
funcionament en aquest, ha estat una prioritat del govern des del primer moment, obrint la Bústia 
Ètica i treballant en el Pla d’integritat. L’ètica i la integritat públiques són imprescindibles per 
garantir a una bona administració per a la ciutadania. Avançar, prevenir, mitigar els riscos i dotar-
nos d’eines és un deure dels governants. També per restablir i consolidar la confiança entre la 
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política i la ciutadania. Per això el govern sempre estarà al costat de la transparència, de la integritat 
i de l’ètica pública, i en contra de tergiversar-la i utilitzar-la per interessos polítics. Creure en la 
integritat és prevenir, és garantir processos justos, i sancionar de forma proporcional quan pertoqui, 
i sobretot voler millorar les eines que la protegeixen. Per aquests motius, la Sra. Martínez manifesta 
que se sent decebuda, pel fet políticament s’hagi estat incapaç de dur endavant un procés tan 
important amb totes les garanties, i que s’utilitzin com a arma política eines de prevenció i de 
millora de la integritat pública. Dia rere dia s’ha demostrat que manca molta maduresa política. Una 
filtració que vulnera la confidencialitat és intolerable. S’ha jutjat públicament una persona sense que 
la investigació estigués conclosa. S’ha fet un dany irreparable, s’ha contaminat el procediment i 
s’ha perjudicat la institució. Però el procediment ha de seguir el seu curs, malgrat tot, malgrat una 
filtració intolerable i injustificable que el perverteix des de l’inici. Avui es fa un pas més en aquest 
procés. Caldrà, doncs, millorar molt i aprendre molt. La Sra. Martínez espera que tothom sigui 
capaç de fer aquest exercici de revisió de les formes i maneres, pel bé de la institució però sobretot 
de la ciutat i de la seva gent.  

 
 Tot seguit la Presidència anuncia que els Grups municipals del PSC i de Ciutadans 

han presentat sis esmenes al present punt de l’ordre del dia. El contingut d’aquestes esmenes es 
transcriu a continuació: 

 
 15.1: 
 
 « Esmena de modificació 
 
 A la pàgina 2 del dictamen,  
 
 On diu:  
 
 «Finalment, en data 27 d’abril de 2021, el Secretari de la Corporació ha emès un nou 
informe, rectificant la lletra c) del punt 11 del seu informe de data 30 de març, en el sentit que s’hi 
exposa al mateix, tenint present que l’espectacle-festival no va ser contractat el 2019 i que durant 
els primers anys en què es va fer, l’empresa contractista va ser una persona física, tot aclarint no 
obstant, que aquestes errades no desvirtuen la conclusió ni la resta d’aspectes de la lletra c), en el 
sentit que l’entitat de la qual formava part la senyora Boladeras ja va ser contractada 
justificadament per a realitzar l’espectacle-festival abans que es convertís en Regidora de 
l’Ajuntament, i en relaciona els corresponents expedients de contractació.» 
 
 Ha de dir: 
 
 «Finalment, en data 27 d’abril de 2021, el Secretari de la Corporació ha emès un nou 
informe, rectificant la lletra c) del punt 11 del seu informe de data 30 de març, en el sentit que s’hi 
exposa al mateix, tenint present que al 2019 l’Ajuntament no va realitzar una adjudicació, sinó que 
es va vehicular via subvenció, i que durant els primers anys en què es va fer, l’empresa contractista 
va ser una persona física, tot aclarint no obstant, que aquestes errades no desvirtuen la conclusió 
ni la resta d’aspectes de la lletra c), en el sentit que l’entitat de la qual formava part la senyora 
Boladeras ja va ser contractada justificadament per a realitzar l’espectacle-festival abans que es 
convertís en Regidora de l’Ajuntament, i en relaciona els corresponents expedients de 
contractació.» 
 
 15.2: 
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 « Esmena d’addició 
 
 A la pàgina 1 del dictamen,  
 
 Afegir el següent paràgraf: 
 
 «La sra. Rosa Boladeras Domingo no va col·laborar en les tasques de comprovació i 
investigació dels fets denunciats davant la Bústia Ètica, tal con afirma la Síndica Municipal de 
Greuges en el seu informe 1/2021 – Bústia Ètica. La Síndica va fer arribar fins a tres requeriments 
a la regidora investigada per a que aportés una declaració jurada en la què especifiqués el vincle 
de parentiu entre la senyora Anna Boladeras i la senyora Maria Rosa Boladeras i el grau de 
consanguinitat que determina la distància familiar que hi ha entre una i altra persona. La falta de 
resposta suposa una vulneració dels articles 7.3 i 15 de les Normes Reguladores de la Bústia Ètica 
i de Bon Govern de l’Ajuntament, on es disposa expressament que els càrrecs electes estan obligats 
a prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació i facilitar l’accés a la informació i la 
documentació que sol·liciti la Sindicatura Municipal de Greuges.» 
 
 15.3: 
 
 « Esmena de supressió 
 
 A la pàgina 5 del dictamen,  
 
 Suprimir els següents paràgrafs: 
 
 «Atès que el mateix informe emès pel Secretari municipal considera que la presumpta 
responsabilitat sancionadora en la que podria haver incorregut la Sra. Boladeras per vulneració 
de l’esmentat article 15.1 a) del Codi Ètic i de Conducta, tenint en compte el seu mateix article 
21.1, constituiria una infracció lleu d’acord amb l’article 29.3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.» 
 
 «I que l’art 81.1 c) de la Llei 19/2014, estableix les sancions que es poden imposar 
per una infracció lleu són l’amonestació o la declaració d’incompliment amb publicitat.» 
 
 15.4: 
 
 « Esmena de modificació 
 
 A l’acord PRIMER de la part dispositiva 
 
 On diu 
 
 «INICIAR expedient sancionador contra la Regidora delegada de Cultura, la Sra. 
Rosa Boladeras Domingo, pel presumpte incompliment de la pauta de conducta establerta a 
l’article 15.1 a) del vigent Codi Ètic i de Conducta de l’ajuntament de Terrassa. 
 
 L’esmentat incompliment suposaria la comissió d’una infracció lleu, a la que li 
correspondria l’amonestació o la declaració d’incompliment amb publicitat.» 
 
 Ha de dir 
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 «INICIAR expedient sancionador contra la Regidora delegada de Cultura, la Sra. 
Rosa Boladeras Domingo, pel presumpte incompliment de les pautes de conductes establertes als 
articles 9 i 15 del vigent Codi Ètic i de Conducta de l’ajuntament de Terrassa. 
 
 Els esmentats incompliments suposarien la comissió d’una infracció lleu, a la que li 
correspondria l’amonestació o la declaració d’incompliment amb publicitat; o la comissió d’una 
infracció greu, a la que li correspondria una multa d’entre 600 i 6.000 euros o la pèrdua o la 
reducció de fins al cinquanta per cent de la pensió indemnitzatòria a què puguin tenir dret en el 
moment de cessar en el càrrec.» 
 
 15.5: 
 
 « Esmena de supressió 
 
 A l’acord SEGON de la part dispositiva 
 
 Supressió de la totalitat de l’acord.» 
 
 15.6: 
 
 « Esmena de modificació 
 
 A l’acord TERCER de la part dispositiva 
 
 On diu 
 
 «NOMENAR instructor al Secretari municipal de la Corporació, el Sr. Óscar 
González Ballesteros, que podrà ser objecte de recusació en els termes previstos a l’article 24 de la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.» 
 
 Ha de dir 
 
 «SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona que exerceixi la instrucció de l’expedient 
sancionador, a través dels Serveis Jurídics de la institució, que podran ser objecte de recusació en 
els termes previstos a l’article 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector 
Públic.» 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Garcia, qui assenyala que les esmenes tenen l’objectiu 
de corregir el contingut de l’informe. La primera esmena planteja que al dictamen no s’especifica 
que l’any 2019 l’Ajuntament no va realitzar una adjudicació, sinó que es va vehicular via 
subvenció. Això no es diu en el dictamen, i és un antecedent important que ha de constar. 
Posteriorment, l’any 2020 hi va haver un canvi de criteri.  
 
 La Sra. Martínez proposa fer una resposta conjunta un cop presentades les sis 
esmenes. 
 
 El Sr. Garcia demana que sigui contestada i votada cadascuna de les esmenes, a 
mesura que es vagin presentant. 
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 Consultat el secretari, l’alcalde demana a la Sra. Martínez que doni resposta a 
cadascuna de les esmenes. 
 
 La Sra. Ona Martínez anuncia que el govern votarà en contra de totes les sis esmenes. 
Les esmenes pretenen incidir en sis punts diferents d’un dictamen tècnic, per convertir-lo en un 
dictamen polític. El Sr. Garcia ha dit que volia corregir el dictamen. Els dos Grups volen vestir de 
neutralitat acrítica una modificació motivada per interessos partidistes, fonamentats exclusivament 
en un relat enfocat a convertir-se en jutges i instructors d’una persona a la qual, de fet, ja han 
condemnat. No poden pretendre que el govern aprovi unes esmenes sobre un dictamen que han 
demostrat que no es creuen. El PSC ho ha demostrat fa tot just dos dies, quan va fer saltar pels aires 
el sentit que tenia aquest dictamen d’inici d’expedient sancionador, fent una roda de premsa faltant 
a la veritat i exigint el cessament de la regidora, quan tot just avui, dos dies després, el Ple debatia 
l’inici de l’expedient sancionador. Per tant, la Sra. Martínez pregunta quin valor real té per als 
Grups que han presentat les esmenes l’inici de l’expedient, que és el que ha de valorar si hi ha 
infracció o no del Codi Ètic, i si és el cas quina infracció, en quin grau i quina sanció o 
responsabilitat s’ha de derivar. El Grup del PSC ja l’ha condemnat, i a més ja ha decidit quin ha de 
ser el càstig. Ara pretén que es mantingui un debat esmena per esmena, com si es tractés d’una 
qüestió tècnica, quan ja han fet saltar pels aires el procediment. Es podria haver mantingut un debat 
esmena per esmena, i fins i tot el govern podria haver-ne acceptat alguna, com ja va anunciar en la 
Comissió de seguiment del Codi Ètic. Però a causa del joc que han fet els ponents, el govern no pot 
entrar en aquesta dinàmica. La Sra. Martínez afegeix que és intolerable que algú se salti el 
procediment, faci un judici públic d’algú saltant-se els seus drets, i que després vulgui fer creure 
que són els màxims defensors de l’ètica i la integritat del dictamen i del procediment. També s’han 
saltat el principi bàsic de la proporcionalitat de la sanció en funció dels fets. Han fet una guerra 
política, que és tot el contrari del que ha de ser la gestió de l’ètica i de la integritat públiques. La 
Sra. Martínez els convida a parlar-ne i a reflexionar, un cop passat el Ple d’avui, amb més calma, i 
que pensin amb qui volen seguir construint la ciutat, perquè el PSC està fent servir unes formes que 
habitualment eren pròpies d’un altre partit polític. Amb això surt perdent la ciutat i la seva gent. Per 
tot plegat, el govern votarà en contra de les esmenes presentades. 
 
 El Sr. Garcia anuncia que seguirà presentant les esmenes una a una. Potser el govern 
no té res més a dir, a banda del discurs victimista que acaba de fer la Sra. Martínez, que no té res a 
veure amb el contingut de l’esmena. La segona esmena planteja que consti en el dictamen que la 
Sra. Rosa Boladeras no va col·laborar en les tasques de comprovació i investigació dels fets 
denunciats davant la Bústia Ètica, com afirma la síndica municipal en el seu informe, la qual cosa 
suposa una vulneració dels articles 7.3 i 15 de les Normes Reguladores de la Bústia Ètica. Se li van 
fer fins a tres requeriments sobre el grau de parentiu i consanguinitat, sense que la Sra. Boladeras 
respongués. 
 
 L’alcalde indica al Sr. Garcia que la Sra. Martínez ja ha donat resposta també a 
aquesta segona esmena, raó per la qual li demana que presenti la tercera. 
 
 La Sra. Isabel Martínez presenta la tercera esmena, puntualitzant que es tracta d’una 
esmena purament tècnica. Es proposa la supressió d’un paràgraf en el qual s’expressa l’opinió 
jurídica del secretari sobre la vulneració d’un únic article del Codi Ètic, que determina així mateix 
la sanció que s’hauria d’imposar. La Sra. Martínez no té cap inconvenient en el fet que es 
reflecteixin en el dictamen les consideracions jurídiques del secretari, però hi ha discrepàncies 
notables entre l’informe de la síndica, que conclou una presumpta vulneració de dos articles del 
Codi Ètic, i l’informe del secretari. Cal defensar el paper de la Sindicatura, que és l’òrgan gestor i 
responsable de la Bústia Ètica, i qui analitza i comprova l’aplicació dels principis ètics i de bon 
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govern. El pes del dictamen, per tant, hauria de basar-se principalment sobre l’informe de la síndica. 
Per altra banda, no s’entén el motiu pel qual a l’hora de valorar quin tipus d’infracció s’hauria 
comès, es fa referència a la llei estatal de transparència, mentre que en el paràgraf posterior, a l’hora 
de valorar quina sanció és aplicable, es remet a una altra legislació, l’autonòmica. La Sra. Martínez 
entén que la legislació aplicable és, per prelació, en primer lloc, l’autonòmica, i en segon lloc o en 
defecte, l’estatal. Aplicar normatives diferents segons l’assumpte que s’està tractant pot portar a 
confusió.  
 
 La Sra. Ona Martínez vol fer una distinció, pel que fa al to i a les formes, entre les 
esmenes presentades pel Grup de Ciutadans i les presentades pel Grup del PSC. La Sra. Isabel 
Martínez sí que creu en el procediment, en les eines de les quals tothom s’ha dotat, i en la integritat 
i l’ètica públiques. La Sra. Ona Martínez li ho agraeix. Ciutadans no va fer una roda de premsa fa 
uns dies rebentant-ho tot.  
 
 Pren novament la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui es refereix a la quarta esmena. 
Es tracta de la modificació d’un acord que és bàsic per preservar l’essència del procediment, que 
parteix de l’informe de la síndica. En el seu informe, el secretari valora el presumpte incompliment 
d’uns determinats epígrafs del Codi Ètic, però no d’altres, en concret de l’article 9, que regulen la 
forma d’actuar independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics o privats, amb 
objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes, i abstenir-se de participar en els 
assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte. En els informes del secretari i de la 
síndica es conclou que s’hauria incomplert el deure d’abstenció. Però en el dictamen no es fa 
referència al presumpte incompliment de l’article 9, tancant així la porta a què en la fase 
d’instrucció es dirimeixin preceptes que es contemplen en l’informe de la síndica, a més que el seu 
presumpte incompliment té efectes en la valoració de la sanció aplicable.  
 
 Pren la paraula el Sr. Garcia per presentar l’esmena número 5. Es demana la supressió 
de l’acord segon de la part dispositiva, que fa referència a la tramitació simplificada de l’expedient 
sancionador, ja que no es donen les circumstàncies legals que contempla l’article 96.5 de llei 
39/2015, ja que no existeixen elements de judici suficients per qualificar la infracció de lleu. És 
molt evident que això no es dóna en aquest cas, a judici del Grup del PSC, que considera que la 
infracció és greu. La sisena i última esmena fa referència al nomenament d’instructor de 
l’expedient, en la persona del secretari municipal, i proposa, en canvi, i amb tot el respecte a la seva 
persona i a la seva tasca, sol·licitar a la Diputació de Barcelona que exerceixi la instrucció de 
l’expedient sancionador. El dictamen es basa, de manera íntegra, en un informe del secretari, i per 
tant l’òrgan instructor ha de ser diferent del que ha elaborat l’informe jurídic per incoar l’expedient. 
El Sr. Garcia conclou posant de manifest que ahir va rebre un correu del mateix secretari en el qual 
aquest informava que assumeix la instrucció de l’expedient perquè així li va demanar verbalment el 
coordinador general de l’Ajuntament. El Sr. Garcia manifesta que això no un criteri jurídic. Les 
coses no es fan així. El Grup del PSC ha argumentat jurídicament la raó per la qual creu que s’ha de 
nomenar un altre òrgan instructor. El govern no ha estat capaç d’argumentar jurídicament el 
contrari. 
 
 La Sra. Ona Martínez manifesta que ha donat resposta al Sr. Garcia sobre les esmenes 
en la seva primera intervenció. Una altra cosa és que no li hagi agradat la resposta. Segurament el 
Sr. Garcia voldria que la Sra. Martínez entrés en un debat polític, però en el Ple s’actua com a 
polític no com a jurista. La seva resposta, per tant, és política. La Sra. Martínez recorda que el 
secretari va intervenir perquè tothom, a la Comissió de garantia del Codi Ètic, així li va demanar. 
Ara, però, sembla que al Grup del PSC no li agrada el que diu el seu informe i el dictamen. La Sra. 
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Martínez no vol entrar a comentar la voluntat del PSC de portar aquest expedient a la Diputació de 
Barcelona. Simplement, no fa falta.  
  
 Tot seguit es procedeix a la votació conjunta de les sis esmenes anteriorment 
presentades i debatudes, les quals són desestimades amb el següent resultat: 
  
 TxT  ( 9 vots)   ……….. EN CONTRA 
 Sra. Rosa Boladeras   ............. ABSTENCIÓ 
 PSC ( 7 vots ) ……….. A FAVOR  
 ERC-MES ( 5 vots ) ……….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) ……….. A FAVOR 
 JxT ( 2 vots ) ……….. ABSTENCIÓ en les esmenes núm. 1, 2, 3, 4 i 5 
     EN CONTRA de l’esmena número 6 
 
 Tot seguit pren la paraula la Sra. Lluís, qui assenyala que abans que continuï el 
lamentable espectable que ja viscut en diferents reunions i comissions anteriors, així com a través 
dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, vol explicar com enfoca el Grup de JxT aquest 
Ple: amb molta tristor i amb molta vergonya. El Codi Ètic de l’Ajuntament de Terrassa va ser 
aprovat per unanimitat, i la seva finalitat era prevenir i impedir l’aparició o reproducció de 
conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducte que s’hi estableixen, 
per millorar la infraestructura ètica de l’Ajuntament i aconseguir un reforçament de la confiança 
ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que representa. Això vol dir que l’objectiu que 
tots els regidors i regidores van signar en prendre possessió, no és ni l’espectacle ni l’acarnissament 
públic. Tot el contrari del que ha passat fins ara amb el primer cas de la posada en marxa de la 
Bústia Ètica. Un informe sobre un presumpte incompliment del Codi Ètic, mai pot ser filtrat, com 
ha estat en aquest cas. Això va perjudicar la feina de la síndica de greuges, que és qui va elaborar 
l’informe, i també va prejutjar una persona, una companya d’aquest Ple. Per tant, el Grup de JxT 
mostra el seu absolut rebuig a aquesta filtració, i a tot l’espectacle que hi ha continuat. També 
lamenta l’ús i abús que se n’ha fet d’aquesta filtració, traslladant fora de l’àmbit municipal una 
baralla política, convertint-la en un espectacle lamentable. El Grup de JxT votarà a favor de 
l’expedient, perquè sigui un òrgan instructor qui decideixi aquest tema. Els càrrecs electes no poden 
ser les persones apropiades per fer-ho. Qüestionar la imparcialitat i la neutralitat de qualsevol tècnic 
municipal, i del secretari de l’Ajuntament, per motius partidistes, és una greu irresponsabilitat. El 
Grup de JxT no sempre ha estat d’acord amb els informes emesos pel secretari, però mai ha 
qüestionat la seva professionalitat, com s’ha posat en dubte en aquest tema. La Sra. Lluís demana 
respecte a tots els regidors i regidores de la Corporació, a tots els treballadors i treballadores 
municipals, i demana que els Grups municipals, si volen demanar responsabilitats i dimissions, ho 
facin sempre amb respecte. Tots els electes, directius i treballadors mereixen respecte, i tenen dret a 
què no se’ls prejutgi abans d’hora i amb acarnissament públic. El Grup de JxT votarà a favor de 
l’inici de l’expedient, de la mateixa manera que votarà a favor de qualsevol altre cas que es pugui 
produir, però sempre utilitzant les eines de les quals l’Ajuntament es va dotar. Però s’han d’utilitzar 
bé, i de manera responsable. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Isabel Martínez, qui reitera que aquest és el primer cas 
d’un informe de la síndica a partir d’una denúncia presentada a la Bústia Ètica, una eina que es va 
establir amb la voluntat per crear un marc d’integritat institucional per garantir una gestió pública 
d’acord amb els principis i normes ètiques i bon govern. No ha estat un primer exercici fàcil. Un 
cop la Comissió de garantia va rebre aquest primer informe, es va posar a les seves mans la tasca de 
valorar aquest tipus de comunicacions sobre possibles infraccions de la normativa que hauria de 
regir tothom. Es van plantejar uns dubtes lògics de procediment, de com tractar un tema tan delicat 
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com és un presumpte incompliment del Codi Ètic per part de membres del Consistori. Tots els 
membres de la Comissió de seguiment van entomar aquesta tasca, amb la voluntat de donar tràmit a 
les eines que garanteixen els drets de la persona a la qual s’atribueix la conducta comunicada, com 
també les obligacions d’aquesta de col·laborar en la comprovació dels fets per part de la Sindicatura 
municipal. La Comissió tenia, doncs, la tasca d’emprendre les tasques pertinents, que aquest cas va 
ser deriva al secretari l’elaboració d’un informe per a la incoació del present expedient sancionador. 
La Sra. Martínez recorda que la Sindicatura és un òrgan independent i imparcial, que fa una tasca de 
recerca i de comprovació dels fets que li arriben de forma anònima a través de la Bústia Ètica. El 
seu informe és clar sobre si creu que han existit conductes contràries a aquests principis. Tot el 
personal municipal ha de complir el Codi Ètic, però els càrrecs electes tenen una doble actuació, 
d’actuar d’acord amb els principis de bona conducta en l’exercici de les funcions públiques, 
sobretot de cara a la ciutadania. Exercir un càrrec pública comporta una responsabilitat molt alta. 
Una d’elles és l’exemplaritat en les seves actuacions, i no abstenir-se de participar en procediments 
de contractació, quan hi ha clars conflictes d’interessos, és un incompliment de la normativa. La 
Sra. Martínez lamenta que el govern no hagi votat a favor d’esmenes que eren purament tècniques, 
en relació amb les quals el secretari i el coordinador general de l’Ajuntament van manifestar en 
comissió que no hi havia impediment jurídic perquè fossin aprovades. La decisió d’avui de no 
aprovar-les és una decisió política. Per tant, i atès que els informes conclouen que s’haurien 
incomplert els principis ètics, cal que l’administració exerceixi la seva potestat sancionadora, que 
no és discrecional sinó obligatòria.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Garcia, qui comença expressant la seva protesta pel 
fet que la majoria del govern municipal hagi rebutjat les esmenes presentades, la majoria de les 
quals tenien un caràcter tècnic, per corregir un dictamen que està mal configurat des d’un punt de 
vista tècnic i jurídic. El Grup del PSC votarà a favor del dictamen, però no renuncia a comparèixer 
en el procediment per formular totes les al·legacions que procedeixin en dret. El present dictamen 
suposa un fet inèdit a la ciutat. Mai, en més de quaranta anys de democràcia, aquest Ple havia iniciat 
un expedient sancionador contra una regidora del govern municipal. Això és d’una màxima 
gravetat. Si avui s’està parlant d’aquest dictamen, és per la vulneració del Codi Ètic per part de la 
regidora de Cultura, provocat per l’adjudicació d’un contracte a dit, i sense publicitat, per valor de 
30.000 € a l’empresa d’una cosina de la regidora. Una adjudicació que ha provocat que l’Oficina 
Antifrau de Catalunya estigui investigant l’Ajuntament de Terrassa. S’està parlant d’irregularitats 
com la vulneració del Codi Ètic i de falta de transparència. El govern, encara avui, no ha publicat el 
contingut de l’informe de la síndica en el Portal de Transparència, incomplint així les normes de la 
Bústia Ètica. Un informe que diu que la Sra. Boladeras es va negar a col·laborar en la investigació 
dels fets. El govern ha volgut que no se’n parli. Ha intentat impedir el debat fins a l’últim moment. 
Fins i tot, volia que aquest dictamen no s’elevés al Ple, tot i que la llei hi obliga. En definitiva, el 
govern no vol que la ciutadania conegui les seves pràctiques. Però no ho aconseguirà. El govern va 
dir que era la nova política, però representa el pitjor de la vella: irregularitats, adjudicacions que 
s’estan investigant i falta de transparència. I quan es veu contra les cordes, recorre a l’insult i a la 
desqualificació, a la premsa i a les xarxes socials. Deia que era el partit de l’amor, però només 
destil· la odi i agressivitat. Per tot plegat, cal recuperar allò que la ciutat mai hauria d’haver perdut: 
un govern honest, seriós i transparent. 
 
 Intervé seguidament la Sra. Boladeras, qui voldria adreçar-se a la ciutadania sense 
parlar d’articles, parlant de la veritat. Mai ha succeït un cas així, perquè és el primer cas. L’Oficina 
Antifrau està investigant moltes coses, i només ho fa quan algú li demana que ho investigui. No ha 
vingut a l’Ajuntament perquè hagi vist alguna cosa estranya. El Sr. Garcia ha parlat de victimisme. 
La Sra. Boladeras podria dir que ella és la víctima, i que el Sr. Garcia és el seu agressor. La Sra. 
Boladeras continua assenyalant que avui és un dia important, perquè té l’oportunitat d’explicar-se i 
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projectar veritat davant de tot aquest assetjament que està patint. Fa uns mesos, el Sr. Garcia va 
preguntar a l’administració sobre el contracte de l’Elixir. Se li va respondre, com a bon exercici de 
transparència, i va poder comprovar que El Festival Elixir es contracta a l’Ajuntament des del 2013. 
La Sra. Boladeras va deixar l’associació en entrar al govern. El procediment va tardar uns mesos, i 
per això quan va prendre possessió no podia afirmar que no hi formés part. Això hauria estat mentir. 
Al cap d’uns mesos es va resoldre la nova junta. No és il· legal que l’Elixir es continuï celebrant a la 
ciutat. Aquesta és una decisió que ha passat tots els processos d’intervenció, secretaria i altres 
serveis, perquè precisament es va fer tot el procediment amb molta cura, sent conscients que era un 
tema delicat. Si s’hagués contractat la cosina de la Sra. Boladeras, que fa molts anys que forma part 
de l’associació, legalment no hi hauria cap problema. Són parentes de quart grau. Però el cas és que 
la Sra. Boladeras no ha contractat la seva cosina. El document el signa la Tinença d’Alcaldia i un 
representant de l’associació. Cal que això quedi claríssim. Això també ho va poder comprovar el Sr. 
Garcia. Tot correcte. Tot legal. Tot transparent. Més endavant, una ciutadana o ciutadà anònim, va 
entrar una petició de revisió d’aquest procés de contractació a la Bústia Ètica. Pel que sembla, a 
algú, el fet que el nostre Ajuntament fos absolutament legal no l’acabava de convèncer. I també ho 
va enviar a l’Oficina Antifrau, per poder fer servir la paraula frau, Però no hi ha frau. I també es va 
posar pel mig la Diputació, la qual cosa no té cap sentit, i a més ja se sap què ha passat allà. La 
síndica va fer un primer informe, amb fets parcials, que va fer arribar als integrants de la Comissió 
de seguiment i garantia del Codi Ètic, formada per un representant polític de cada Grup, que han de 
treballar juntament amb el secretari i que s’ha de completar amb tots els serveis de l’Ajuntament. 
Aquest hauria de ser un procés absolutament confidencial, com marca el reglament. És confidencial 
per no tacar injustament algú fins que s’arribi a la seva conclusió. Sembla, però, que la intenció 
d’algun integrant polític precisament és aquest: tacar injustament la Sra. Boladeras. Per això, 
aquesta persona va filtrar el primer informe a les seves agències de comunicació, violant l’ètica de 
la mateixa Comissió i causant-li uns danys irreparables. Injustament. Provocant que sembli que es 
fan coses escandaloses. La Sra. Boladeras ja no parla del paper de Ciutadans fet per la presidenta de 
la Comissió quan li ha demanat protecció i emparament com a ciutadana. Va fer el paper de la trista 
figura. Avui s’eleva al Ple l’informe del secretari per iniciar el seu procés. El secretari és la màxima 
autoritat jurídica de la tercera ciutat més gran de Catalunya. Alguns Grups municipals també la 
qüestionen. La Sra. Boladeras continua assenyalant que la Bústia serveix per millorar processos 
ètics. No és la llei. I els processos es volen millorar i es milloraran, és clar. Per això el Grup de TxT 
votarà que es tiri endavant l’expedient. Però perquè quedi clar el que cal millorar, la Sra. Boladeras 
explica un petit mecanisme que cal corregir tots plegats. És molt més greu el cas de la pega dolça 
que més d’un va arreplegar del “Dulcilandia”, que els fets que avui ocupen el Ple municipal. Alguns 
Grups, però, demanen la seva cadena perpètua, una lapidació pública, i han arribat cometre injúries 
i calumnies en un tuit escrit pel Sr. Garcia dient autèntiques barbaritats. L’assetjament públic que 
han fet i estan fent no té nom i els retrata. Perquè utilitzen frases buides i recurrents, maten i 
perverteixen les paraules. La Sra. Boladeras pot afirmar que no ha adjudicat cap contracte a dit, que 
no ha comès cap il· legalitat, que tot el procés és i ha estat completament transparent. Tot plegat són 
“fake news”, notícies enganyoses. La Sra. Boladeras manifesta que va entrar a la política per 
millorar la seva ciutat, i per donar suport a la cultura que tant s’estima. Es declara una persona 
honrada, apassionada, feliç i treballadora, però sobretot, i també aquests dies, és una persona 
agraïda. La Sra. Boladeras dóna les gràcies al Sr. Garcia, perquè ha aconseguit que senti l’escalfor 
de totes aquelles persones que l’han fet sentir protegida i estimada. Ha viscut moments molt bonics 
i emocionants, moments que no oblidarà mai. Quan era joveneta, afegeix la Sra. Boladeras, va llegir 
en algun lloc que si volies viure la vida amb pau amb tu mateixa, havies d’imaginar que tot el que tu 
fessis podia estar escrit als murs de la teva ciutat i no avergonyir-te’n. S’ho va prendre molt al peu 
de la lletra i li ha servit per tenir una vida plena i ser feliç. El que no hi comptava, ingènuament, és 
que algú podia escriure en el seu nom mentides, injúries, calúmnies. Els membres del Grup del PSC 
són còmplices de les energètiques i de l’Ibex, s’alimenten de la foscor i de la mentida; no tenen 
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escrúpols i no tenen ànima. Però la Sra. Boladeras sí, i per molt que insisteixin a destruir-la i a 
destruir el seu Grup, no ho aconseguiran. Perquè tenen una cuirassa feta de persones que han cregut 
en nosaltres i que saben que no som com vostès. Una cuirassa feta d’amor i d’esperances per la 
ciutat, feta de projectes com el “Terrassa Crea”, com el dret a la Cultura, per primera vegada inclòs 
en el reglament d’ajuts socials bàsics, com el “Rock’in”, com la democratització de la cavalcada, 
com la fi de les “blak face” i un llarg etc. El Grup del PSC no faran sortir el govern del seu objectiu, 
malgrat que l’estiguin fent perdre tant de temps. Al PSC només els hi importa el poder, no els 
importa la cultura, només els importa el que poden dir que fan en cultura, i amb les persones igual. 
No formen part del món de la Sra. Boladeras, ni del de TxT. Semblen sortits d’algun lloc fosc, de 
les clavegueres. La Sra. Boladeras manifesta, adreçant-se a la ciutadania, que pot estar convençuda 
que si un dia comet un greu error, prendrà decisions en conseqüència, de manera immediata. La Sra. 
Boladeras afegeix un apunt per a la premsa en general: veure si la veritat corre tan de pressa com 
les “fake news” que fan circular els agressors. Ens volen destruir, però no ho aconseguiran, perquè 
tenim ànima, és bona i està molt tranquil·la. La Sra. Boladeras pregunta als membres del PSC si 
poden dir el mateix. Li fa la sensació que s’estan enfonsant en el seu propi fang. La Sra. Boladeras 
torna a donar les gràcies al Sr. Garcia per donar-li l’oportunitat de poder dir davant seu i 
públicament tot el que pensa.  

 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ona Martínez, qui comença posant de manifest que 
mai, en quaranta anys de democràcia municipal, s’havia obert una Bústia Ètica. Mai l’Ajuntament 
s’havia dotat d’un Codi Ètic, per cert a proposta de l’oposició en el mandat anterior. Per tant, cap 
lliçó, perquè mai s’havien establert els mecanismes necessaris per garantir l’ètica i la integritat 
públiques. El Grup del PSC no hauria de fer trampes ni girar els arguments, ni hauria d’intentar 
donar lliçons als altres. Tampoc mai, en més de quaranta anys, el PSC havia perdut el poder. De 
casualitats hi ha poques a la vida, i tampoc a la política. La Sra. Boladeras ja ha pagat sobradament, 
més del que li pertocaria, amb tot el que li han fet passar. De fet, per ser justos, no s’hauria d’iniciar 
aquest expedient, perquè s’està revictimitzant una persona, que pagui desproporcionadament pel 
que ha fet. Però a diferència del Grup del PSC, el govern creu en l’ètica i en la integritat, i en les 
eines de les quals tothom s’ha dotat. Creu, sobretot, que les coses s’han de fer ben fetes. El PSC ja 
ha jutjat, ha condemnat i ha castigat, i ho ha fet de manera desproporcionada. I, sobretot, tot plegat 
ho ha fet per una guerra política, per venjança, per no saber perdre, i per no acceptar que ja no està 
en el poder. El més important, afegeix la Sra. Martínez, és que tothom sigui capaç de reconèixer els 
errors, de fer-ho des de l’honestedat, i de fer-ho tots, no només el PSC. Cal fer-ho entre tots, si 
realment es vol que això funcioni, si realment es creu que cal millorar, que cal avançar, per garantir 
una bona administració i, sobretot, per la gent. 
 
 Intervé tot seguit la Sra. Lluís, qui reitera el rebuig del seu Grup a la filtració, al mal ús 
que se n’ha fet i a l’espectacle públic que hi ha hagut en aquest tema. El rebuig a l’escarni públic 
injust que ha tingut lloc a una persona, a una companya, quan ni tan sols s’ha iniciat l’expedient. La 
Sra. Lluís conclou reiterant que el Grup de JxT votarà a favor de l’inici de l’expedient, perquè 
l’Ajuntament es va dotar d’unes eines. L’elaboració del Codi Ètic va tenir lloc durant l’anterior 
mandat, quan la Sra. Lluís era regidora de transparència. Va ser una feina que va continuar després, 
fins que va ser aprovat inicialment el novembre del 2018, quan la Sra. Lluís i el seu Grup municipal 
ja no estaven en el govern, a causa de l’aplicació de l’article 155. El que és clar és que si no s’ha 
presentat al Ple cap expedient sancionador fins ara, és perquè el Codi Ètic ha entrat en vigor el 
present mandat. En tot cas, el Grup de JxT votarà a favor de l’expedient sancionador, no per fer 
espectacle públic, com s’ha fet fins ara, sinó perquè sigui l’òrgan instructor qui dirimeixi i resolgui 
aquest presumpte incompliment del Codi Ètic. Cap dels membres del Consistori no són les persones 
més adients per resoldre una qüestió que no els hi pertoca. La Sra. Lluís reitera la seva sensació de 
tristor i també de vergonya.  
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 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui reitera que el fet que aquest sigui el primer 
cas derivat del funcionament de la Bústia Ètica no eximeix de tractar aquest tema amb la màxima 
diligència. Des de l’inici d’aquest procediment hi ha hagut conductes per part de Grups municipals, 
i també per part del govern, que s’haurien pogut estalviar. El procediment establert és garantista. Es 
disposa de les eines adients i aprovades per unanimitat, però el procediment no s’hauria de veure 
diluït per declaracions, desqualificacions o comunicats que portin a confusió la ciutadania, que 
sovint desconeix els tràmits que segueixen aquests procediments, les fases i les eines que hi ha per 
afrontar-los. L’administració municipal ha de tenir un posicionament transparent i obert, per fer 
possible la confiança dels ciutadans en les institucions públiques i en les persones que hi presten 
servei. Posicionar-se de forma vehement com a Ajuntament, mitjançant comunicats del govern o 
difonent missatges que poden portar a confusió els ciutadans sobre els elements que s’estan dirimint 
en aquest procediment sancionador, no és el que s’espera d’una administració que busca facilitar la 
comunicació de conductes de gestió municipal que puguin ser contràries a dret, a principis o valors 
ètics, i que han de vetllar sempre per l’ús correcte dels recursos públics. L’essència de la creació de 
la Bústia Ètica passava també per implementar mesures de millora de la gestió pública, millorar els 
procediments existents, per tal d’evitar situacions com la que avui es debat en el Ple. La Sra. 
Martínez conclou manifestant que les conductes contràries als principis ètics no poden quedar sense 
conseqüències, i s’hi ha de fet tot el possible per evitar-les. La ciutadania mereix i espera dels 
càrrecs que els governen responsabilitat i bona administració dels recursos.  
 
 El Sr. Garcia comença manifestant que el Grup del PSC mai ha qüestionat el secretari 
municipal. El Sr. Garcia demana que es faci l’esforç de diferenciar la legalitat de l’ètica. Aquí no 
s’està examinant la legalitat de l’expedient. Això no correspon al Ple municipal. Ja ho està 
investigant l’Oficina Antifrau. Del que s’està parlant és de la vulneració del Codi Ètic. En resposta 
a la intervenció de la Sra. Lluís, el Sr. Garcia lamenta que digui que sent tristor i vergonya per un 
suposat espectacle, però no per l’incompliment del Codi Ètic, un incompliment declarat pels 
informes de la síndica i del secretari. Ara no s’està examinant si hi ha un incompliment del Codi 
Ètic, sinó si hi ha una infracció de la llei 19/2014. Aquesta declaració de tristor i vergonya diu molt 
del tipus d’oposició que el Grup de JxT fa des de fa mesos, des que va marxar el Sr. Miquel 
Sàmper. Avui la Sra. Boladeras, afegeix el Sr. Garcia, ha travessat una línia, i li demana que retiri 
l’acusació que li ha fet d’agressor. El Sr. Garcia li pregunta per què li ha dit “agressor”, agressor de 
què, a qui, com, per què. El Grup de TxT va acusar en el passat al PSC de masclista. Ara l’acusen 
d’agressor. La Sra. Boladeras ha de retirar aquesta acusació. Si no ho fa, el Grup del PSC es reserva 
l’exercici de les accions que corresponguin. Si la Sra. Boladeras considera que el Grup del PSC ha 
dit injúries i calúmnies, com ha dit, hauria d’anar immediatament al jutjat a denunciar-ho, perquè és 
un delicte. El Sr. Garcia s’adreça a continuació directament a l’alcalde. El Sr. Ballart ha de cessar 
immediatament la regidora de Cultura, i si no ho fa, serà còmplice de les irregularitats que s’estan 
examinant. Aquests dies, el govern ha fet demostració de la seva política, que és el victimisme. S’ha 
dedicat a dir que tot plegat era un muntatge per fer mal a TxT. Ha arribat a dir en les darreres hores 
que el PSC ha dit mentides. El Sr. Garcia demana al Sr. Ballart que digui una sola d’aquestes 
mentides. El Sr. Garcia pregunta si és mentida que s’hagi vulnerat el Codi Ètic, o que l’Oficina 
Antifrau estigui investigant, o que la Sra. Boladeras no va col·laborar en la investigació, o que avui 
s’inicia un expedient sancionador. Aquest expedient s’inicia perquè es donen les circumstàncies 
establertes a la llei per fer-ho. Fins i tot s’ha amenaçat el PSC de portar-lo als tribunals, per 
suposades acusacions sense fonament. El Sr. Garcia demana al Sr. Ballart que ho faci, però que 
deixi d’amenaçar. Les seves amenaces ja no les creu ningú. Durant la campanya electoral es va fer 
una foto davant una comissaria dels Mossos d’Esquadra dient que havia posat una denúncia per un 
suposat joc brut en contra seu. El Sr. Garcia pregunta què se n’ha fet d’aquella denúncia. Després, 
el govern municipal va amenaçar un sindicat policial de portar-lo als tribunals per una suposada 
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difamació. El Sr. Garcia pregunta en quin tràmit es troba aquesta denúncia. En un altre episodi, 
viscut al Ple del juliol de l’any passat, l’alcalde va amenaçar el Sr. Garcia de portar-lo als tribunals, 
també per una suposada difamació. El Sr. Garcia encara està esperant la citació del jutjat. 
 
 La Sra. Ona Martínez lamenta que la Sra. Isabel Martínez només parli dels comunicats 
del govern. Segur que la regidora del Grup de Ciutadans és conscient que va haver-hi una filtració 
que ha pervertit tot el procediment. Després, tots els Grups municipals han donat respostes 
públiques al debat generat a partir de la filtració. Probablement, afegeix la Sra. Martínez, va ser un 
error per part de tots els Grups municipals que ho van fer, reconeixent que va ser un error de tots. 
Però, en tot cas, es tracta d’un error que no es pot posar al mateix nivell que la filtració 
absolutament intolerable i injustificable que ha pervertit tot el procediment, ni tampoc es pot posar 
al mateix nivell de la roda de premsa de fa dos dies, que torna a pervertir el procés, quan dos dies 
després tenia lloc el Ple d’avui i l’aprovació de l’inici de l’expedient. Fa un moment el Sr. Garcia 
s’ha tornat a refermar, ha tornat a condemnar una regidora, una companya, abans que es faci 
l’expedient sancionador. Això és intolerable. La Sra. Martínez lamenta que el Grup de Ciutadans 
hagi entrat en aquest joc, posant les actuacions al mateix nivell i només parlant de les posicions que 
ha anat adoptant el govern. En referència les paraules del Sr. Garcia, la Sra. Martínez confirma que 
sí, que es parla d’ètica, i no sap si el regidor del PSC ho té clar. No és una demostració d’ètica ni 
d’integritat pública jutjar i condemnar una persona amb caràcter previ, fer de jutge i d’instructor, 
abans que es dugui a terme l’expedient. Això és el que ha estat fent el Sr. Garcia i el PSC. La Sra. 
Martínez conclou dient que més enllà del debat d’avui, i de tot el que ha generat aquesta primera 
experiència de la Bústia Ètica, ara és important que tothom sigui capaç de reconèixer el que no s’ha 
fet bé, que és el primer pas per resoldre les coses, i a partir d’aquí els camins de millora. L’ètica i la 
integritat no van de partits polítics, d’interessos polítics ni de tirar-se els plats pel cap, sinó que va 
de millorar la gestió i garantir que es fa la millor gestió possible dels recursos públics per donar les 
millors respostes possibles a la ciutadania. Va de què la institució governi el màxim de bé per la 
gent. La Sra. Martínez espera, des de l’honestedat, poder trobar les vies correctes per trobar 
solucions i encarrilar tot plegat. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  ( 9 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Sra. Rosa Boladeras   .......................................... ABSTENCIÓ 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant l’expedient ECAS 8551/2020, ha dut a terme 
la tramitació oportuna per a fer efectiva la contractació de serveis artístics de l’espectacle Festival 
Elixir Poètic, en el marc de la programació municipal de Cultura pel segon semestre de 2020.   
 
 En data 11 de març d’enguany la Síndica municipal de Greuges, la senyora Isabel 
Marquès i Amat, ha emès l’informe 01/2021- Bústia ètica, amb motiu de la comunicació rebuda per 
l’òrgan gestor de la Bústia Ètica en data 3 de novembre de 2020, per la qual s’alertava al referit 
òrgan d’una presumpta conducta, per part d’un càrrec electe, referida a l’esmentat  expedient de 
contractació, contrària als principis ètics i a les normes de conducta que estableix el Codi Ètic i de 
Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. 
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 El referit informe, entre d’altres, conclou l’existència d’una conducta contrària als 
principis i regles ètiques i de bon govern per part de la Sra. Rosa Boladeras Domingo, que ostenta el 
càrrec de Regidora delegada de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, per la vulneració dels articles 
9 i 15 del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. Així mateix, es fa esment al referit 
informe, que la Sindicatura Municipal de Greuges en donaria compte, de manera immediata, a la 
Comissió de Garantia i Seguiment del Codi Ètic per emprendre les actuacions que es consideressin 
pertinents. 
 
 La Comissió de Garantia i Seguiment del Codi Ètic en la seva sessió del dia 16 de 
març de 2021, entre d’altres qüestions, va acordar, per unanimitat dels seus membres, sol·licitar al 
Secretari municipal informe amb l’objecte de determinar si la Regidora de l’Ajuntament, la Sra. 
Maria Rosa Boladeras Domingo, podria haver incorregut o no en algun incompliment del Codi Ètic 
i de Conducta del Consistori amb ocasió de la tramitació i aprovació de l’expedient del contracte 
ECAS 8551/2020, tenint en compte el referit informe 01/2021-Bústia Ètica, d’11 de març 
d’enguany, de la Síndica municipal de Greuges.  
 
 En data 30 de març de 2021, el Secretari municipal, amb l’objecte de donar resposta a 
la sol·licitud formulada, d’acord amb l’article 3.3 a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, va emetre informe del que es desprèn, entre d’altres, que la senyora Boladeras hauria 
incomplert la pauta de conducta de l’article 15.1 a), però no l’article 9.1 g)   del referit Codi Ètic 
municipal, pels motius que exposa als punts 5 i 6 del seu informe:   
  
 - Pel que fa a l’article 9.1 g) del Codi Ètic municipal, el Secretari de la Corporació 
exposa al punt 5 del seu informe: 
 
 «(...) Respectant el criteri mantingut en l’informe 1/2021 pel que fa a aquest article 9, 
he de negar que la senyora Boladeras incomplís la norma de conducta identificada en el paràgraf 
anterior, atès que jurídicament una cosa és promoure o iniciar un expedient de contractació i  una 
altra cosa diferent és aprovar-lo i adjudicar-lo; la norma de conducta de l’article 9.1 g) comprèn 
aquest segon supòsit, però no el primer. En l’expedient ECAS 8551/2020 consta  tan sols Resolució 
de 7 d’octubre de 2020 de la senyora Regidora de Cultura del seu mateix inici.» 
 
 - Pel que fa a l’article 15.1 a), del Codi Ètic el referit informe del Secretari exposa al 
punt 6 els següents extrems:  
 

«(...) De les dades recollides i antecedents descrits en l’informe 1/2020 i tenint present 
la Resolució d’inici de 7 d’octubre de 2020 assenyalada, es dedueix que la senyora 
Boladeras va incomplir la pauta de conducta de l’article 15.1 a) referit, sense que 
aquest  incompliment comporti cap classe d’invalidesa respecte a l’aprovació de 
l’expedient del  contracte i la seva adjudicació, ja que aquesta aprovació i 
adjudicació es van fer  d’acord amb la legislació de contractes del sector públic i 
s’haurien produït en els mateixos termes que si la senyora Regidora de Cultura no 
hagués firmat la Resolució del passat 7 d’octubre, d’acord  amb que estableix 
l’article 49.1 de la Llei 39/2015, precepte aplicable al cas present conforme a la 
disposició final primera i al punt 1 de la disposició  final quarta de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (Llei 9/2017). La Resolució d’inici 
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del passat 7 d’octubre és un acte de tràmit no qualificat que no invalida la resta de 
tràmits, actes i adjudicació de l’expedient de contractació, malgrat la manca 
d’abstenció per part de la senyora Regidora de Cultura en aquesta Resolució, doncs.» 

 
 En el mateix sentit, l’informe emès pel Secretari municipal de data 30 de març, 
conclou,  entre d’altres, els següents extrems:  
 

«(...) Així mateix, sota el meu criteri jurídic entenc que la senyora Boladeras podria 
haver incorregut presumptament en responsabilitat sancionadora per vulneració de 
l’article 15.1 a) del Codi Ètic i de Conducta i tenint en compte el seu mateix article 
21.1, la qual cosa constituiria una infracció lleu d’acord amb l’article 29.3 b) de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (Que és de l’Estat) (Llei 19/2013), que prescriu que és infracció lleu l’oblit o 
negligència en l’exercici de les seves funcions i l’incompliment dels principis 
d’actuació del seu article 26.2.b), quan això  no constitueixi infracció greu o molt 
greu o la conducta no se trobi tipificada en una altra norma.» 

 
 En reunió de data de 9 d’abril d’enguany, la Comissió de Garantia i Seguiment del 
Codi Ètic va assumir els informes de la Síndica municipal i del Secretari de la Corporació, d’acord 
amb l’article 21.4 b) del referit Codi Ètic, i va sol·licitar a l’Ajuntament l’inici d’expedient 
sancionador d’acord amb els esmentats informes emesos.  
 
 Finalment, en data 27 d’abril de 2021, el Secretari de la Corporació ha emès un nou 
informe, rectificant la lletra c) del punt 11 del seu informe de data 30 de març, en el sentit que s’hi 
exposa al mateix, tenint present que l’espectacle-festival no va ser contractat el 2019 i que durant 
els primers anys en què es va fer, l’empresa contractista va ser una persona física, tot aclarint no 
obstant, que aquestes errades no desvirtuen la conclusió ni la resta d’aspectes de la lletra c), en el 
sentit que l’entitat de la qual formava part la senyora Boladeras ja va ser contractada 
justificadament per a realitzar l’espectacle-festival abans que es convertís en Regidora de 
l’Ajuntament, i en relaciona els corresponents expedients de contractació.  
 

 Pel que fa als fonaments de dret aplicables, l’article 15.1 a) del Codi Ètic i de 
Conducta de l’Ajuntament de Terrassa disposa que, en matèria contractual, a més a més de les 
normes establertes en el seu mateix capítol 3 (Normes de conducta), les persones subjectes a aquest 
Codi, en l’exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han de respectar la 
normativa reguladora de la contractació pública i com a pauta de conducta, abstenir-se de promoure 
o participar en cap procediment de contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les 
quals hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en els darrers dos anys previs 
al nomenament. 

 
 L’article 21.1 del Codi Ètic i de Conducta estableix que el règim sancionador aplicable 
als destinataris del Codi en cas d’incompliment de les normes que conté és el que s’estableix als 
articles 76 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (legislació autonòmica de Catalunya), i a l’article 48 de l’Ordenança de 
Transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
 En aquest sentit, l’article 76 de la referida llei de transparència i bon govern de 
Catalunya remet als principis i les regles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el 
procediment sancionador, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en 
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matèria de règim jurídic i procediment administratiu comú. I l’article 48 de l’ordenança municipal 
de transparència disposa que el procediment i les conseqüències en cas d’incompliment del Codi 
Ètic i de Conducta és el que es determina en el mateix Codi i en el règim sancionador establert a la 
legislació vigent en matèria de transparència i bon govern. 
 

 D’altra banda, tal i com s’exposa al referit informe del Secretari municipal emès en 
data 30 de març, tenint en compte l’art 21.1, del Codi Ètic i de Conducta municipal, la 
responsabilitat sancionadora en la que podria haver incorregut la Regidora Sra. Rosa Boladeras, per 
la infracció de l’art de l’art 15.1 a) del referit Codi, constituiria una infracció lleu d’acord amb 
l’article 29.3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (normativa estatal que resulta també d’aplicació a les Entitats Locals, d’acord 
amb la disposició final vuitena de la mateixa Llei 19/2013), que prescriu que és infracció lleu l’oblit 
o negligència en l’exercici de les seves funcions i l’incompliment dels principis d’actuació del seu 
article 26.2.b), quan això no constitueixi infracció greu o molt greu o la conducta no es trobi 
tipificada en una altra norma. Aquest article 26.2 b) estableix com a principi d’actuació en el seu 
punt cinquè l’obligació d’abstenció d’intervenir en els assumptes en què concorri alguna causa que 
pugui afectar la seva objectivitat. 

 
 Així mateix, l’art 81.1 c) de la referida Llei 19/2014, estableix les sancions que es 
poden imposar per una infracció lleu són l’amonestació o la declaració d’incompliment amb 
publicitat. 
 
 I l’art 85.1 de la mateixa Llei 19/2014, estableix que el procediment sancionador 
d’aplicació és l’establert per la legislació de règim jurídic i procediment aplicable a las 
administracions públiques.  
 
 L’article 23.2 apartats b) i e) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix com a causes d’abstenció, entre altres, tenir parentesc de consanguinitat 
dintre del quart grau amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats 
interessades i també amb els representants legals que intervinguin en el procediment, així també 
s’estableix com a causa d’abstenció el fet d’haver prestat en els dos últims anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc, a la persona jurídica interessada 
directament en l’assumpte.  
 
 Aquest article 23 és d’aplicació al cas present d’acord amb la disposició final quarta, 
punt 1, de la Llei 9/2017, tenint en compte que fa la funció de norma complementària respecte a la 
Llei 39/2015. 
 
 No obstant, el Secretari de la Corporació, al seu informe de data 30 de març 
d’enguany, respecte a aquest article 23 de la Llei 40/2015, posa de manifest el següent:  
 

«(...) No obstant l’exposat en el punt anterior d’aquest informe respecte a l’article 23 
de la Llei 40/2015, interpreto que la senyora Boladeras no va incórrer en la infracció 
greu consistent en el deure d’abstenció en el procediment (De contractació) prevista 
en els articles 29.2 b) de la Llei 19/2013 i 78.3 b) de la Llei 19/2014, pels motius 
següents: a. La  senyora Regidora de Cultura només va signar la Resolució d’inici de 
l’expedient de  contractació basant-se en l’informe de necessitat i idoneïtat de 
contractar de 5 de d’octubre  de 2020 emès per la senyora Giulia Poltronieri, 
informe que consta en l’expedient ECAS 8551/2020. b. La intervenció de la senyora 
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Regidora en la Resolució d’inici de l’expedient de contractació no és determinant a 
cap efecte en la resolució d’aquest expedient, ni en la seva adjudicació. c. La 
prestació que és objecte d’aquest contracte i la seva contractació es porten a terme 
anualment des de 2013 amb la mateixa entitat de forma justificada en cada expedient 
de contractació i, per tant, es fa des d’abans que la senyora Boladeras esdevingués 
Regidora de l’Ajuntament. d. De l’informe 1/2020 i de l’expedient ECAS  8551/2020 
no es dedueix cap actitud o comportament dolós, amb mala fe o de voler  incomplir 
la normativa aplicable per part de la senyora Boladeras. 

 
 Com s’ha esmentat a la part expositiva dels antecedents, la lletra c) del punt 11 de 
l’esmentat informe del Secretari de data 30 de març, ha estat esmenada pel mateix Secretari en el 
seu informe de data 27 d’abril de 2021, de la forma que es transcriu a continuació:  
 

«Feta consulta al Departament de Contractació de l’Ajuntament, faig constar a 
continuació la relació d’expedients de contractació l’objecte dels quals ha estat o ha 
tingut relació amb la realització de l’espectacle-festival l’Elixir. Conforme a aquesta 
relació, es dedueix que la lletra c) transcrita no és del tot veritat, tenint present que 
l’espectacle-festival no va ser contractat el 2019 i que durant els primers anys en  què 
es va fer l’empresa contractista va ser una persona física, però aquestes errades no 
desvirtuen la conclusió ni la resta d’aspectes de la lletra c), en el sentit que l’entitat 
de la qual formava part la senyora Boladeras ja va ser contractada justificadament 
per a realitzar l’espectacle-festival abans que es convertís en Regidora de 
l’Ajuntament. Aquests  expedients de contractació són els següents: 

 
 ECAS 906/2013 adjudicat a Cristina Martínez Sánchez 
 ECAS 2276/2014 adjudicat a Cristina Martínez Sánchez 
 ECAS 283/2015 adjudicat a Cristina Martínez Sánchez 
 ECAS 1554/2016 adjudicat a Associació Elixir Poètic 
 ECAS 1950/2016 adjudicat a Associació Elixir Poètic 
 ECAS 1239/2017 adjudicat a Associació Elixir Poètic 
 ECAS 2288/2018 adjudicat a Associació Elixir Poètic 
 ECAS 2050/2019 adjudicat a Associació Elixir Poètic i anul·lat posteriorment 
 ECAS 8551/2020 adjudicat a Associació Elixir Poètic» 
 
 L’article 90 de la referida llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, estableix al seu apartat 2, que les sancions per la comissió 
d’infraccions lleus prescriuen al cap d’un any. 
 
 L’article 96 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques estableix la tramitació simplificada del procediment administratiu 
comú, inclòs el cas dels procediments de naturalesa sancionadora, quan l’òrgan competent per a 
iniciar el procediment consideri que, d’acord amb el previst a la normativa reguladora, existeixen 
indicis suficients per qualificar la infracció com a lleu. 
 
 L’art 21.4 b) del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa estableix que 
l’òrgan competent per a incoar i resoldre els procediments amb motiu d’eventual responsabilitat als 
càrrecs electes municipals correspon al Ple Municipal, previ informe de la Comissió de Garantia i 
Seguiment del Codi, que podrà sol·licitar als serveis jurídics municipals els informes que consideri. 
En aquest cas, la proposta de sanció o, si escau, l’arxivament, ha d’ésser prèviament informat per 
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l’òrgan a què fa referència l’article 89.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, conforme al seu mateix article 89.5.  
 
 Aquest últim informe a què fa referència l’article 89.2 de la Llei 19/2014, té caràcter 
preceptiu, però no vinculant, segons l’article 80.1 de la Llei 39/2015. En aquest sentit, si l’esmentat 
informe és contrari als acords proposats, l’òrgan competent per resoldre acordarà continuar el 
procediment mitjançant la tramitació ordinària, la qual cosa caldrà notificar als interessats; si es 
donés aquest supòsit, s’entendran convalidades totes les actuacions realitzades durant la tramitació 
simplificada del procediment, a excepció del referit informe o Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora; tot això, d’acord amb l’article 96.6 g) de la Llei 39/2015. 
 
 Així mateix, des que se sol·liciti el referit informe, fins que sigui emès, es produirà la 
suspensió automàtica del termini per resoldre, d’acord amb l’art. 96 de la referenciada Llei 39/2015. 
 
 Per últim, també quan a l’òrgan competent per resoldre, l’art. 89.4 de la mateixa Llei 
19/2014, estableix que la competència per a resoldre el procediment sancionador en l’àmbit local 
correspon al ple si es tracta d’alts càrrecs. Els representants locals tenen la consideració d’alts 
càrrecs conforme a l’art. 4.2 b) de la Llei 19/2014. 
 
 Atès l’informe emès en data 11 de març de 2021, per la Síndica municipal de Greuges, 
la senyora Isabel Marquès i Amat, que conclou l’existència d’una conducta contrària als principis i 
regles ètiques i de bon govern per part de la Sra. Rosa Boladeras Domingo, que ostenta el càrrec de 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament, per la vulneració dels articles 9 i 15 del Codi Ètic i de 
Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 Atès el posterior informe emès en data 30 de març de 2021 pel Secretari General de la 
Corporació, del que es desprèn, entre d’altres, que la senyora Boladeras hauria incomplert la pauta 
de conducta de l’article 15.1 a), però no l’article 9.1 g) del referit Codi Ètic municipal, pels motius 
que exposa als punts 5 i 6 del seu informe als que el present es remet. 
 
 Atès que el mateix informe emès pel Secretari municipal considera que la presumpta 
responsabilitat sancionadora en la que podria haver incorregut la Sra. Boladeras per vulneració de 
l’esmentat article 15.1 a) del Codi Ètic i de Conducta, tenint en compte el seu mateix article 21.1, 
constituiria una infracció lleu d’acord amb l’article 29.3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
 I que l’art 81.1 c) de la Llei 19/2014, estableix les sancions que es poden imposar per 
una infracció lleu són l’amonestació o la declaració d’incompliment amb publicitat. 
 
 Atès que quan s’exerceix la potestat sancionadora l’Administració no actua amb 
discrecionalitat, sinó que exerceix una potestat reglada, de manera que no pot decidir lliurement si 
sanciona o no quan té la constància que s’ha comès una infracció, tot el qual es dedueix dels articles 
31 de la Llei 19/2013 i 85.3 de la Llei 19/2014. 
 
 La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 

 
 ACORDS 
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 PRIMER.- INICIAR expedient sancionador contra la Regidora delegada de Cultura, la 
Sra. Rosa Boladeras Domingo, pel presumpte incompliment de la pauta de conducta establerta a 
l’article 15.1 a) del vigent Codi Ètic i de Conducta de l’ajuntament de Terrassa.    
 
 L’esmentat incompliment suposaria la comissió d’una infracció lleu, a la que li 
correspondria  l’amonestació o la declaració d’incompliment amb publicitat.  
 
 SEGON.- DISPOSAR que la tramitació de l’expedient que s’inicia d’acord amb el 
punt anterior es dugui a terme mitjançant la tramitació simplificada prevista a l’article 96 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
 TERCER.- NOMENAR instructor al Secretari municipal de la Corporació, el Sr. 
Óscar González Ballesteros, que podrà ser objecte de recusació en els termes previstos a l’article 24 
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.  
 
 QUART.- DONAR AUDIÈNCIA a la Regidora delegada de Cultura, la Sra. Rosa 
Boladeras Domingo, per un termini de DEU DIES HÀBILS, d’acord amb el que disposen els 
articles 82 i 96 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de 
llurs interessos. 
 
 CINQUÈ.- Transcorreguda l’audiència establerta en el punt anterior i emesa pel 
Secretari proposta de resolució del procediment sancionador, SOL·LICITAR informe a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya als efectes que s’emeti l’informe previ a què fa 
referència l’article 89.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 

   SISÈ.- NOTIFICAR a les persones interessades i, en concret, a la Regidora delegada 
de Cultura, la Sra. Rosa Boladeras Domingo, el contingut dels presents acords.» 

 
  L’alcalde manifesta en aquest punt que quan algú no té res a amagar, quan ha actuat 
estrictament dintre de la llei, un Ple com aquest, amb aquest punt a l’ordre del dia, pot ser poc 
agradable pel tema, per l’entorn i pel clima que s’ha volgut crear. Però també és molt fàcil, perquè 
no hi ha cap problema a explicar el que faci falta, amb total transparència, ni a desmuntar tot 
l’argumentari de falsedats que ens ha portat fins aquí. És molt trist que un partit com el PSC, que ha 
estat un partit de govern, un partit responsable i seriós, estigui embrutant el prestigi i l’absoluta 
netedat de l’Ajuntament de Terrassa i també el d’una regidora del govern municipal. A l’alcalde no 
li agrada veure com es vol generar desconfiança entre la ciutadania. No li agrada que es faci mal a 
qualsevol preu, de forma gratuïta. Qui repara el dany que s’ha fet a la companya, també del Grup 
del PSC, la senyora Boladeras? Però l’alcalde està convençut que una immensa majoria de la 
ciutadania sap perfectament a què estan jugant. Però en qualsevol cas, encara que el govern no es 
deixarà arrossegar cap a aquest estil de fer política tan lamentable, tampoc no es quedarà callat i 
sense fer res. Ha estat molts dies, moltes setmanes, fent un exercici de responsabilitat i de 
contenció. Ha demanat que tota aquesta qüestió fos tractada tal com toca, sense prejutjar res ni 
ningú fins que tot s’hagi analitzat i sense convertir aquest tema en una persecució política i de 
difamació de la regidora de Cultura, una persecució que ja va començar amb una curiosa i 
misteriosa filtració interessada a diversos mitjans de comunicació. Una filtració que, per cert, 
encara s’ha aconseguit determinar del tot d’on ha sortit, tot i que hi ha certs indicis molt interessants 
i que, si es pot, ja s’aniran concretant properament. El PSC ha acusat la regidora de Cultura de coses 
que no ha fet i que sap millor que ningú que no les ha fet. Per si no n’hi hagués prou, exigeix a 
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l’alcalde el seu cessament, amenaçant-lo a quedar com a còmplice, una paraula molt dura, d’unes 
inexistents irregularitats. I també sap que el Grup de Ciutadans, que ostenta la presidència de la 
Comissió de seguiment del Codi ètic, digui per telèfon que dóna suport personal a la Sra. Boladeras, 
però no sigui capaç de posar ni d’establir cap mecanisme, des d’un paper de neutralitat, per protegir 
a la persona implicada i agreujada. És evident que davant d’això no hi ha millor resposta que dir les 
coses pel seu nom, amb la màxima claredat i amb tota la veritat. El PSC sap que està falsejant els 
fets per confondre els ciutadans i les ciutadanes. Sap perfectament que està manipulant una qüestió 
formal molt menor, que no implica cap incompliment de les lleis ni cap irregularitat. Sap que està 
pervertint l’esperit del Codi Ètic i que l’estan convertint en una mena d’inquisició partidista sense 
cap mena de base. Però això no els importa, perquè l’estratègia que han decidit és embrutar i 
enfangar a qualsevol preu. L’alcalde i el govern ho tenen molt clar, i ho han dit al llarg de les 
últimes setmanes: l’expedient del festival Elixir és legal al 100% i transparent al 100%. No hi ha ni 
una sola irregularitat legal, com posen de manifest els informes del secretari i de l’interventor de 
l’Ajuntament. L’alcalde ho torna a dir, i ho dirà les vegades que faci falta: és una absoluta falsedat 
afirmar que la regidora va adjudicar res. Perquè no ho va fer. Aquest és un fet objectiu. La regidora 
i els serveis tècnics van complir les lleis al peu de la lletra i ella es va abstenir en la tramitació de 
l’expedient, tal com exigeix la llei. I tot això són fets, molt diferents de les suposicions, acusacions 
o insinuacions malintencionades davant de les quals el govern no es quedarà indiferent. També és 
un fet que les acusacions infundades fan mal al prestigi i la trajectòria del festival Elixir, però això 
ja hem vist que tampoc no els importa. Però també insulten a la capacitat crítica i intel·ligència de la 
ciutadania fent entendre coses que, senzillament, no són certes. El festival Elixir no apareix del no-
res l’any 2020, sinó que va ser fundat el 2013, per la Rosa Boladeras, com a activista cultural que 
era abans de ser regidora d’aquest Ajuntament. Ella va abandonar el festival, que era el que tocava 
fer, i els membres de l’entitat van organitzar-se com millor els va semblar per donar continuïtat a un 
projecte cultural que és un dels orgulls de la nostra ciutat. És un projecte cultural excel·lent que 
neix d’un col·lectiu, que té una determinada visió i que encaixa amb el que volem que sigui la 
cultura de la nostra ciutat. L’Ajuntament no encarrega un festival, sinó que dóna suport a un 
projecte de festival poètic que té una personalitat singular, un model, uns objectius, que encaixen 
amb els interessos generals de la ciutat i aporten projecció de país. El govern municipal ha tractat 
l’Elixir exactament igual que ho van fer anteriors governs, des del 2013 fins al 2018, fins al moment 
en què es va produir una “estranya coincidència”, que podia semblar un càstig pel fet que la Rosa 
Boladeras es presentava a les eleccions, i que va comportar que no se celebrés l’edició de 2019. El 
que s’ha fet, senzillament, és donar continuïtat a les decisions d’anteriors governs i regidors de 
Cultura, com s’ha fet en altres àmbits quan es tracta de projectes de ciutat i de país, que necessiten 
estabilitat, confiança i suport institucional. Es fa exactament igual en infinitat de casos i projectes 
culturals, esportius, socials, cívics i de tota mena d’àmbits. Aquests són els fets. I avui, del que es 
tracta, és d’obrir un expedient per aclarir a fons la qüestió i arribar a una proposta final, en el sentit 
que sigui, perquè no és legal ni ètic pressuposar, com s’està fent, la culpabilitat de ningú. I s’ha de 
fer, sens dubte, amb totes les garanties legals per a totes les persones que hi puguin tenir relació. I 
també amb una novetat: amb el dret que té la regidora de Cultura a ser escoltada, a exposar el que 
ella cregui oportú en relació amb la seva actuació. I després en sortirà una proposta de resolució de 
l’expedient, que serà presentada al Ple municipal i que òbviament tornarem a debatre. L’alcalde 
afegeix que tot això es farà partint de dos principis molt clars. El primer és que les coses s’han fet 
bé, dintre de la llei, tal com demostren els informes legals que hi ha a l’expedient. El segon, que 
s’actuarà amb absoluta transparència i honestedat, perquè aquests són els nostres compromisos 
fonamentals. No és agradable afrontar aquest tipus de procediments, però si cal fer-ho, es fa, sense 
cap problema. Ara bé, respectant la veracitat dels fets i no barrejant-ho i confonent-ho tot perquè les 
coses semblin el que no són. De manera que s’afronta aquesta qüestió amb absoluta tranquil·litat, 
amb les idees molt clares, i amb tot el nostre suport polític i personal a la regidora de Cultura, el 
suport unànime de tot el govern municipal. L’alcalde afegeix que no li ha passat pel cap, per 
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descomptat, la possibilitat de retirar-li la seva confiança, perquè no hi ha ni un sol motiu, ni un de 
sol, per fer-ho. Ara toca fer front al soroll, a les manipulacions, a les falsedats i a les maniobres 
partidistes. Això és el que farem, amb fermesa i amb serenitat, però sense deixar-nos arrossegar cap 
a aquestes formes de mala política i també de mala intenció, que són tan lamentables, perquè no 
busquen res més que fer mal, amb arguments que s’ha demostrat i que es demostrarà que són 
totalment inconsistents. Això demanarà temps i fer les coses pas a pas. Paciència, transparència i 
fermesa, aquesta és la posició el govern. Es demostrarà, dia a dia, allà on calgui, que tot això és un 
bluf, i que si hi ha hagut algun error involuntari, per petit que sigui, perquè no hi ha hagut ni una 
sola irregularitat legal, que es corregeixi i si cal es millorin els procediments, però sense perseguir 
ni assetjar a cap persona que hagi actuat dintre de la llei. 
 
 Pren la paraula per al· lusions la Sra. Isabel Martínez, qui confirma que la Sra. 
Boladeras es va posar en contacte amb ella, demanant opinions i valoracions sobre el que avui s’ha 
plantejat en el Ple. La Sra. Martínez li va expressar, mitjançant una trucada, el seu suport personal, 
com a companyes de Consistori. Es tracta d’una situació complicada que mereix empatia i 
comprensió. La Sra. Martínez també li va expressar, i sembla que s’han tergiversat algunes de les 
coses que li va dir en aquesta trucada, que el procés que s’ha portat a terme té totes les garanties, 
precisament per donar emparament a la persona a la qual s’estan atribuint presumptes conductes. La 
persona té la fase durant la qual la síndica està investigant els fets. Durant la instrucció també tindrà 
una fase d’audiència, perquè pugui dir allò que consideri adient. En el Ple d’avui també ha pogut 
intervenir. Així mateix, es va donar l’opció que si volia comparèixer a la Comissió de garantia del 
Codi Ètic, tot i que aquesta no havia d’entrar a valorar els fets, ho podia fer. Des d’aquesta 
Comissió s’han iniciat ja procediments per evitar que tornin a succeir els fets ja comentats de 
difusió de determinades qüestions. El procés que s’inicia a la Bústia Ètica és garantista i dóna 
emparament a la persona investigada. El procediment s’ha dut a terme d’acord amb el que preveu la 
normativa. 
 

ÀREA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT 
 

Epígraf 16) Aprovació del conveni de donació del Fons Jordi Tomàs, integrat per 1.455 llibres i 
documents de divulgació cinematogràfica, i 701 aparells cinematogràfics. 

 
 Pren la paraula el Sr. Forn, qui presenta el present dictamen, la finalitat del qual és que 
la col·lecció mantingui la seva funció pública d’aportar coneixement a la ciutadania de Terrassa 
sobre el cinema i la seva evolució tècnica i artística. Amb aquest acord s’ha aconseguit la integritat 
de la col·lecció, sense disgregar les peces, i la seva cessió gratuïta per part de la família a 
l’Ajuntament, que es compromet a conservar els fons en el Museu de Terrassa, i a què els objectes 
cedits formin part del futur centre d’interpretació del cinema i l’audiovisual, previst dins del recinte 
del Parc Audiovisual de Catalunya. Anualment s’organitzarà una petita mostra dels elements 
modernistes de la col·lecció en el marc de la Fira Modernista. El Sr. Forn dóna les gràcies als 
equips tècnics per la feina realitzada, desencallant aquest tema que venia de lluny, i especialment a 
la família Tomàs per la seva generositat.  
 
 El Sr. Aguado mostra la seva satisfacció pel fet que el govern municipal trobi aquesta 
situació heretada per tal que la ciutat adquireixi aquesta gran col·lecció. Han estat molts anys de 
converses amb el mateix Jordi Tomàs, compartint la seva voluntat que la seva col·lecció acabés a 
disposició de la ciutadania de Terrassa. El Grup del PSC agraeix a totes les persones que durant 
dotze anys han tingut aquest tema a sobre de taula, no l’hagin abandonat i hagin treballat fins a 
aconseguir aquest resultat final. També cal manifestar l’agraïment a la família Tomàs.  
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 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La ciutat de Terrassa va obtenir a data 31 d’octubre de 2017 el reconeixement de 
Ciutat de Cinema i va ser acceptada la seva candidatura per formar part de la Xarxa UNESCO de 
ciutats creatives en la modalitat de cinema, obtenint la denominació de Terrassa City of Film. La 
ciutat de Terrassa ha obtingut el més alt reconeixement internacional en la modalitat de cinema per 
conjugar equilibradament la inversió en la conservació del llegat cinematogràfic, els serveis a la 
Indústria cinematogràfica, la formatació i el foment del talent creatiu, la divulgació de l’obra 
artística cinematogràfica i audiovisual. 
 
 En el futur desplegament del Pla per l’Audiovisual està previst ampliar 
l’espai destinat a exposició divulgativa per a la interpretació del cinema, situar actualment l’espai 
conegut com a Sala Pont del Parc Audiovisual de Catalunya i dotar-lo d’elements que permetin una 
correcta i atractiva comprensió de l’art i la tècnica cinematogràfica al llarg de la història. 
 
 Els germans Carmina Tomàs Gómez; Montse Tomàs Gómez; Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, actuant en qualitat 
de propietaris del fons d’objectes cinematogràfics que nodreixen la col·lecció J. Tomàs, volen donar 
a l’Ajuntament de Terrassa els fons Jordi Tomàs integrat per 1455 llibres i documents 
de divulgació cinematogràfica, i 701 aparells cinematogràfics. 
 
 La finalitat de la donació és que la col·lecció mantingui la funció pública d’aportar  
coneixement a la ciutadania de Terrassa sobre el cinema i la seva evolució tècnica i artística.  
  
 Aquesta finalitat s’assolirà en el moment que l’ajuntament organitzi el futur Centre 
d’Interpretació del Cinema i l’Audiovisual i pugui ser exposada totalment o parcialment a la 
ciutadania, integrada en el relat d’història de l’audiovisual a la ciutat de Terrassa.  
 
 Les peces donades es troben inventariades i valorades en document per un import de 
22.300 €  (vint-i-dos mil tres-cents euros) la COL·LECCIÓ LLIBRES 
TEMÀTICA CINEMATOGRÀFICA J. TOMAS;  i de 105.813.- € (cent cinc mil vuit-cents tretze 
euros) la COL·LECCIÓ APARELLS CINEMATOGRÀFICS J. TOMAS,  d’acord amb 
la taxació realitzada pel Sr. Eduard Riera Vallvé, Perit Judicial núm.1193-05. “Tasador de 
Arte y Antigüedades”, a la ciutat de Barcelona el 19 d’octubre de 2019. 
 
 El Museu de Terrassa, fins ara, no disposava de cap col·lecció similar per poder oferir 
a la ciutadania  un recorregut solvent per donar a conèixer la història del cinema a la ciutat.  Per 
això, s’ha considerat d’interès acceptar la donació del Fons Jordi Tomàs i vincular-lo al futur Centre 
d’Interpretació del Cinema i l’Audiovisual que l’Ajuntament de Terrassa vol impulsar en les 
instal·lacions del Parc Audiovisual. 
 
 Vista la memòria justificativa que acompanya el conveni, emesa per la directora de 
Projectes audiovisuals, i la directora de l’Àrea de Projecció de la ciutat, en data 6 d’abril de 2021. 
  
 Vistos el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
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 Vist el decret de modificació delegacions d’atribucions 2020-05-11 DELE 11407/20, 
de 5 de novembre de 2020. 
 
 Per aquest motiu es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.-  Acceptar la donació del Fons Jordi Tomàs integrat per 1.455 llibres i 
documents de divulgació cinematogràfica, i per 701 aparells cinematogràfics, d’acord amb 
l’inventari adjunt al conveni, que fan els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, 
Agustí Tomàs Gómez i Jordi Tomàs Gómez,  hereus del Sr. Jordi Tomàs,  actuant en qualitat de 
 propietaris de   l’esmentat fons.  
 
 SEGON.-  Aprovar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, i els 
germans Carmina, Montse, Agustí i Jordi Tomàs Gómez, hereus del Sr. Jordi Tomàs, de donació 
del Fons Jordi Tomàs, el text del qual és el següent: 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I LES SENYORES 
CARMINA I MONTSE TOMÀS GÓMEZ, I ELS SENYORS AGUSTÍ I JORDI 
TOMÀS GÓMEZ,   PER A LA DONACIÓ DE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-CINC LLIBRES I DOCUMENTS DE DIVULGACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA I SET-CENTS UN APARELLS CINEMATOGRÀFICS, 
QUE INTEGREN EL FONS JORDI TOMÀS 
 
REUNITS 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez; Montse Tomàs Gómez; Agustí Tomàs Gómez  
i Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, majors d’edat i 
actuant en el seu propi nom i representació. 
 
El senyor Jordi Ballart Pastor, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa, 
amb domicili a Terrassa, carrer Raval de Montserrat, núm. 14-20, amb el mateix 
domicili i amb NIF P-0827900-B. 
 
Es reconeixen capacitat jurídica i d’obrar suficient per a aquest acte de donació 
intervius i d’acceptació dels béns mobles i drets constituïts per obra artística, pel que  

 
MANIFESTEN 
 
I.- Títol. 
 
Els germans Carmina  Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, són titulars dels 
béns i drets descrits en l’apartat següent. 
 
II.- Béns mobles i drets donats. 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, manifesten ésser 
propietaris amb ple domini dels béns i drets donats, constituïts pels següents béns: 
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A. 1.455 llibres i documents de divulgació cinematogràfica, -Descrits en el Document 
“Annex 1” adjunt al present conveni.  
 
B. 701 aparells cinematogràfics. - Descrits en el document “Annex 2” adjunt al 
present conveni. 
 
Al document Annex número 1 al present conveni, que consta de 34 fulls, s’hi 
relacionen 1.455 llibres i documents. Aquest document forma part integrant d’aquest 
conveni, sense que es pugui entendre aquest sense aquell ni aquell sense aquest. 
 
Al document Annex número 2 al present conveni, que consta de 39 fulls, s’hi 
relacionen 701 aparells cinematogràfics, on hi consta una descripció de cada peça. 
Aquest document forma part integrant d’aquest conveni, sense que es pugui entendre 
aquest sense aquell ni aquell sense aquest. 
 
Ambdós annexos corresponen a la taxació realitzada pel perit judicial d’art i 
antiguitats Sr. Eduardo Riera Vallvé. 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, manifesten gaudir 
del ple domini dels drets d’autor (el contingut dels quals s’estableix al llibre I, títol II, 
capítol III del text refós de la llei de propietat intel·lectual, real decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril) sobre el béns descrits en aquest punt i que també els dona a 
l’Ajuntament, excepció feta d’aquells irrenunciables per l’autor. 
 
III.- Consentiment. 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, donen a 
l’Ajuntament de Terrassa, qui accepta la donació mitjançant la voluntat d’acceptació 
expressada pel Sr. alcalde, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Transmissió dels béns i drets. 
 
El béns i drets descrits en el punt segon “Béns mobles i drets donats” de l’apartat 
“MANIFESTEN”  es transmeten íntegrament i gratuïtament per part dels germans 
Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i Jordi Tomàs 
Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, sense limitacions d’ús i gaudi, 
fent el lliurament de la possessió dels béns a la signatura del present document i 
l’Ajuntament els accepta lliure de càrregues. 
 
Igualment, mitjançant aquest document, els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse 
Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta 
amateur Sr. Jordi Tomàs, transmeten gratuïtament, en exclusiva, i sense limitacions 
d’ús i gaudi, els drets de propietat intel·lectual que recauen sobre les obres donades i 
de les que en són titulars, drets que tot seguit es relacionen: 
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a)  Dret de comunicació pública de l’obra en l’espai que habitualment tingui destinat 
a l’efecte l’Ajuntament de Terrassa. Es cedeix també, amb la signatura d’aquest 
document, el dret a la transmissió d’imatges de l’obra a través de diapositives i 
pel·lícules.  

 
El dret de comunicació pública de l’obra es podrà realitzar també per mitjà de 
l’exhibició de la mateixa a la pàgina web o mediateca que, a tal efecte, i en el seu 
cas, disposi l’Ajuntament de Terrassa. 

 
b) Dret de còpia i reproducció d’imatges de l’obra per tal de destinar-les a fins 

documentals, publicitaris i educatius, sempre que aquests estiguin relacionats 
directament amb l’activitat que realitzi l’Ajuntament de Terrassa. 

 
c) Dret a distribuir l’obra per a qualsevol títol, sigui l’original, siguin reproduccions 

de l’obra per mitjà de postals, fulletons, cartells, pòsters, diapositives, fotografies 
o qualsevol altre mitjà de distribució en suport físic o electrònic. 

 
d) Dret a la transformació de l’obra, respectant sempre el dret a la integritat de la 

mateixa, transmetent-se també, en aquest cas, i sobre l’obra nova els drets 
esmentats als paràgrafs a), b), c) i d) d’aquest pacte. 

 
La cessió dels drets a què es refereix la present clàusula es fa amb caràcter indefinit i 
tindrà un àmbit mundial.  

 
SEGON.- Reserves i gravàmens. 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, manifesten que els 
béns i drets descrits no estan subjectes a cap tipus de càrrega ni gravamen de cap 
classe.  
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, no es reserven cap 
de les facultats inherents a la propietat dels béns i drets que cedeix, ni fa cap tipus de 
reserva a l’ús general, ni a l’ús públic, ni cap altre ús que del béns i drets donats 
pugui fer-ne l’Ajuntament, qui es compromet a conservar els béns descrits dins els 
fons del Museu de Terrassa per a la consulta del públic interessat, i a donar-n’hi l’ús 
més adient. 

 
TERCER.- Condicions i facultat de disposar. 
 
La present donació  està sotmesa a la condició que en un termini no superior a 
QUINZE (15) anys, a partir de la data de signatura de l’esmentat conveni,  els 
objectes cedits formin part del Centre d’Interpretació del Cinema i l’Audiovisual 
previst d’organitzar al recinte de Parc Audiovisual de Catalunya. Transcorregut 
aquest termini (15 anys), la família podrà: o bé, recuperar la propietat i traslladar el 
fons a un local de la seva titularitat fent front al cost que comporti; o bé podrà 
renovar el termini i les condicions de la donació. 
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Fins a la creació del Centre d’Interpretació del Cinema i l’Audiovisual, anualment 
s’organitzaran exposicions temporals d’elements modernistes coincidint amb la Fira 
Modernista. 
 
Els béns es dipositaran al local del Parc Audiovisual de Catalunya, en un espai de 
l’antic hospital del tòrax situat a l’edifici conegut com «La Pineda» en planta baixa, 
ocupant l’espai de l’antiga cuina. La data màxima per al trasllat d’aquests béns serà 
el 30 de setembre de 2021. 
 
Els germans Carmina Tomàs Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i 
Jordi Tomàs Gómez, hereus del cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, faculten  
l’Ajuntament per a què a partir de la signatura de la present donació pugui lliurement 
disposar dels béns i drets donats per a qualsevol acte o contracte intervius amb raó 
del major interès públic. 

 
QUART.- Agraïments. 
 
L’alcalde, senyor Jordi Ballart Pastor, manifesta en aquest acte i en nom de 
l’Ajuntament de Terrassa l’agraïment més fervent als germans Carmina Tomàs 
Gómez, Montse Tomàs Gómez, Agustí Tomàs Gómez i Jordi Tomàs Gómez, hereus del 
cineasta amateur Sr. Jordi Tomàs, per la generositat i l’afecte que aquest acte 
representa per a la ciutat de Terrassa. 
 
I en prova de conformitat i amb promesa de complir-lo bé i fidelment, ambdues parts 
signen el present document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data 
que s’esmenta. 

 
 
 TERCER.- La donació d’aquest fons està condicionada a què en un termini no 
superior a quinze (15) anys, a partir de la data de la signatura de l’esmentat conveni, els objectes 
cedits formin part del futur Centre d’Interpretació del Cinema i l’Audiovisual, previst de crear-se al 
recinte del Parc Audiovisual de Catalunya. Així mateix, mentre no es creï aquest Centre 
d’Interpretació, anualment s’organitzaran exposicions temporals d’elements modernistes coincidint 
amb la Fira Modernista. 
 
 QUART.-  Facultar l’alcalde-president de l’Ajuntament de Terrassa, Sr. Jordi Ballart 
Pastor, per a la signatura d’aquest conveni, i altra documentació derivada del mateix. 
 
 CINQUÈ.-   Notificar aquests acords a les parts interessades.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 17) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt la Sra. Isabel Martínez, qui pronuncia les següents 
paraules com a condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
 
 « Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i 
condemnem enèrgicament els vuit feminicidis produïts aquest any 2021 a l’Estat espanyol per 
violència de gènere.  
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 » La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, 
l’assassinat, ens recorda com és d’important que des de les administracions locals mantinguem ferm 
el compromís d’avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l’atenció i l’empoderament de 
les dones.  
 
 » Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant 
les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d’atenció a les dones 
que la pateixen, i d’acompanyament, a través de serveis i protocols d’actuació, que compten amb la 
participació de persones professionals d’àmbits diversos. 
 
 » Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica. Però cal 
anar més lluny i denunciar el patriarcat que l’origina, per poder erradicar-la. Per això hem de buscar 
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt 
arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d’influència, fem que 
les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. 
 
 » En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es 
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que 
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, 
per petits i quotidians que aquests siguin.  
 
 » És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, 
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i 
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les 
dones. 
 
 » Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de 
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui 
una ciutat lliure de masclisme i de violència. 
 
 » M’agradaria fer un agraïment personal a totes les professionals de la nostra ciutat 
que acompanyen les víctimes de violència, tant de Casa Galèria, com agents policials. I m’agradaria 
fent una especial menció al treball que realitza el Servei d’intervenció especialitzada de Terrassa, 
que va entrar en funcionament el novembre del 2020, i que ja ha prestat servei i ha acompanyat a 
víctimes de la nostra ciutat, i també als seus fills i filles. Tenim una xarxa d’atenció a víctimes de 
violència masclista professional i dedicada. Animo a totes aquelles persones a deixar-se 
acompanyar, a informar-se i a buscar ajuda per sortir d’un procés tant dur com és una situació de 
violència, i sobretot en el seu procés de recuperació.» 
 
 Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci. 
 
Epígraf 18) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 
1. Per demanar la modificació dels criteris de tributació de la renda del 2020. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
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 « El període de presentació de la declaració de la Renda 2020 ja ha començat i 
s’allargarà fins el 30 de juny. Aquesta campanya, marcada per la pandèmia i per la greu crisi 
sanitària, econòmica i social derivada d’aquesta, presenta importants novetats respecte a anys 
anteriors. Uns canvis que perjudiquen greument als col·lectius més vulnerables i més afectats per 
l’impacte de la COVID-19. En aquest sentit, hi ha mesures que els castiguen especialment: 
 
 » 1.- L’efecte ERTO. Els contribuents que hagin rebut aquesta prestació, tinguin dos o 
més pagadors i superin els 14.000 euros (si han cobrat almenys 1.500 euros d’alguns d’aquests) 
estaran obligats a fer la declaració de la Renda en considerar-se rendiments del treball. A més, amb 
tota probabilitat, especialment en el cas de rendes baixes, pot passar que la declaració surti a pagar, 
perquè, en general, el SEPE no aplica cap retenció als pagaments de prestacions si no s’ha optat 
específicament per la mateixa en el moment de demanar la prestació. Segons dades de la UGT, a 
Catalunya, són 1,2 milions de persones, afectades en algun moment per una suspensió temporal 
(total o parcial) del seu contracte de treball.  
 
 » L’Agència Tributària remarca que, a la pràctica, es paga el mateix, però això no 
acaba d’ésser del tot cert, doncs el fet de declarar obligatòriament pot tenir incidència en altres tipus 
de rendiments i imputacions de renda que no estan subjectes durant l’any al sistema de retencions a 
compte com els rendiments del treball.  
 
 » Finalment, ha estat aprovada la possibilitat de què en aquests casos es pugui 
fraccionar la quota en sis terminis sense interessos, però també és cert que per certes rendes, haver 
d’afrontar aquests pagaments, quan segurament els diners ja s’han gastat molt abans per passar el 
dia a dia, pot representar un problema per a molts contribuents. L’impacte a la butxaca dependrà 
molt del tipus d’ERTO que s’ha cobrat; una suspensió temporal durant un període curt pot tenir un 
efecte limitat, però el cost de passar comptes amb Hisenda pot pujar molt més si s’ha cobrat un 
ERTO de suspensió total durant molts mesos, com ha succeït en determinats sectors molt afectats 
per la pandèmia.  
 
 » 2.- Els errors del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) d’aquells contribuents 
que hagin cobrat de més i hagin de regularitzar la seva situació, doncs es poden donar situacions en 
què si no s’han corregit a temps, és a dir, dins del 2020 perquè no fossin exigibles, s’hagi de tributar 
per aquests rendiments incorrectes, pagant les quotes corresponents, per haver de demanar la 
devolució amb posterioritat al 2021. 
 
 » 3.- Les ajudes directes o subvencions a autònoms hauran de tributar com a 
rendiments del treball o pla de pensions. Aquest fet pot comportar el pagament de quotes tributàries 
elevades, doncs estem davant de contribuents que estan SEMPRE obligats a declara doncs els seus 
rendiments són d’activitats econòmiques professionals i o van sense retenció o bé només porten una 
retenció del 15%. 
 
 » 4.- Els beneficiaris de l’ingrés mínim vital també estan obligats a declarar.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer. – Instar el Govern de l’estat espanyol a modificar els criteris de tributació per 
la campanya de la Renda per l’exercici 2020 per no agreujar encara més situacions de vulnerabilitat, 
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tot declarant com a exemptes de tributació les percepcions de les prestacions d’atur posant el límit, 
per exemple, del salari mínim professional. 
 
 Segon. – Tornar a reclamar al Ministeri de Treball i d’Economia Social que posi els 
recursos humans i materials necessaris pel correcte funcionament del SEPE i es subsanin els errors 
amb efectes retroactius de forma que no s’hagin de pagar quotes tributàries per prestacions degudes 
indegudament i que hauran de ser retornades al 2021. 
 
 Tercer.- Tenint en compte que estem davant de normativa amb rang legal, introduir 
aquestes modificacions de forma que puguin entrar en vigor de forma immediata donada la urgència 
de la situació i l’inici del termini per presentar la declaració, mitjançant la figura del Reial Decret-
Llei que posteriorment pugui ser convalidat pel Congrés dels Diputats.  
 
 Quart.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congreso de los 
Diputados, al Ministeri d’Hisenda i al Ministeri de Treball i d’Economia Social.» 

 
2. Per erradicar la pobresa menstrual a la ciutat. 

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

 
 « La pobresa menstrual és un problema que afecta a milions de persones arreu del 
món a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es poden 
permetre, però no es limita només a aquest fet, cal tenir també en compte la manca        d’accés a banys 
i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el període menstrual.  
 
 » Hi ha col·lectius que s’han organitzat en diferents països per erradicar la pobresa 
menstrual. L’Amika George, amb 21 anys i fundadora de FreePeriods, va començar a investigar i 
forçar al govern anglès a oferir gratuïtament a les escoles productes d’higiene íntima. Igualment la 
nord-americana Nadya Okomato als 16 anys va crear l’organització Period.org, amb la que va 
aconseguir eliminar els impostos a 15 estats dels productes d’higiene íntima.  
 
 » La pobresa menstrual és una realitat: una de cada quatre europees es veu obligada a 
adquirir productes d’alimentació o d’higiene menstrual. A l’estat espanyol, prop de mig milió de 
dones es troben en pobresa severa. Entenent que la pobresa menstrual és derivada de la pobresa 
econòmica, mig milió de dones es troben en una pobresa menstrual severa, 2 de cada 10 dones. 
 
 » El proper 28 de maig se celebra el Dia Mundial per a la Visibilització Menstrual. 
Una data que es reivindica des del 2014 i que posa sobre la taula qüestions de gènere molt sovint 
silenciades a l’agenda política i mediàtica. La menstruació encara a dia d’avui és tractada com un 
tema tabú envoltat de mites, a vegades presentats sota una base aparentment científica que no té en 
compte les vivències de les persones menstruants. L’escassa educació menstrual sovint origina un 
seguit de creences falses que vulneren en moltes ocasions els drets de les persones que menstruen, 
infantilitzen la regla i normalitzen el dolor. Un altre aspecte a tenir en consideració és la 
importància del llenguatge inclusiu i dels espais segurs en els lavabos públics, que cal que siguin 
degudament senyalitzats per tal de garantir la seguretat de totes les persones usuàries. 
 
 » La pobresa menstrual fa més susceptibles les persones que menstruen de patir 
infeccions, ja que la falta de banys o instal·lacions fa que moltes d’elles no puguin mantenir una 
correcte higiene personal. Aquesta situació afecta especialment les persones sense llar o amb un 
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alt grau d’exclusió social. Per aquest motiu és necessari reduir al mínim l’IVA dels productes 
sanitaris i d’higiene per la menstruació, en considerar- los productes de primera necessitat i 
garantir-ne l’equitat a través de la gratuïtat per a totes aquelles persones que ho necessitin, ja 
que per als col·lectius esmentats els mètodes reutilitzables no sempre són una opció vàlida. De 
tota manera, cal fomentar el seu ús, ja que els productes d’higiene menstrual reutilitzables són a la 
llarga més econòmics i tenen un menor impacte mediambiental. És per aquesta raó que cal garantir 
l’accés a lavabos segurs i inclusius, per tal que les persones que fan servir aquests mètodes 
alternatius, com per exemple la copa menstrual, se sentin còmodes per utilitzar- los arreu. 
 
 » La cultura menstrual no es pot abordar només des d’un punt de vista de consum de 
productes d’higiene, ja que va molt més enllà, però és imprescindible començar a fer aquest primer 
pas al nostre país. De fet, el Parlament escocès va aprovar el passat 26 de novembre de 2020 un 
projecte de llei per oferir de forma gratuïta productes d’higiene menstrual com compreses o 
tampons. D’aquesta manera Escòcia s’ha convertit en el primer país en establir, mitjançant una 
llei, la gratuïtat d’aquests productes, en un esforç per combatre la pobresa menstrual. 
 
 » Cal abordar la cultura menstrual des d’un llenguatge inclusiu, des del respecte i 
l’acompanyament i creant espais segurs. Per això s’han de promoure, fer conèixer i fer assequibles 
els productes d’higiene menstrual de llarga durada, més respectuosos amb el medi ambient, i també 
garantir l’accés a aquells productes que s’adeqüin millor a cada persona, però no ens podem 
quedar només aquí. Més enllà de l’accés als productes per a la regla, cal fomentar el coneixement 
de tothom respecte la menstruació i fer-ho des de la coeducació des de la infància per tal 
d’apoderar les persones que menstruen, per trencar tabús i mites i també per educar en la 
diversitat: ni totes les persones que menstruen són dones ni totes les dones menstruen. 
 
 » Per bé que la reducció o inclús l’erradicació dels impostos que graven els productes 
d’higiene íntima no és una competència municipal, sí que com a ciutat, tenim el deure d’afrontar la 
situació de pobresa menstrual al nostre municipi com un problema que impacta sobre col·lectius 
vulnerables víctimes de la pobresa econòmica i de la manca d’educació menstrual. Per tots aquests 
motius, és imprescindible treure la menstruació de l’esfera privada, on havia estat relegada i 
invisibilitzada, i situar-la al debat públic i impulsar des de les diverses administracions polítiques 
públiques que hi donin resposta. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents acords: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Fer campanyes d’informació i sensibilització permanents des dels diferents 
serveis municipals, tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la menstruació 
com de coneixement de la regla des d’una perspectiva interseccional amb l’objectiu de superar 
tabús i mites i donar eines, destinades a col·lectius de joves, de dones en situació de vulnerabilitat i 
d’homes trans. 
 
 Segon.- Incorporar a nivell formatiu tallers de sensibilització i educació, amb 
perspectiva de gènere i interseccional i des d’una òptica transversal, sobre la menstruació i els seus 
aspectes més invisibilitzats, per tal d’acabar amb l’estigma social. També es donaran a conèixer 
els diferents productes d’higiene menstrual que trobem actualment al mercat 
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 Tercer.- Posar a disposició de la ciutadania en risc d’exclusió social o en situació de 
sensellarisme, a través de Serveis socials, la gratuïtat dels productes d’higiene menstrual i  garantir-
ne l’accés als lavabos d’edificis municipals per a la seva higiene menstrual. 
 
 Quart.- Senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells inclusius, tot 
estudiant la millor manera de fer-ho, amb l’objectiu que s’indiquin aquells lavabos amb una  pica en 
l’espai privat que generen un entorn segur per, si cal, netejar la copa menstrual, aquells que 
disposin del canviador de nadons i també lavabos neutres, per a qualsevol persona, 
independentment del seu sexe biològic i la seva identitat de gènere 
 
 Cinquè.- Amb motiu del Dia Mundial per la Visibilització menstrual, el proper 28 de 
maig i cada any, il· luminar la façana de l’Ajuntament de color vermell per visibilitzar la 
menstruació i treballar per incorporar, de cara a propers anys, alguna xerrada o taller de 
conscienciació i visibilització. 
 
 Sisè.- Instar la Generalitat de Catalunya a realitzar campanyes de difusió sobre 
productes d’higiene menstrual reutilitzables i sostenibles i fomentar-ne la seva venda al comerç 
local  i de proximitat. 
 
 Setè.- Instar a l’Estat Espanyol a baixar amb urgència l’IVA dels productes 
menstruals al tipus superreduït, del 4%, i a iniciar un projecte de llei en la línia escocesa, per 
garantir a  la llarga la gratuïtat d’aquests productes. 
 
 Vuitè.- Fer arribar aquests acords a les entitats feministes i que treballen amb el 
col·lectiu LGTBI+ de Terrassa, així com a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i al govern 
de l’Estat espanyol.» 

 
3. Per excloure aquelles empreses que incompleixin els terminis legals de pagament 

amb els proveïdors de les ajudes finançades amb fons europeus Next Generation. 
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES, Ciutadans i JxT. El Grup municipal del 
PSC s’absté en l’acord primer i vota a favor de la resta d’acords. El seu contingut es transcriu a 
continuació: 
 
 « El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va aprovar un fons econòmic 
extraordinari Next Generation EU, dotat amb 750.000 euros per contribuir a reparar els danys 
econòmics i socials causats per la COVID-19. Aquests fons a nivell de l’Estat espanyol 
representaran una injecció d’aproximadament 140.000 milions d’euros a l’economia. Una 
oportunitat per avançar en la reconstrucció social i econòmica si s’inverteixen de manera eficient i 
racional i amb una distribució no competitiva i centralitzada dels fons. 
 
 » El Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, que té com a objecte establir les 
disposicions generals per programar, executar i gestionar les actuacions finançades amb fons 
europeus, i que recull les mesures necessàries per agilitzar l’arribada d’aquests fons, així com les 
principals característiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, deixa entreveure 
que les grans empreses, per la seva major capacitat tractora i de generació de riquesa i llocs de 
treball, seran les grans beneficiades d’un instrument europeu que d’aquesta manera arribarà en una 
mesura absolutament insuficient al principal teixit econòmic i empresarial de país, la petita i mitjana 
empresa i els autònoms, i que sigui un Fons gestionat des de la proximitat.  
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 » Segons dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, les grans empreses 
deuen al voltant de 80.000 milions d’euros a les PIMES, dels quals 56.000 milions, d’acord amb un 
estudi de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, corresponen a deutes d’empreses no 
financeres amb els seus proveïdors. Es tracta de quantitats corresponents al volum de deute que 
sobrepassa el límit legal de 60 dies, que incompleixen la directiva europea 2011/7 / UE contra la 
morositat que regula els terminis de pagament. 
 
 » L’any 2020, el termini mitjà de pagament d’aquestes empreses ha estat de 193 dies, 
triplicant així el termini legal de 60 dies. Això és possible a causa de la no aprovació del règim 
sancionador de la llei de morositat, que segueix estancat en el tràmit parlamentari de Congrés dels 
Diputats. Aquestes circumstàncies podrien provocar que corporacions que estan contravenint la 
normativa vigent obtinguin ajudes europees, deixant fora a altres empreses que pateixen les 
devastadores conseqüències de la morositat. Al seu torn, pot, per tant donar-se la situació que 
empreses beneficiàries de fons europeus i de crèdits preferencials contractin a petites i mitjanes 
empreses a les quals seguiran pagant fora dels terminis establerts per la llei. Qualsevol autònom o 
petit empresari que opta a una ajuda pública ha de presentar una declaració que confirmi que està al 
corrent amb les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social. Resulta inconcebible que no 
s’apliqui la mateixa regla a les grans empreses, i que es pugui arribar a recompensar mitjançant 
l’adjudicació de fons europeus, és a dir d’ajuts públics, a empreses que mantenen uns nivells de 
morositat il· legals amb els seus proveïdors, PIMES i autònoms que s’han vist perjudicats doblement 
durant l’actual crisi, pel descens en l’activitat econòmica i per la desídia de les autoritats en la 
concessió d’ajudes directes que poguessin compensar les pèrdues ocasionades per la pandèmia. 
 
 » El món local ha estat l’ens que ha hagut de donar una major resposta amb menys 
recursos davant la pandèmia de la COVID-19. Per aquest motiu, el municipalisme català no pot 
quedar al marge de la gestió d’aquests Fons, sent l’Estat qui els adjudiqui de forma 
instrumentalitzada. En aquest sentit, el món local ha de poder cogestionar els fons i alinear projectes 
i anar tots a la una. 
 
 » Atès que amb la proposta del Govern espanyol no està definida de forma clara com 
les empreses i les persones emprenedores podran postular-se . Atès que no volem que sigui l’Estat 
l’únic adjudiqui els Fons Next Generation UE. 
 
 Per tots aquests motius, proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 
l’adopció dels següents 

 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Sol·licitar a l’Estat espanyol que transfereixi la distribució de la major part 
de les ajudes europees finançades amb el fons Next Generation UE a les Comunitats Autònomes 
com a les administracions locals. 
 
 SEGON.- Sol·licitar la participació dels ajuntaments en la cogestió dels fons Next 
Generation. 
 
 TERCER.- Instar l’Estat a fer les modificacions necessàries per tal que les grans 
empreses que no compleixin la llei de morositat, no puguin tenir accés als fons Next Generation. 
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 QUART.- Instar a l’Ajuntament que demani a les empreses proveïdores del consistori 
un certificat de compliment de la Llei de Morositat, i introduir-ho en els tots els plecs de clàusules 
que es faci des del consistori i entitats dependents pel que fa a la gestió dels fons Next Generation. 
 
 CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM, FMC i AMI).» 

 
4. Per reclamar l’exempció fiscal de les ajudes a les víctimes per l’accident del vol 

GWI9525 de Germanwings. 
 

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

 
 « El 24 de març de 2015 s’estavellava en els Alps el vol GWI9525 de Germanwings 
que va causar 150 morts i va deixar 82 infants orfes, 54 de nacionalitat espanyola. Durant sis anys 
els familiars de les víctimes han hagut de fer front a un calvari, perdre a persones estimades, fer 
front a la batalla judicial i a la incomprensió de l’Administració de l’Estat espanyol que ara els 
reclama tributar per les ajudes rebudes.  
 
 » En el Congrés dels Diputats s’ha registrat recentment, a proposta dels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, una proposició no de 
llei demanant que es tramiti aquesta exempció per la via d’urgència.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Instar al Congrés dels Diputats a què aprovi, de manera urgent, una 
exempció fiscal amb caràcter retroactiu de les ajudes rebudes pels familiars de les víctimes del vol 
GWI9525 de Germanwings.  
 
 SEGON.- Comunicar aquest acord al Congrés dels Diputats i al Parlament de 
Catalunya.» 

 
5. Per demanar al govern espanyol que consideri agents de l’autoritat en l’exercici 

de les seves funcions als conductors i conductores de l’autobús. 
 

 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 ciutat de Terrassa garanteix el dret a la mobilitat a través d’un sistema de 
Transport públic accessible, per a tots i totes, i els conductors i conductores del transport públic de 
Terrassa efectuen el transport de viatgers pels carrers de la ciutat de manera segura i responsable, 
respectant les normes del servei i circulació, observant l’ús correcte i funcionaments d’acord amb 
els procediments. 
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 » El transport públic és un servei essencial, amb reconeixement sobretot en aquesta 
època de pandèmia que han treballat i no han deixat de prestar un servei essencial a la ciutat, durant 
l’època més dura de la pandèmia, inclús amb risc per la seva salut. El servei públic de transport a 
Terrassa està molt ben valorat pels usuaris i usuàries, així el manifesten en l’enquesta anual. Els 
viatgers són cuidats en tots els sentits i el responsable del bus, és el conductor i conductora, que 
necessiten treballar amb la màxima tranquil·litat i ambient de confiança per la seva concentració i 
per a procurar que la circulació i altres incidències no afectin els viatgers. Són els i les responsables 
de la seguretat dels viatgers, i tenen a les seves mans vetllar per la seguretat dels passatgers. 
 
 « La Llei del Parlament de 12/1987, va ser avalada pel TC, en el sentit de donar-los a 
les conductores i conductors de bus, la condició d’agents d’autoritat amb funcions administratives, 
responsables de la vigilància de l’observança dels viatgers, agents de l’autoritat en l’exercici de les 
seves funcions.  
 
 » Els i les conductores tenen dret a rebre el tracte, la consideració i respecte conforme 
la seva tasca social, i desenvolupar la seva tasca en un clima d’ordre i respecte, i hem constatat que 
a vegades pateixen situacions no tolerables. 
 
 » A més a més la crisi sanitària ha causat un increment de la tensió, i fa uns dies s’ha 
produït una agressió greu per part d’un viatger a un conductor del bus, fet que ja ha estat jutjat i 
condemnat. També es constaten algunes altres agressions que, de menor entitat, com les agressions 
verbals a aquests, actes que provoquen un perjudici en la persona del conductor o conductora que 
també poden provocar distracció al conductor, és cert que es produeixen per una minoria de 
viatgers, però el conductor i conductora es mereix tots els respectes. 
 
 » En aquests sentit, recentment i en nom de l’Ajuntament de Terrassa, hem 
comparegut com acusació popular al procediment seguit en el  Jutjat de Guàrdia de Terrassa, incoat 
amb motiu de la denúncia interposada pel treballador de TMESA, , per l’agressió patida durant la 
seva jornada laboral en data 6 d’abril de 2021. 
 
 » Aquest col·lectiu junt amb docents i professionals sanitaris són els més castigats pel 
que fa a actituds verbals i físiques. 
 
 » És pel que volem fer valdre la funció social que realitzen,  mereixent tota l’atenció el 
tema d’agressions, i fer una campanya contra aquestes actituds i agressions, campanya a favor del 
respecte als conductors i conductores així com respecte als altres viatgers, i per un transport segur, 
sostenible, publicitar que són agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions. 
 
 » Tenint en compte la importància del respecte cap al conductor entenem que igual 
que la regulació administrativa, la regulació penal hauria de protegir-los, igual que es protegeix 
sanitaris i docents, perquè ells també fan possible el dret a la mobilitat al que tots els ciutadans 
tenim dret, així seria necessari que a l’efecte del codi penal, que a l’hora de la condemna  per 
agressions, s’atengués l’agressió al conductor com un atemptat, ampliant la seva protecció i 
prevenció d’agressions i inseguretat de viatgers. 
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 
  ACORDS 
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 PRIMER.- Manifestar rebuig a les agressions patides per conductors i conductores, i 
manifestar els nostre suport a aquests. 
 
 SEGON.- Fer una campanya per fer valdre la gran feina que fan els conductors i 
conductores del Transport Públic de la nostra ciutat, amb tot el reconeixement i el respecte que es 
mereixen i informant que són agents de l’autoritat quan exerceixen les seves funcions. 
 
 TERCER.- Demanar al govern d’Espanya que modifiqui l’art 550 del CP, i inclogui 
com atemptat qualsevol agressió als conductors i conductores d’autobús en l’exercici de les seves 
funcions.  
 
 QUART.-  Comparèixer en nom de l’Ajuntament de Terrassa com acusació particular 
quan són fets greus.  
  
 CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a l’empresa TMESA, i als representants sindicals 
dels treballadors i treballadores, així com  a la Generalitat i al Govern d’Espanya.»  

 
6. Contra els ERO de CAIXABANK i BBVA. 

 
 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: 
 
 « Fa pocs dies CaixaBank i BBVA han anunciat retallades importants de les seves 
plantilles i la seva xarxa d’oficines. En el cas de CaixaBank, després de l’absorció de Bankia, la 
mesura anunciada per la Direcció contempla 8.291 acomiadaments i el tancament de 1.534 oficines. 
És a dir, el 18% de la plantilla i el tancament del 27% de les sucursals. Es calcula que a Catalunya 
podria afectar a uns 750 treballadors. En relació a l’expedient de regulació d’ocupació del BBVA, 
comportaria 3.800 acomiadaments, que a Catalunya serien 1200, i el tancament de 375 oficines.  
 
 » La ministra d’Hisenda i portaveu del Govern de l’estat espanyol, María Jesús 
Montero, ha lamentat aquests EROS i ha afirmat que l’executiu mirarà de minimitzar la pèrdua 
d’ocupació. Una resposta molt tèbia, especialment en el cas de la fusió Bankia-CaixaBank, tenint en 
compte que Bankia va ser nacionalitzada i va rebre 20.000 milions d’euros d’ajudes del FROB, dels 
quals l’Estat només ha recuperat 2.000 milions i que la fusió ha estat avalada pel Govern de l’estat 
espanyol.  
 
 » L’associació de consumidors Facua ha alertat dels efectes nocius que té per als 
consumidors aquestes reestructuracions, que signifiquen tancaments d’oficines, més comissions i 
una pitjor atenció als usuaris.  
 
 » L’exclusió financera, provocada per la digitalització i pel tancament d’oficines on 
poder fer els tràmits, afecta especialment a les persones grans però també a molta població 
estrangera i col·lectius vulnerables. Una problemàtica sobre la qual l’Ajuntament de Terrassa s’ha 
posicionat ja diverses vegades (atenent les peticions d’entitats veïnals, del Moviment per unes 
Pensions Dignes de Terrassa, etc.) sol·licitant a les entitats financeres que mantinguin la presència 
física a través d’oficines i la instal·lació de caixers.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents 
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 ACORDS 
 
 PRIMER.- Instar les direccions de CaixaBank i del BBVA a buscar solucions que 
permetin el manteniment de l’ocupació i de les oficines.  
 
 SEGON.- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores d’aquestes 
dues entitats financeres en aquesta difícil situació. 
 
 TERCER.- Instar el Govern d’Espanya a prendre totes les mesures al seu abast per 
salvar el màxim de llocs de treball i per recuperar els diners del rescat bancari.  
 
 QUART.- Donar coneixement d’aquests acords als representants sindicals i a les 
direccions d’ambdues entitats, al Ministeri d’Hisenda i al Parlament de Catalunya.» 

 
7. Per ampliar l’oferta d’espais de celebració dels casaments civils a l’Ajuntament 

de Terrassa. 
 

 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya i cada vegada més ciutadans hi vénen a 
viure i l’exigència de prestació de servei des de l’Ajuntament és més gran. Els casaments civils són 
uns dels serveis més demandats per les persones que viuen a Terrassa i, fins tot, per ciutadans que 
viuen a altres ciutats però tenen el desig de contraure matrimoni a la nostra ciutat. Les cerimònies 
solen ser al Saló de Plens de l’Ajuntament però cada vegada són més els ciutadans que ens demanen 
celebrar el seu casament civil en indrets de la ciutat més emblemàtics o catalogats pel seu interès 
històric o social. I Terrassa disposa d’un gran patrimoni d’edificis artístics i culturals l’ús dels quals 
no està prou aprofitat. Indrets com la Masia Freixa, el Parc Audiovisual o la Casa Museu Alegre de 
Sagrera són indrets on es podrien fer també, els casaments civils. Si mirem altres ciutats, per 
exemple Vilanova i la Geltrú, a banda de l’Ajuntament, també celebra casaments al Castell de la 
Geltrú, la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Can Papiol i la Masia d’en 
Cabanyes. Per oferir un servei d’excel·lència al ciutadà, i alhora original i adaptat als temps 
canviants, cal dotar de més recursos tant humans com logístics, a l’actual servei de Protocol pel que 
fa a la gestió i tramitació dels casaments civils a l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 Per aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents 
 
 ACORDS  
 
 Primer.- Estudiar els requeriments de gestió i costos per avaluar tècnicament la 
possibilitat de que els casaments civils organitzats per l’Ajuntament de Terrassa se celebrin a altres 
espais de la ciutat per tal d’ampliar l’oferta de les ubicacions com la Masia Freixa, el Parc 
Audiovisual, el Saló de la Casa Museu Alegre de Sagrera, la Sala del Castell, Cartoixa de 
Vallparadís, la Sala d’Actes de la futura Casa de l’Esport (Antic Ajuntament) o altres espais que es 
puguin considerar. 
 
 Segon.- Reforçar, en cas que la demanda ho requereixi, el Servei de Protocol per tal 
que es guiï al ciutadà i l’acompanyi d’una manera eficient en tot el procés d’organització i 
celebració dels casaments civils.» 
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8. En suport de l’estratègia “España Nación Emprendedora”. 

 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES i Ciutadans, i el vot en contra del 
Grup de JxT. El seu contingut es transcriu a continuació: 
 
 « En un mundo globalizado en el que la innovación es el principal motor de desarrollo 
económico, España no puede quedarse rezagada. Los países innovadores tienen economías más 
fuertes y son estructuralmente más resistentes a las crisis, lo cual salvaguarda su nivel y calidad de 
vida y –por encima de todo– su Estado del bienestar. 
  
 »Las crisis tienen un impacto directo en el bienestar de las personas. La crisis 
financiera global de 2008 afectó a España con especial virulencia por su modelo de productividad y 
la configuración de su mercado laboral. La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de invertir en innovación para ser más resilientes.  
 
 » La Estrategia España Nación Emprendedora presentada por el Presidente del 
Gobierno de España es una pieza clave para la transformación económica y social de nuestro país. 
La necesidad de encontrar soluciones innovadoras y ágiles ante nuevos retos ha hecho que parte del 
ecosistema innovador haya resistido con fortaleza el golpe económico de la pandemia, manteniendo 
su capacidad operativa casi intacta y pudiendo ofrecer soluciones al mercado en momentos 
convulsos. Esta fortaleza, capacidad de adaptación y resiliencia puede llegar a más partes de nuestro 
tejido productivo para reducir el impacto de estas crisis.  
 
 » La Estrategia España Nación Emprendedora es un documento que vertebra la 
apuesta del Gobierno de la Nación para posicionar España como un país de referencia en 
innovación y emprendimiento en un horizonte temporal a diez años. España Nación Emprendedora 
se configura como una misión de país, con el fin de transformar España basándose en el 
emprendimiento innovador, apoyándose en los sectores tractores de nuestro tejido productivo y 
favoreciendo un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás.  
 
 » La Estrategia Nación Emprendedora requerirá una movilización sin precedentes de 
distintos actores a nivel nacional, regional, provincial y local; tanto públicos como privados. Esta 
misión de país necesitará una participación comprometida de todas las Administraciones públicas y 
la involucración de distintos niveles administrativos en todo el territorio nacional y deberá 
reconocer iniciativas de todo el territorio nacional, apoyando los ecosistemas en sus múltiples 
contextos y dinámicas.  
 
 » Las entidades locales, los cabildos y consejos insulares, las diputaciones y las 
comunidades autónomas, tienen la oportunidad de proyectar un futuro más próspero contribuyendo 
a la España Nación Emprendedora. 
 
 Por estos motivos, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa adopta los 
siguientes: 
 
 ACUERDOS 
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 Primero.- Sumarse a la estrategia España Nación Emprendedora definiendo su 
aportación a la misión de país. Asimismo, contribuir al desarrollo de las medidas de la 
estrategia con actuaciones específicas, orientadas a alcanzar las metas de inversión, talento, 
escalabilidad y sector público emprendedor; trabajar con los sectores tractores y eliminar o 
reducir la brecha de género, la brecha territorial, la brecha socioeconómica y la brecha 
generacional. 
 
 Segundo.- Propiciar la transformación económica y social a través del 
emprendimiento y la innovación, adaptándolo a la realidad y necesidades de cada territorio. 
 
 Tercero.- Fomentar que las instituciones y los empleados públicos se conviertan 
en protagonistas de la construcción de un sector público emprendedor, conectándolos con la 
innovación, así como tejer alianzas con los actores clave en la actividad económica y 
empresarial. 
 
 Cuarto.- Difundir las buenas prácticas de la estrategia España Nación 
Emprendedora, haciendo que sirva de modelo cuando una experiencia tenga buenos 
resultados y facilitando el intercambio entre territorios. 
 
 Quinto.- Visibilizar las políticas y acciones que se llevan a cabo desde el 
Ayuntamiento de Terrassa que estén alineadas con el objetivo de la estrategia. 
 
 Sexto.- Contribuir en la difusión de la misión de la estrategia España Nación 
Emprendedora entre toda la población.» 

 
9. Per condemnar la LGTBIfòbia i promoure la  igualtat. 

 
 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 práctica del deporte es un instrumento de integración social en el que se deben 
transmitir valores comunes que deben ser practicados y promocionados por todas las personas. 
Entre estos valores podemos destacar el compañerismo, la constancia, el esfuerzo, el respeto, la 
deportividad, la solidaridad o la igualdad.   
 
 » Estos valores, que deben ser un mínimo común en toda persona que practique el 
deporte, no nos vienen dados y deben ser reivindicados y promocionados por todas las personas 
para que el deporte no se convierta, bajo ninguna circunstancia, en un espacio en el que promover 
actitudes totalmente contrarias a principios como el respeto, la solidaridad o la igualdad.  
 
 » La difusión de estos valores adquiere una importancia primordial en la infancia, 
donde los más pequeños adquieren conocimientos y se empiezan a relacionar con el entorno social 
que les rodea, así como en la juventud, etapa donde se desarrolla gran parte de la personalidad y de 
la identidad sexual y de género. Garantizar en estas etapas una enseñanza en igualdad puede ayudar 
a eliminar estereotipos relacionados con el género o la orientación sexual, lo que puede derivar en la 
prevención de actitudes que atenten frontalmente contra la diversidad sexual a largo plazo.  
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 » Cabe recordar que Cataluña fue pionera en la promulgación de una ley para defender 
y garantizar los derechos y libertades de las personas del colectivo LGTBI+ aprobando el 10 de 
octubre del 2014 la ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
trangéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.  
 
 » A pesar de ello todavía existen muchos ámbitos sociales en los que persisten los 
tabús y prejuicios, siendo el deporte uno de ellos. Hace unos días el waterpolista y jugador del Club 
Natació Terrassa Víctor Gutiérrez denunció públicamente constantes insultos homófobos que 
recibió por parte de un jugador del equipo rival mientras disputaba un partido. Estos hechos, tal y 
como precisó Gutiérrez, no se dan esporádicamente sino que ocurre a diario en piscinas, campos de 
fútbol y otros espacios deportivos.  
 
 » En este sentido el deporte tiene una asignatura pendiente, dado que todavía existen 
tabús y prejuicios LGTBIfóbicos que invisibilizan y rechazan a aquellas personas que no comulgan 
con los viejos tópicos de masculinidad y feminidad, situación que se ve agravada por la 
permanencia fehaciente de muchos de dichos estereotipos. Prueba de ello es la baja visibilidad del 
colectivo LGTBI+ y la constatación de que la mayoría de deportistas profesionales, si hacen pública 
su orientación sexual, lo hacen una vez se  han retirado por el miedo a un rechazo social.  
 
 » Dado que el deporte es una herramienta fundamental para la integración social y la 
consecución de la igualdad efectiva entre toda la ciudadanía y que en este todavía existen ciertos 
tabús y prejuicios LGTBIfóbicos que dificultan la consecución de dichos valores, se adoptan los 
siguientes 
 
 ACUERDOS 

 
 Primero. El pleno municipal del Ayuntamiento de Terrassa condena enérgicamente 
cualquier conducta que ataque a los derechos de las personas del colectivo LGTBI+, se compromete 
a luchar para erradicar la homofobia, la bifobia, la transfóbia y la intersexualidad en todas las 
vertientes de la sociedad y transmite su apoyo a todas aquellas personas que se hayan visto atacadas 
por su expresión o identidad de género, o por su orientación o diversidad sexual. 
 
 Segundo. Instar a la Generalitat de Catalunya a cumplir con la Resolución 613/XI del 
Parlament de Cataluña, sobre el establecimiento de medidas para evitar la homofobia en el deporte 
aprobada el 25 de abril del 2017 por todos los Grupos Parlamentarios del Parlament de Cataluña en 
la Comisión de Igualdad de las Personas.   
 
 Tercero. Impulsar, en coordinación con la Taula del Pacto para la Diversidad Afectiva, 
Sexual y de Identidad de Género (DASIG), una campaña publicitaria destinada a los jóvenes de la 
ciudad en la que se promueva la condena pública a las actitudes LGTBIfóbicas, la necesidad de 
impulsar la igualdad y la prevención de la estigmatización por motivos de expresión o identidad de 
género, o por su orientación o diversidad sexual. 
 
 Cuarto. Incluir, en la entrega de los premios La nit de l’esportista, un reconocimiento 
y premio al que puedan optar clubes y deportistas egarenses que hayan adoptado o promovido 
acciones de tolerancia cero ante conductas LGTBIfóbicas. 
 
 Quinto. Promover la adopción de políticas inclusivas en la práctica del deporte en la 
ciudad que garanticen y fomenten la igualdad entre las personas.  
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 Sexto. Trasladar los acuerdos a las entidades y colectivos deportivos y educativos de 
Terrassa, así como a la Taula del Pacto para la Diversidad Afectiva, Sexual y de Identidad de 
Género (DASIG).» 

 
10. Per promoure la lectura. 

 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES i Ciutadans. El Grup municipal de 
JxT vota a favor dels acords primer, segon i tercer, i en contra de l’acord quart. El seu contingut es 
transcriu a continuació: 
 
 « Una vez dijo Cervantes que “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 
mucho”. Y es que la promoción de la lectura debe ser una prioridad para cualquier gobierno y esta 
adquiere mayor importancia en el marco del gobierno municipal, pues este es el más cercano al 
ciudadano.  
 
 » En el contexto generado por la pandemia de la Covid19 el sector cultural ha sido uno 
de los más afectados a nivel económico y, pese a que los datos de recuperación parecen ser 
positivos, todavía queda mucho camino por recorrer para poder volver a la situación anterior al 
Decreto del Estado de Alarma.  
 
 » La cultura está en horas bajas y es responsabilidad de las Administraciones Públicas 
impulsar medidas de reactivación para el sector y políticas que permitan a todos los ciudadanos, 
independientemente de su condición social y del lugar en el que residan, acceder de una manera 
equitativa a la cultura. Por este motivo es necesario que los principales partidos políticos del país 
impulsen un Pacto de Estado por el libro y la cultura mediante un acuerdo transversal que pueda 
blindar el objetivo común de promocionar y democratizar el acceso a la lectura como bien cultural.  
 
 » En Terrassa la cultura proporcionada por la lectura de libros no está garantizada en 
todos los Distritos, dado que en el Distrito 7 de la ciudad no existe ninguna biblioteca pública 
permanente, con el perjuicio que esto supone para el acceso a la educación en igualdad de 
condiciones para los vecinos. Esta carencia se ha paliado durante un tiempo con el servicio 
bibliotecario “bibliopunt” gestionado por la Biblioteca del Distrito 3. Este punto se ha habilitado 
durante dos tardes a la semana (martes y viernes) en la plaza Ibèria con el horario ajustado según la 
época del año dado que se trata de un servicio proporcionado al aire libre.  
 
 » Durante el último año este servicio no se ha proporcionado como causa directa de las 
restricciones interpuestas para contener la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Este hecho ha 
causado un claro perjuicio para los vecinos del Distrito 7, que han visto imposibilitado el acceso a 
una biblioteca pública, lo que ha derivado en un agravio comparativo enorme entre los ciudadanos 
de estos barrios y los del resto de la ciudad.  
 
 » Más allá de promocionar la lectura independientemente del lugar de residencia es 
importante hacerlo también con independencia de la condición social o personal de los ciudadanos. 
En Terrassa viven muchos vecinos con necesidades especificas de tipo físico, psíquico, cognitivo, 
sensorial o de conducta y desde el Ayuntamiento de Terrassa es necesario que garanticemos un 
acceso equitativo, inclusivo y diverso al catálogo de las bibliotecas municipales. Por ello es 
necesario aumentar el repositorio de libros de lectura fácil, audiolibros y libros escritos en braille.  
 
 » Como se ha visto anteriormente la cultura ha sido uno de los sectores más afectados  
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por la crisis de la Covid19 y resulta fundamental que desde las Administraciones Públicas no se 
pongan más trabas a la realización de su labor. Es un sector que debe ser blindado porque, más allá 
de ser motor de la economía, lleva adjunta una labor social que ayuda a romper barreras, 
transformar la sociedad y hacer que esta progrese. Por todo lo anterior presentamos los siguientes 
 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO. Instar a la Diputación de Barcelona a promover campañas de difusión  
destinadas a dar a conocer el fondo bibliográfico de libros de lectura fácil, audiolibros y libros 
escritos en braille para que el catálogo de las bibliotecas municipales sea más inclusivo y accesible 
a la totalidad de los ciudadanos. 
 
 SEGUNDO. Aumentar la asiduidad con la que el servicio bibliotecario “bibliopunt” 
ofrece sus servicios en el Distrito 7 (Can Parellada y Les Fonts) de Terrassa e informar de su 
frecuencia y emplazamiento a los vecinos. 
 
 TERCERO. Establecer un marco de colaboración entre Serveis Territorials 
d’Educació, Ajuntament de Terrassa y los responsables del IES Egara encaminado a abrir la 
biblioteca del instituto para que los estudiantes del Distrito 7 puedan acudir a ella para estudiar y/o 
consultar libros y difundir la disponibilidad este servicio de manera que llegue a la población en 
edad escolar. 
 
 CUARTO. Instar a las Cortes Generales a priorizar la materialización del Pacto de 
Estado por el libro y la cultura anunciado por el Ministro de Cultura en septiembre del 2020.» 

 
11. Per conscienciar sobre l’endometriosi. 
 

 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: 
 
 « Defineixen els documents mèdics i científics l’endometriosi com un trastorn, en una 
bona part dels casos, dolorós que pateixen moltes persones on l’endometri, el teixit que recobreix 
l’interior de l’úter, creix fora d’aquest. Hi ha diversos nivells d’intensitat, de gravetat, de dolor, de 
formacions, causes i conseqüències.  
 
 » Parlem de persones afectades quan ens referim a persones amb genitals femenins, 
tenint present l’afectació que l’endometriosi té també en persones trans amb genitals biològicament 
femenins.   
 
 » Acostuma a tenir efectes sobre la fertilitat tot i que existeixen tractaments mèdics 
que ajuden a que moltes persones afectades per l’endometriosi, es puguin quedar embarassades. 
D’altres, amb quadres més complexos i greus, veuen limitada la seva capacitat fèrtil de forma 
definitiva.  
 
 » Com s’ha explicitat anteriorment, l’endometriosi és una malaltia poc coneguda però 
que afecta moltes persones. Es calcula que a Espanya, afecta al 10-15% de la població amb genitals 
femenins. 2 milions de persones a l’estat espanyol, 14 milions a Europa i 176 milions a tot el món 
es veuen afectades per aquesta malaltia crònica.  
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 » Les causes que porten a una persona a patir endometriosis son diverses, però es creu 
que un 50% la pateix sense poder-se’n definir les causes concloents. No obstant, els símptomes 
comuns en totes elles, tot i que en diferents graus d’afectació, es caracteritzen per dolors menstruals 
i en el marc de les seves relacions sexuals i problemes reproductius.  
 
 » Es poden determinar fins a 4 graus generals d’afectació de la malaltia de 
l’endometri: lleu, moderat, greu i sever.  
 
 » Un 15% de les persones afectades per l’endometriosi pateixen el grau més sever 
d’afectació. Aquest pot arribar a ser invalidant i afectar de forma important la qualitat de vida de la 
persona que ho pateix. És una situació que pateixen moltes persones i sovint és invisibilitzat per la 
normalització, poca visibilització i relativització del dolor menstrual a la nostra societat. No obstant, 
però, moltes, com ja s’ha comentat anteriorment, veuen afectada la possibilitat de desenvolupar una 
vida normal.  
 
 » En el conjunt de les persones afectades, un 50% pateix problemes d’infertilitat. 
Algunes, podran accedir al seu desig de poder tenir fills a través de tractaments de fertilitat, però 
d’altres veuran impossible que així sigui.  
 
 » El 14 de març és el Dia Mundial de la Endometriosi, un dia que ha de servir per 
visibilitzar i reivindicar que la societat en la que vivim ha de ser reconeixedora d’aquest trastorn i 
l’ha d’abordar amb polítiques sanitàries i socials que protegeixin la persona que ho pateix en els 
diferents àmbits de la seva vida: familiar, social, sanitari, laboral...   
 
 Es per aquest motiu que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents,  
 
  ACORDS 
 
 PRIMER.- ACORDAR la il· luminació anual de la façana de l’Ajuntament de Terrassa 
de color groc per tal de visibilitzar i fer un reconeixement a les dones que pateixen endometriosi.  
 
 SEGON.- INSTAR al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de salut de la Generalitat a 
una detecció i llistat de malalties invisibilitzades, com l’endometriosi, la seva afectació sobre el 
conjunt de la població i la necessitat de desenvolupament de protocols concrets per donar resposta a 
les persones que els hi afecta. 
 
 TERCER.- INSTAR al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a potenciar una formació específica sobre 
l’endometriosi del personal sanitari d’atenció primària.  
 
 QUART.- INCREMENTAR I DONAR SUPORT a campanyes de sensibilització i 
conscienciació que es faci des de l’àmbit públic, privat i associatiu, així com instar a totes les 
administracions de l’Estat a l’intensificar campanyes de conscienciació en el món empresarial per 
tal de sensibilitzar sobre l’afectació, generalment oculta, en moltes persones que les incapacita per a 
dur a terme una vida professional normal.  
 
 CINQUÈ.- PROMOURE la investigació en el tractament de la malaltia de 
l’endometriosi per tal de millorar la qualitat de vida i de salut les persones afectades.  
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 SISÈ.- TRASLLADAR aquests acords al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona per a que en pugui adoptar i 
estendre els acords, i a l’Asociación de Afectadas de Endometriosis, entitat d’àmbit estatal. » 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Epígraf 19) Proposta presentada pel Col·lectiu Sobirania i Salut Terrassa, plantejant una 

moratòria en el desplegament de la xarxa mòbil 5G a Terrassa. 
 
 Pren la paraula la Sra. Sol Garcia, en representació del Col·lectiu Sobirania i Salut 
Terrassa, per tal de presentar aquesta proposta, el contingut de la qual es reproduirà a continuació. 
La Sra. Garcia assenyala que mitjançant aquesta participació en el Ple, el col·lectiu vol fer una crida 
a la sensatesa i la responsabilitat dels representants polítics municipals, que són també veïns de 
Terrassa, perquè no s’implanti la tecnologia 5G a Terrassa fins que no es demostri la seva 
innocuïtat. Es requereix una moratòria de la implantació del 5G i del projecte pilot, per no haver 
estat sotmès prèviament a una avaluació del seu impacte ambiental i sanitari, i tampoc a debat 
públic i a consulta respecte a l’aplicació del principi de precaució. El 5G augmenta 
exponencialment l’exposició a la radiofreqüència i les seves repercussions en la salut i en el medi 
ambient, així com en el consum energètic. Aquesta despesa d’energia s’incrementarà encara més, de 
manera que esdevindrà una eina tecnològica insostenible econòmicament. També incrementarà el 
volum de residus, amb escombraries que contaminaran encara més el planeta. La Sra. Garcia 
demana que s’atenguin els requeriments de les diverses crides científiques, nacionals i 
internacionals, de professionals de la salut, que apel·len a atendre el principi de precaució, i detenir 
immediatament aquesta tecnologia. Atendre també les recomanacions del Defensor del poble, i de la 
resolució 1815 del Consell d’Europa sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i els 
seus efectes sobre el medi ambient i sobre la salut de la població. La Sra. Garcia afegeix que el 
col·lectiu ha enviat un dossier als diferents Grups, així com al síndic de Catalunya i la síndica de 
Terrassa, amb tots els arguments legals, institucionals, sanitaris, ecològics i mediambientals. La Sra. 
Garcia pregunta si s’ha fet algun estudi previ en relació amb la prova pilot del desembre sobre 
l’afectació sobre la salut de la ciutadania i el medi ambient de les emissions que suposaran les 
antenes 5G. Quan la tendència europea és obrir aquest debat públic sobre aquest tema, i quan es 
visualitzen pràctiques proteccionistes en diferents països, com ara França, seguint les 
recomanacions del Consell d’Europa del 2011, alertant sobre el desplegament 5G, a Terrassa es farà 
la prova pilot sense un debat públic. No s’ha informat com millorarà la vida de la ciutadania de 
Terrassa. No hi ha un problema de connectivitat, atès que es disposa de la fibra òptica. La 
tecnologia 5G no substituirà cap de les tecnologies actuals, provocant així un increment de les 
radiacions electromagnètiques. Els ajuntaments són sobirans per avaluar l’exposició a radiació dels 
ciutadans i per regular la instal·lació d’antenes. Per altra banda, el pla nacional 5G no és vinculant, i 
hi ha prou base legal perquè l’Ajuntament paralitzi la seva implantació. La Sra. Garcia pregunta per 
què l’Ajuntament de Terrassa no aplica el principi de precaució, demanat pel Parlament d’Europa en 
la seva resolució 1815, del 2011. La contaminació electromagnètica, conjuntament amb la 
contaminació química, són responsables d’una altra pandèmia, que provoca càncers, ictus, 
fibromiàlgies, etc. L’OMS va dir el 2011 que la contaminació electromagnètica és potencialment 
cancerígena. La implantació de la tecnologia 5G encara agreujarà més aquesta pandèmia de 
diferents malalties. També augmentarà el nombre de persones electrosensibles. Aquesta 
contaminació afecta tothom d’una manera o altra, i encara afectarà molt més amb la tecnologia 5G. 
 
 El contingut de la proposta del Col·lectiu Sobirania i Salut es transcriu a continuació 
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 « Degut al desplegament de la tecnologia 5G a Terrassa que no contempla el principi 
de precaució ni avaluació sobre l’impacte mediambiental; degut a que també augmenta el consum 
energètic i per tant agreujarà el canvi climàtic; degut a que aquesta tecnologia serà una eina 
insostenible també perquè augmentarà l’extracció minera per aconseguir material per la seva 
implantació i conseqüentment generarà un augment de residus tecnològics; degut al segrest de debat 
públic i absència de participació ciutadana; degut  també al rebuig social que ha generat aquesta 
tecnologia pel risc en la salut de les persones, éssers vius i medi ambient, demanem com a col·lectiu 
Sobirania i Salut Terrassa que es porti a terme una votació al Ple de l’Ajuntament per demanar una 
moratòria en el desplegament de la xarxa mòbil 5G a Terrassa.  
 
 » Demanem una moratòria del desplegament del 5G com a mesura de precaució, com 
a mínim fins que no sàpiguen exactament quines són les conseqüències sobre la salut amb un estudi 
amb tècnics independents de les grans companyies tecnològiques. 
 
 » Demanem  la necessitat d’atendre a l’indicat per la ciència i els científics sobre les 
afeccions a la salut i el medi ambient (flora i fauna). 
 
 » En èpoques com les que ens ha tocat viure a conseqüència de la Pandèmia 
del COVID 19 es fa necessari com s’addueix per les nostres institucions i governants acudir i 
escoltar les recomanacions de la ciència, podem mostrar-vos molts estudis. També hauria de ser 
suficient la resolució del Consell d’Europa. 
 
 » La COMISSIÓ DE LA UE sobre el recurs al principi de precaució, any 2.000: 
“Segons la Comissió Europea, pot invocar-se el principi de precaució quan un fenomen, un 
producte o un procés pot tenir efectes potencialment perillosos identificats per una avaluació 
científica i objectiva, si aquesta avaluació no permet determinar el risc amb suficient certesa”, 
establint en el seu Article 11 que “…cal invocar el principi de cautela sempre que, sobre la base 
d’informacions científiques incompletes, poc concloents o incertes, hi hagi motius raonables de 
preocupació davant la possible aparició d’efectes potencialment perillosos per al medi ambient i la 
salut humana, animal o vegetal, i incompatibles amb el nivell de protecció triat”. 
 
 » Considerant en el seu Article 14, referit a l’avaluació del risc, que, “abans de prendre 
decisions sobre les mesures que s’hagin d’adoptar, els responsables públics han de comptar amb 
una visió de conjunt dels coneixements disponibles sobre el risc que comporten l’activitat i la 
substància, realitzada per experts, independents de les parts interessades, reconeguts per la 
comunitat científica internacional per les seves competències en l’àmbit de què es tracti i designats 
d’acord amb un procediment transparent”. 
 
 » El recurs al principi de precaució ha de guiar-se per tres principis específics: 
 

−  Una avaluació científica el més completa possible i la determinació, en la mesura 
que sigui possible, del grau d’incertesa científica. 

−  Una determinació del risc i de les conseqüències potencials de la inacció. 
−  La participació de totes les parts interessades en l’estudi de mesures de precaució, 

tan aviat com es disposi dels resultats de l’avaluació científica o de la determinació 
del risc”. 

 
 A més, respecte a la CÀRREGA DE LA PROVA, en el cas d’una acció adoptada en 
virtut del principi de precaució, s’ha d’exigir que sigui el productor, el fabricant o l’importador els 
qui DEMOSTRIN efectivament que no existeix perill. 
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 » No obstant això, actualment NO ESTÀ DEMOSTRAT, no constant estudis científics 
de cap mena que demostrin que l’exposició de l’ésser humà 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a 
les ones 5G, com està previst que sigui, no tingui efectes nocius sobre la salut. Paradoxalment, sí 
que existeixen els milers d’estudis científics citats que certifiquen la perillositat del 5G. 
 
 » Per a reforçar la nostra petició adjuntem un dossier amb molta documentació de 
diferents fonts. 
 

 Atès a tot l’exposat anteriorment, proposo al Ple Municipal l’aprovació del següents 
 
 ACORDS 

 
1. L’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament d’una MORATÒRIA sobre la base 

del principi de precaució, d’acord amb l’exposició prèvia realitzada i a l’exemple 
atorgat pels països europeus que citarem i resta de la comunitat internacional, per 
la qual es paralitzi de manera immediata i indefinida la implementació de la 
Tecnologia 5G a Terrassa fins que s’obtinguin els resultats d’un estudi per part de 
tècnics independents, i quedi constatada la innocuïtat d’aquesta nova tecnòloga. 
 

2. Aprovació per part d’aquest Ple de la proposta per a realitzar una avaluació 
ambiental i de sostenibilitat dels plans i projectes de 5G a Terrassa realitzada per 
un organisme independent, sobre els efectes biològics en les persones de les 
radiofreqüències 5G. 

 
3. Instar al Govern de l’Ajuntament a realitzar un estudi tecnicocientífic per un 

ORGANISME INDEPENDENT sobre els efectes en l’ésser humà de les 
radiofreqüències emeses per la Tecnologia 5G.   

 
4. Demanem que l’Ajuntament de Terrassa es comprometi  a informar a tots els 

ciutadans i tots els sectors de la població de Terrassa de la UBICACIÓ 
PLANIFICADA de TOTES les antenes 5G (antenes i cel·les) que es pretenen 
instal·lar, des del moment en què es disposin dels Projectes i Plans d’instal·lació 
d’aquestes. Per ser democràticament necessari i SUPOSAR UN DRET, EL DRET 
D’INFORMACIÓ, el tenir els ciutadans accés a la informació sobre aquest tema, 
el qual incumbeix directament la modificació radical del seu entorn immediat i de 
la seva salut. 

 
5. Demanem un compromís per part de l’Ajuntament d’informar a tots els sectors de 

la nostra població, especialment als més vulnerables, que d’acord amb els criteris 
del Parlament Europeu i l’Agència Internacional de Recerca del Càncer els 
conformen nens, dones embarassades, persones d’edat avançada o amb malalties 
cròniques i persones electrosensibles. La qual cosa implica el deure d’informar en 
guarderies, col·legis, centres d’educació especial, instituts, acadèmies, hospitals, 
centres de salut, residències, centres socials de majors i altres centres perquè 
estiguin informats i puguin adoptar les mesures necessàries. 

 
6. Aprovació per part d’aquest Ple de creació de zones blanques lliures de radiacions 

electromagnètiques. 
Com tota persona té com a principi més elemental el dret a la vida i a la salut i té 
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dret a gaudir d’un medi ambient adequat (articles de la Constitució Espanyola 15, 
43 i 45), aquelles persones electrosensibles (malaltia reconeguda per diferents 
sentències judicials), que per cert cada vegada són més, han de poder disposar de 
zones blanques lliures de contaminació electromagnètica en el seu municipi de 
residència o en qualsevol altre en base novament al Principi de Precaució recollit 
també en l’article 3 d) de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre de, General de Salut 
Pública i sobre la base de la Guia de la Contaminació Electromagnètica i la Salut.» 

 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui manifesta que el Grup de JxT es preocupa 
per la salut de les persones, i està emetent als possibles efectes sobre la salut que pot tenir el 
desplegament del 5G. Però no està demostrat que tingui efectes nocius per a la salut. Tampoc està 
demostrat que no en tingui, és cert. El Grup de JxT veu el tema del 5G amb preocupació, però 
també amb certa esperança, perquè aquesta nova tecnologia pot suposar una millora econòmica, que 
és allò que es necessita ara per remuntar la crisi: nous llocs de treball, noves empreses i una millora 
en l’àmbit de la medecina, del transport, de les comunicacions i en qualitat de vida. Sent realistes, a 
hores d’ara és difícil aturar el desplegament del 5G, perquè fa temps que està implantat al nostre 
país, a l’Estat, arreu d’Europa i del món. I, sobretot, perquè hi ha molts interessos econòmics de les 
grans operadores, i grans capitals en joc. Cal, en tot cas, estar alerta i fer un control exhaustiu dels 
possibles efectes nocius per a la salut i per al medi ambient. La Generalitat de Catalunya ho està 
fent mitjançant un grup de treball, que un seguiment continuat dels nivells d’emissions 
electromagnètiques i vetlla perquè estiguin sempre per sota dels nivells indicats per la UE. També 
segueix les directrius de l’OMS. Aquest organisme diu que fins ara, a partir de les investigacions 
realitzades, no s’ha relacionat causalment cap efecte advers sobre la salut amb l’exposició a 
tecnologies sense fils. Sempre que les emissions es mantinguin per sota de les directrius 
internacionals, no es preveuen conseqüències per a la salut pública. Per tant, l’Ajuntament ha de 
vetllar perquè els organismes corresponents compleixin tots els controls sobre els nivells de les 
radiofreqüències, de manera periòdica i escrupolosa. Per tant, no es poden tancar les portes a una 
nova tecnologia que pot fer molt per millorar la nostra econòmica. Però s’ha de fer amb seguretat. 
Per tots aquests motius, el Grup de JxT votarà en contra de la proposta, si bé serà exigent a demanar 
a l’equip de govern que es facin periòdicament mesures de les freqüències, que informi on 
s’instal·len les antenes i exposin tota la informació sobre el desplegament del 5G a la ciutat. 
  
 El Sr. Aguinaga comença assenyalant que els canvis tecnològics sempre generen 
ansietat i recels. Això va passar l’any passat en relació amb la conveniència de vacunar-se contra la 
COVID-19. Avui ningú dubta de la importància de vacunar-se, que les vacunes no són un 
problema. La por inicial s’ha anat apaivagant amb el decurs del temps, perquè els beneficis s’han 
demostrat superiors als possibles inconvenients que poguessin sorgir. Això passarà també amb la 
tecnologia 5G, que és una tecnologia que es vol implantar de manera massiva. En poc temps es 
veuran els seus beneficis. La Sra. Garcia ha parlat en termes una mica restrictius sobre els 
beneficiaris d’aquesta nova tecnologia, posant el focus en les empreses tecnològiques. No és cert. 
Terrassa ha fet una aposta molt important pel 5G, perquè es considera que les polítiques públiques 
del segle XXI s’han de fer a través del “big data”, a través d’un coneixement exhaustiu i en temps 
real de l’estat de la ciutat. El 5G és el que ha de permetre tenir totes aquestes informacions, per 
dissenyar qüestions com ara l’optimització de la mobilitat de vehicles a la ciutat, evitant els 
embussos i l’impacte ambiental que aquests ocasionen. També pot permetre establir algoritmes per 
a la prevenció de malalties a partir de les dades dels CAP de la ciutat. O mesures en matèria 
d’eficiència energètica pel consum de combustible del parc de vehicles de la flota municipal. En 
definitiva, el ventall d’aplicacions en matèria de polítiques públiques és tan alt, que fixar una 
moratòria a l’aplicació del 5G seria un perjudici pel benestar de la ciutadania. El Grup de Ciutadans, 
per tots aquests motius, no pot compartir la proposta presentada. El 5G, sempre amb totes les 
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garanties necessàries, és una part molt important de les polítiques públiques que ha de tirar 
endavant l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 Pren la paraula la Sra. Ona Martínez, qui comença manifestant, com a regidora de 
Qualitat democràtica, que és una alegria cada vegada que una entitat del teixit associatiu de la ciutat 
presenta una proposta ciutadana. D’aquesta manera, s’avança en qualitat democràtica i participació, 
i es poden contrastar idees i opinions. El més important de tot és poder dialogar, debatre i escoltar-
se mútuament. La Sra. Martínez afegeix que no comparteix les mateixes opinions sobre el 5G amb 
la Sra. Garcia. Malgrat això, poder contrastar-les i debatre-les públicament suposa un enriquiment. 
La tecnologia 5G és una oportunitat per a Terrassa i per al conjunt de la ciutadania. Així es 
considera, de forma unànime, en el Ple municipal. És una oportunitat perquè Europa i el món 
avancen cap aquí, donant prioritat i destinant recursos a la innovació i al creixement econòmic. 
Terrassa no es pot permetre anar a la contra ni perdre oportunitats, i encara menys en uns moments 
de crisis com els actuals. És també una oportunitat perquè com a avenç tecnològic permet avançar i 
ser més atractius per atraure empreses i activitat econòmica, reactivar la ciutat, generar innovació i 
crear més ocupació de qualitat. Això també és salut, perquè repercuteix en el benestar dels veïns i 
veïnes. És també una oportunitat perquè preocupa com es desplega la tecnologia 5G a la ciutat, 
perquè tingui el menor impacte ambiental i l’impacte més gran en el benestar de la gent. La millor 
manera de ser-hi no és posar barreres i intentar frenar allò que no es pot frenar, perquè no depèn de 
l’Ajuntament, sinó implicar-s’hi, ser-hi i parlar amb les operadores per mirar que es desplegui de la 
millor manera possible. Terrassa no pot aïllar-se del món, perquè forma part del món i hi està 
connectada. A més, la proposta demana coses en relació amb les quals l’Ajuntament no en té 
competències. L’Ajuntament no pot, a més de no voler, aplicar una moratòria a la implantació del 
5G, ni pot inspeccionar les antenes. Les operadores no faciliten, perquè no hi estan obligades, els 
seus plans de futur. L’única capacitat d’incidència de l’Ajuntament és ser-hi, implicar-s’hi, voler 
desenvolupar una prova pilot del 5G a la ciutat, en la qual s’està treballant, perquè repercuteixi en 
les aplicacions que han esmentat les intervencions anteriors, per millorar el benestar de la 
ciutadania. També per procurar que el desplegament es faci de la millor manera possible. El govern 
no pot compartir, doncs, la proposta, però ho fa des de la sensibilitat i l’empatia. Algunes de les 
propostes que fa el col·lectiu ja s’estan duent a terme, com ara la publicació d’un mapa d’antenes. 
Es faran tots els mesuraments pertinents per assegurar que sempre es compleixin els límits legals. I 
es continuarà informant, com s’ha fet fins ara. Al govern li preocupa la salut dels veïns i veïnes, no 
només en relació amb el 5G sinó en totes les polítiques públiques que desenvolupa. Per això es van 
demanar i es disposa d’informes sobre el 5G, que són perfectament vàlids. Es faran tots els 
mesuraments oportuns en relació amb les proves pilot que se’n facin, garantint que no se superin els 
límits legals, tot i que cal dir que el 5G està molt per sota d’aquests límits legals. El govern farà un 
seguiment permanent de totes les informacions que puguin anar sortint.  
 
 Pren la paraula el Sr. Vega, qui manifesta que comparteix la majoria de les qüestions 
plantejades per la resta de Grups municipals. El Sr. Vega assenyala que el dia d’avui no hi ha 
estudis concloents sobre l’impacte d’aquesta tecnologia sobre la salut humana. Aquesta tecnologia 
encara es troba en una fase incipient. Els estudis que existeixen lliguen molt les seves 
conseqüències a les intensitats i als temps d’exposició dels éssers vius a aquesta radiació. Qualsevol 
avenç tecnològic comporta un grau d’incertesa. Caldria, però, tenir presents els seus beneficis. Ara 
mateix s’està sortint d’una pandèmia, gràcies sobretot als avenços tecnològics que han fet possible 
el desenvolupament de vacunes en un temps rècord, en un any. El treball col·laboratiu de milers de 
científics de tot el món ha permès aquest petit miracle, que salva milers de vides humanes cada dia, 
i que ha estat possible gràcies a aquestes tecnologies que permeten el treball en equip des de 
qualsevol part del planeta i amb total immediatesa. També han fet possible el teletreball, la 
formació on line, o compartir avenços mèdics i de tota mena, també de millora mediambiental. Tot 
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plegat permet millorar la vida humana i allargar l’esperança de vida. El Sr. Vega considera que és 
pertinent preguntar-se si la societat pot permetre’s renunciar a aquests avenços tecnològics, però la 
seva resposta és que no. Però no es pot fer a qualsevol preu. Per això, dins dels diferents acords de 
la proposta, la posició del Grup del PSC és diferent, contrària al primer acord. A més que no és 
legalment possible aplicar una moratòria, cal confiar en les diferents institucions europees i 
mundials, que de moment no han posat alertes sobre els riscos que s’hi expressen. Això no treu 
l’interès de la proposta. El Sr. Vega coincideix en la necessitat que cal continuar investigant sobre el 
tema, per conèixer les possibles conseqüències que pugui tenir. En aquest sentit es plantegen 
diferents acords. Tot i que el Grup del PSC pot donar-los suport, no es pot lligar l’Ajuntament més 
enllà dels mesuraments periòdics. Els estudis, per la seva amplitud i per la seva complexitat, no es 
poden plantejar a cada ajuntament. Caldria demanar-ho a administracions superiors, com ara la 
Generalitat, l’Estat o la UE. En aquests altres acords, doncs, el Grup del PSC s’abstindrà, tot i 
compartir la proposta perquè l’equip de govern pugui adoptar l’estratègia que consideri més adient. 
El Sr. Vega manifesta el seu suport als acords que tenen a veure amb el compromís municipal 
d’informació i transparència vers la ciutadania. La representant del govern s’ha compromès fa un 
moment a continuar amb aquesta tasca d’informació, com s’ha fet anteriorment. La transparència i 
la informació a la ciutadania han de ser totals.  
 
 Pren la paraula novament la Sra. Garcia, qui manifesta que tot allò que han comentat 
els diferents Grups té la seva raó. Però hi ha moltes ciutats europees, i cada vegada se n’afegeixen 
més, que han aplicat la moratòria. La Sra. Garcia no es declara en contra de la tecnologia, però la 
fibra òptica pot permetre controlar la majoria dels aspectes que han citat els Grups municipals. No 
és per tant necessari l’increment exponencial d’antenes. La fibra òptima, a més, és molt més ràpida 
que el 5G. Per tant, la Sra. Garcia no entén per què no s’atén aquest plantejament tècnic. La Sra. 
Garcia assenyala que la prova pilot es va proposar per part d’una persona vinculada a les grans 
empreses de telecomunicacions, amb la qual cosa és possible veure interessos darrere. Els governs 
municipals són sobirans per poder aprovar una moratòria. El Col·lectiu farà arribar les seves 
preocupacions a aquells punts on pot  existir una major sensibilitat per partir les conseqüències 
d’aquesta nova tecnologia, com les llars d’infants, les escoles o les persones electrosensibles. 
Sembla que avui tampoc s’aprovarà la creació de zones blanques, lliures de radiacions 
electromagnètiques per les persones que pateixen aquesta sensibilitat.  
 
 D’acord amb els posicionaments expressats pels diferents Grups municipals en les 
seves respectives intervencions, la present proposta no és aprovada. 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 20) Presentada pel Grup municipal de JxT, proposant excloure aquelles empreses que 

incompleixin els terminis legals de pagament amb els proveïdors, de les ajudes 
finançades amb fons europeus Next Generation. 

 
 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 majoria absoluta dels membres del plenari i de la qual se n’ha 
donat lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 21) Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, per demanar al govern 

espanyol que consideri agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions als 
conductors i conductores de l’autobús. 
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 Per part de la Presidència s’informa que els Grups municipals ponents de la Proposta 
de Resolució han anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració 
de la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat dels membres del plenari i de la qual se n’ha 
donat lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 22) Presentada  pel Grup municipal de JxT, demanant que tots els canals i mitjans de 

comunicació municipals informin i facin publicitat de tots els acords adoptats en 
sessió plenària. 

 
 Per part de la Presidència s’informa que  aquesta proposta de resolució ha estat retirada 
per part del Grup ponent, i el seu contingut  ha estat fusionat amb l’epígraf número 26,  que serà 
objecte de debat i votació més  endavant.   
 
Epígraf 23) Presentada pels Grups municipals de JxT, TxT i ERC, per a la reparació i dignificació 

de les dones perseguides per bruixeria. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
JxT, TxT i ERC-MES, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les 
dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat impregnada per la 
misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar 
com a membres d’una organització criminal liderada pel mateix diable. 
 
 » La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests 
crims inversemblants eren les tortures més terribles. Contra aquestes dones, el poder es va saltar les 
pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia processal. Aquelles dones van ser el boc expiatori 
d’una societat convençuda de l’origen malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les 
culpables i assenyalar-les. 
 
 » Catalunya va ser un dels llocs d’Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. 
Recentment, s’ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre els segles XV i XVIII, van 
ser torturades i executades a la forca. Dones immigrades, dones pobres, dones guaridores, dones 
conflictives, dones vídues... Totes elles estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i 
veïnes com a “bruixes i metzineres”. 
 
 » A Terrassa, la “cacera de bruixes” també va tenir els seus efectes. Tenim notícia que 
el 1602 ja fou jutjada i desterrada Joana Barreres, àlies “Pares”. El 1610, Jaumeta Fellós i Joana 
Martina també van ser jutjades i desterrades. El 1615, onze dones foren acusades i jutjades pel 
batlle de Terrassa i pel Sant Ofici de la Inquisició. Quatre foren desterrades: Blanca Camós, Madó 
Margarida, Joana Juliana i Isabel Benavente. Joana Farrés fou assotada i desterrada.  
 
 » Les altres sis van ser empresonades i torturades al Castell de Terrassa: Joana Savina; 
Margarida Tafanera; Miquela Casanovas, “l’Esclopera”; Eulàlia Totxa, i Guillema Font,  
”Miramunda”. Restaren a la Torre del Palau a l’espera del judici civil celebrat el 23 de maig de 
1619 per un tribunal format pel batlle i els jurats de la vila. Finalment, foren condemnades i 
penjades a la forca el 27 d’octubre del 1619 a la Pedra Blanca, prop del pont de les Eimerigues.  
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 » L’assenyalament, persecució, detenció, acusació, interrogatori i execució pública de 
les “bruixes” de Terrassa no era un cas aïllat. Des de 1421 s’havia tipificat la bruixeria com a 
delicte i a Catalunya serien públicament executades un mínim de set-centes dones.  
 
 » Per tot aquest cúmul d’injustícies, ens proposem impulsar un acte de justícia 
històrica, en la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, o 
Noruega, Alemanya  i Euskal Herria amb els objectius de: 
 
 - Recuperar la memòria d’aquelles dones innocents sense prejudicis ni falsedats. 
 - Promoure’n la reparació i dignificar-les per mitjà d’actes de desgreuge per tot el 
territori. 
 - Reivindicar totes les dones que han estat reprimides al llarg de la història. 
 - Recuperar la memòria històrica d’aquelles dones i reivindicar-les, posant els seus 
noms a places, carrers i espais públics com sales, edificis municipals, centres cívics, etc., d’acord 
amb l’acord aprovat el passat mes de febrer, sobre ampliar la visió de la comissió de nomenclàtor i 
no tan sols posar noms de places i carrers; i d’acord amb un dels principis fonamentals de la 
comissió, que és la de garantir la paritat de gènere i introduir noms de personatges que formen part 
de la nostra vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals d’identitat de la ciutat.  
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Que l’Ajuntament de Terrassa s’adhereixi al Manifest impulsat per la 
revista Sàpiens: “No eren bruixes”. 
 
 SEGON.- Declarar el dia 27 d’octubre com a dia commemoratiu de les Dones 
Acusades de Bruixeria i com a tal, il· luminar la façana de l’Ajuntament de color lila. També 
localitzar el lloc de la seva execució i posar-hi una placa en el seu record. 
 
 TERCER.- Reivindicar, a través de les activitats que organitza el Museu de Terrassa i 
altres entitats, el coneixement de les dones terrassenques acusades de bruixeria a Terrassa.  
 
 QUART.- Continuar el procés de feminització dels carrers de la nostra ciutat i tenir en 
compte, per a futures denominacions o possibles canvis, els noms de les sis dones que van patir el 
procés de persecució i bruixeria a la nostra ciutat: Margarida Tafanera; Joana Toy; Joana Savina; 
Miquela Casanovas, “l’Esclopera”; Eulàlia Totxa i Guillermina Font, “Miramunda”.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Trullàs, qui agraeix a l’equip de govern la seva predisposició a 
sumar-se com a ponents d’aquesta proposta. La Sra. Trullàs dóna lectura tot seguit als acords de la 
proposta, que suposen un avenç en la recuperació de la memòria històrica i el paper de les dones a 
la nostra societat. 
 
 El Sr. Aguado manifesta el seu suport a la proposta, que posa marc a diverses 
reivindicacions anteriors sobre la bruixeria a Terrassa. Diversos fets i estudis han anat quallant a la 
ciutat, en el vessant històric i cultural. Hi ha una interessant bibliografia sobre aquesta realitat 
històrica. El Sr. Aguado esmenta el cas de la Margarida Tafanera, una trementinaire, la figura de la 
qual va adoptar forma en la comparsa de l’Home dels Nassos. La ciutadania podrà lligar, amb 
aquest acord plenari, les diferents accions dutes a terme per diferents entitats. La ubicació d’una 



 

 

100 

placa dedicada a les dones víctimes d’aquesta persecució injusta ha de ser en un lloc que tingui una 
gran visibilitat, com podria ser el Torrent de Les Bruixes.  
 
 La Sra. Trullàs afegeix que la colla del Ball d’en Serrallonga té els noms de les bruixes 
de Terrassa com a noms de les bandoleres. Fa anys, doncs, que reivindica aquestes dones, que no 
eren bruixes, que eren dones. 
 
 La Sra. Ona Martínez agraeix al Grup de JxT el sentit de la proposta, atès que és una 
proposta molt interessant. Últimament, aquest tema està molt a l’ordre del dia. Des de l’àmbit de la 
recuperació de la memòria històrica, ja s’estava treballant pensant en l’any vinent, per fer un 
projecte en aquest sentit. Preocupa la recuperació de la memòria històrica amb perspectiva de 
gènere. Aquesta tasca s’està fent amb les bruixes que, efectivament, no eren bruixes sinó dones. 
Fer-ho és fer justícia a unes dones que van patir allò que no haurien d’haver patit. 
 
  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   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 24) Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per la inclusió de mesures per 

a garantir l’accés i permanència a l’habitatge a la futura Llei del dret a l’habitatge 
estatal. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
TxT i ERC-MES, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Es té coneixement que el Govern d’Espanya està elaborant la Llei pel dret a 
l’habitatge d’àmbit estatal. Amb aquesta nova norma es pretén regular, dins del seu àmbit 
competencial, el dret a un habitatge digne i adequat que es troba recollit a l’article 47 de la 
Constitució Espanyola. Davant la situació de crisi actual, agreujada per la covid-19, cal que l’Estat 
doni una resposta eficaç per garantir a la ciutadania l’accés d’un habitatge digne i adequat. És més 
necessari que mai, aplicar mesures i disposicions legals per disposar d’habitatge a un preu 
assequible i dotar als ens locals, l’administració més propera a la ciutadania, dels instruments 
necessaris per a la seva implementació. 
 
 » La situació generada per la pandèmia ha posat de manifest les desigualtats 
econòmiques i socials de la ciutadania. En breu el govern presentarà l’esborrany de la nova llei 
estatal d’habitatge al Consell de Ministres i posteriorment es remetrà al Congrés per al seu debat i 
aprovació. L’actual situació és insostenible amb més de 30.000 persones sense llar, 12 milions en 
exclusió social, més d’1 milió de desnonaments des de la crisi del 2008 i la impossibilitat d’accedir 
a un habitatge per a molts ciutadans. Segons les dades dels darrers informes un 36% de la població i 
famílies destinen més del 40% dels ingressos a l’habitatge. Aquesta situació conflueix amb mes de 
4 milions de pisos buits i un Parc públic de lloguer que no arriba al 3%. Aquesta situació ha estat 
agreujada per la pandèmia, on milers de treballadores en ERTO, es van precaritzant i es troben amb 
la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer, hipoteques i subministraments, augmentant la 
franja de persones en risc d’exclusió residencial. 
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 » La Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol, han de reconèixer que els nostres 
veïns europeus, governats pel partit que sigui, han estat capaços d’afrontar la situació amb més 
eines legals i amb consciència que sense habitatge no hi ha vida, i que en la situació actual de 
pandèmia existeix el risc de que la classe mitjana sigui més precària i es multipliquin les persones 
en risc. És per això que han d’actuar amb la major rapidesa i sense deixar-se pressionar pels lobbies 
financers o immobiliaris. 
 
 » Per aquest motiu, en tractar-se el dret de l’habitatge d’una matèria d’especial interès, 
es presenten les següents Propostes, per tal que es tinguin en compte a la futura Llei pel dret a 
l’habitatge estatal amb la finalitat de poder fer efectives les polítiques d’habitatge des de les 
diferents administracions: 
 

1. Definir el servei públic d’habitatge com a servei d’interès general, així com les 
seves funcions i regulacions fiscals necessàries per a poder desenvolupar les 
polítiques publiques d’habitatge. 
 
2. Delimitar el marc competencial i establir mecanismes de col·laboració entre les 
diferents administracions per a garantir la seguretat jurídica de les accions. 

 
3. Determinar el caràcter social de l’habitatge de protecció pública garantint la 
seva qualificació permanent, i introduir el dret d’adquisició preferent de 
l’administració per evitar que siguin venudes a agents especuladors. 

 
4. Facilitar la mobilització de sòl públic per a habitatge de lloguer social o 
assequible, amb instruments financers que permetin la promoció d’habitatges de 
lloguer a promotors públics i privats i empreses del tercer sector, aplicar el tipus 
d’IVA reduït a l’arrendament, la rehabilitació i constitució i transmissió de drets 
reals de superfície per a la promoció i explotació d’edificis d’habitatges en 
arrendament i establir l’exempció al IRPF dels ajuts a la rehabilitació d’edificacions 
destinades al lloguer d’habitatge en el marc d’un Pla d’habitatge. 

 
5. Desenvolupar un Pla d’actuació per promoure la col·laboració publico-privada 
entre els grans tenidors d’habitatge i les comunitats autònomes i les entitats locals, 
amb dotació pressupostària, amb l’objectiu d’impulsar la utilització d’habitatges per 
a lloguers socials i evitar usos anòmals. 

 
6. Definir l’habitatge buit i posar a disposició de les comunitats autònomes i els 
municipis les diferents eines per a la seva detecció i les mesures fiscals i 
sancionadores més adequades per a mobilitzar-lo, en un marc regulat on els grans 
tenidors d’habitatge estiguin obligats a col·laborar amb l’administració competent 
per a posar a la disposició del mercat de lloguer l’habitatge buit a un preu 
assequible. 

 
7. Definir l’ús anòmal de l’habitatge i regular a la llei mecanismes de detecció 
d’utilitzacions i situacions anòmales de l’habitatge així com el seu procediment 
sancionador. 

 
8. Establir un protocol d’actuació i coordinació entre els òrgans judicials i els 
serveis socials en cas d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupació de 
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bona fe per a evitar les situacions d’exclusió residencial, modificant en aquest sentit 
la Llei de enjudiciament civil. 

 
9. Establir l’obligatorietat de realitzar una mediació civil prèvia a la interposició de 
les demandes de desnonament d’habitatge habitual en els processos arrendaticis. 

 
10. Establir l’obligació als grans tenidors d’habitatge d’oferir lloguer social a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica en les següents circumstàncies: 

 
• Abans d’adquirir un habitatge resultant de l’assoliment d’acords de 

compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris 
sobre l’habitatge habitual, o abans de la signatura de la compravenda 
d’un habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat per 
part del prestatari de retornar el préstec hipotecari. Abans d’interposar 
qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament 
per impagament de lloguer o per extinció legal del contracte. 

• Abans d’interposar qualsevol demanda judicial de desnonament per 
precari si l’ocupació sense títol es produeix en un habitatge buit, si les 
persones ocupants no han rebutjat cap opció de reallotjament social en 
els darrers dos anys i si els serveis socials emeten informe favorable 
sobre el compliment, per part dels ocupants, dels paràmetres de risc 
d’exclusió residencial i sobre l’arrelament i la convivència en l’entorn 
veïnal. 

• En els procediments d’execució hipotecària o desnonament per 
impagament de lloguer, extinció legal del contracte o precari si es tracta 
d’un habitatge buit, que estiguin en tràmit a l’entrada en vigor de la 
norma, abans de fixar data de llançament. 

 
11. Establir com a criteri de procedibilitat l’obligació als grans tenidors d’habitatge 
d’oferir lloguer social abans d’interposar demanda d’execució hipotecària, de 
desnonament per impagament de la renda de lloguer, extinció legal de contracte, o 
per precari. El gran tenidor haurà d’acreditar que va fer els tràmits per comprovar si 
la unitat familiar ocupant era o no vulnerable i si va fer l’oferta de lloguer social. 

 
12. Definir les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, preveure mesures per 
evitar els llançaments de les persones vulnerables sense alternativa habitacional i 
prohibir els llançaments amb data oberta. 

 
13. Prohibir els talls de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les llars de 
les famílies vulnerables en situació de pobresa energètica i formalitzar convenis 
amb les empreses subministradores d’energia per establir descomptes importants a 
les unitats familiars vulnerables. 

 
14. Establir un règim temporal de contenció i moderació de lloguers d’habitatge en 
zones de demanda tensionada. 

 
15. Establir mesures d’antidiscriminació immobiliària. 
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16. Modificar els articles de la llei de bases de règim local relatius a les 
competències de les entitats locals per poder desenvolupar les polítiques municipals 
d’habitatge. 

 
17. Establir mesures de simplificació en la contractació per agilitzar les promocions 
d’habitatges de protecció pública. 

 
18. Incrementar la dotació pressupostària al Pla estatal amb destí a l’habitatge 
social en un 1% inicial amb l’objectiu d’arribar en 5 anys al 2% del PIB 

 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar les propostes anteriors, adreçades al Govern d’Espanya i relatives 
a la redacció de la futura Llei del dret a l’habitatge sobre mesures per augmentar el parc públic 
d’habitatges, evitar els llançaments de les persones vulnerables, el lloguer social obligatori pels 
grans tenidors d’habitatge, la contenció de rendes de lloguer en mercat tensionat, la prohibició dels 
talls de subministraments d’energia de persones vulnerables, i mesures per dotar de més 
mecanismes jurídics i fiscals a les administracions públiques autonòmiques i locals per la promoció 
d’habitatge públic. I que aquesta respecti les competències exclusives en matèria d’habitatge que té 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 SEGON.- Traslladar al Govern d’Espanya les propostes relatives al dret a l’habitatge 
per tal que les tinguin en compte alhora de l’elaboració de la Llei pel dret a l’habitatge estatal, 
respectant el marc normatiu de Catalunya.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui assenyala que la proposta planteja un seguit de 
preceptes que el govern espanyol ha de tenir en compte a l’hora de redactat la nova llei d’habitatge. 
En aquest sentit, la Sra. Melgares dóna lectura als acords que conformen la part dispositiva de la 
proposta.  
 
 Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui assenyala que aquesta és una proposta de 
resolució decebedora, per la manera com està plantejada. Pel que fa a la forma, el Sr. Aguinaga 
posa de manifest que les propostes no estan en els acords, sinó a l’exposició de motius. Els acords 
remeten a l’exposició de motius, que és allò que el Ple no vota. Per tant, la Sra. Melgares fa un 
plantejament del tipus “o ho prens o ho deixes”, en bloc. Les propostes es posen a la part dels 
acords, no a la part expositiva. Però des del punt de vista del fons, hi ha propostes amb les quals el 
Grup de Ciutadans pot estar d’acord, i altres respecte dels quals pot tenir serioses objeccions. Per 
exemple, la Generalitat de Catalunya té competències i drets per exercir el dret de tempteig sobre 
els habitatges que no estan subjectes a execucions hipotecàries, i a més en benefici dels municipis. 
No cal que això es proposi a la moció. Pel que fa a facilitar la mobilització de sòl públic, el Sr. 
Aguinaga pregunta a la Sra. Melgares qui l’impedeix fer-ho. Aquesta és una atribució municipal 
que qualsevol ajuntament pot dur a terme a través de la cessió de drets de superfície. No cal que es 
posi una proposta per incorporar-la a la llei. La proposta cinquena és precisament aquella a la qual 
el govern va votar en contra el mes de gener, quan el Grup de Ciutadans va proposar que 
l’Ajuntament arribés a acords amb els grans tenidors per la cessió dels seus habitatges a la ciutat. 
Ara, en canvi, sembla que aquesta sigui una proposta original de la Sra. Melgares. Respecte a la 
proposta catorze, sobre el control de preus, el Sr. Aguinaga manifesta que si la Sra. Melgares pot 
demostrar amb dades i estudis que controlar els preus de lloguer serveis per incrementar-ne l’oferta, 
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podria acceptar la proposta. Però els experts que han estudiat aquests temes indiquen tot el contrari, 
que el que fa és reduir l’oferta, que afavoreix el mercat negre. Pel que fa a la proposta número vuit, 
el Sr. Aguinaga remet a l’acord plenari de l’octubre del 2015, en el qual es contemplen les 
condicions per regularitzar les persones que ocupen habitatges sense títol habilitant. Per tant, moltes 
de les propostes de la moció la regidora d’Habitatge ja les podria fer. El Sr. Aguinaga afegeix que el 
punt important de la proposta és el número deu, perquè la Sra. Melgares concentra el problema de la 
manca d’habitatge públic de lloguer a Terrassa en els grans tenidors. Cal recordar que a Terrassa hi 
ha entre tres mil i cinc mil habitatges buits, el 80% dels quals són propietat de persones físiques, de 
particulars, i un 20% són propietat de grans tenidors. En relació amb els grans tenidors, com la 
SAREB, el que cal és arribar a acords, i no el que ha fet el govern municipal, no només ara sinó 
també durant el mandat anterior, que és ficar-se en una guerra legal i judicial que està malbaratant 
temps i recursos i està cronificant un problema. El Sr. Aguinaga demana a la Sra. Melgares que 
entomi el problema de l’habitatge a Terrassa col· laborant i dialogant amb la resta de membres del 
Ple, d’una manera seriosa, no a través de propostes de resolució com aquesta. 
 
 La Sra. Melgares assenyala que les paraules del Sr. Aguinaga poden portar a confusió 
la ciutadania. Totes les mesures que planteja la proposta estan a dins del Pla local d’Habitatge, i 
mitjançant aquesta resolució s’eleven al govern perquè en un futur farà una llei que pot facilitar als 
ajuntaments poden disposar d’habitatges quan hi ha un desnonament, o per tenir uns preus adequats 
en uns moments en els quals força gent de classe mitjana, en situació d’ERTO, no poden fer front al 
lloguer. Aquesta és una llei que només pot dictar el govern de l’Estat. El que es pretén és que abans 
que es produeixi un desnonament hi hagi una mediació. Totes aquestes mesures, que ha intentat dur 
endavant el govern de Catalunya, han estat paralitzades pel Tribunal Constitucional, dient que les 
competències són de l’Estat. Tant de bo les competències fossin de la Generalitat, perquè no hi 
hauria tants desnonaments, deu o quinze cada setmana. La Sra. Melgares entén la posició política 
del Sr. Aguinaga, però li demana que no entri en qüestions sobre les quals li manca informació. Les 
mesures, que són tècniques, que es detallen a la proposta, són específicament les que es necessiten 
per pal·liar la situació actual, per aturar desnonaments, per disposar de més habitatge públic. 
L’Ajuntament farà l’esforç que calgui, però sense aquesta llei no és possible.  
 
 La Sra. Lluís destaca que el Grup de JxT ha afegit a la proposta un element que es 
trobava a faltar en el redactat inicial: que es respectin les competències exclusives que té el govern 
de la Generalitat. La Sra. Lluís demana als partits que tenen representació en l’àmbit estatal, que 
deixin d’impugnar i de recórrer constantment aquelles normatives que el govern de la Generalitat 
intenta dur endavant, i que sempre acaben en el Tribunal Constitucional. No només s’estan 
vulnerant les competències del govern de la Generalitat, sinó que s’està vulnerant el dret a 
l’habitatge de tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
 El Sr. Aguinaga assenyala que el debat sobre l’habitatge a Terrassa és un debat 
pendent, que la Sra. Melgares no vol abordar amb la resta de Grups del Consistori. I això és una 
llàstima. Un tema tan cabdal com aquest s’ha d’abordar a través del diàleg. El problema de Terrassa 
és que no hi ha habitatge públic de lloguer, i això només s’aconsegueix construint més habitatge 
públic de lloguer, o aconseguint més habitatge a través dels grans tenidors mitjançant acords de 
cessió, com han fet Sabadell, Barcelona, Hospitalet, tretze comunitats autònomes i la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta és la manera d’abordar els problemes. No ho és, en canvi, cedir a la pressió de 
grups que organitzen cassolades a l’atri de l’Ajuntament, i passar per sobre del Ple. El Sr. Aguinaga 
convida la Sra. Melgares a abordar el problema de l’habitatge a Terrassa amb tots els Grups, 
intentant arribar a acords. Però no es pot eludir aquest debat a través d’una proposta de resolució 
com aquesta. No hi ha habitatge públic de lloguer perquè la Generalitat, que és qui té les 
competències en matèria de construcció d’habitatge públic, no ha construït res, des de l’any 2003 a 
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Torressana. No cal buscar la solució als problemes a Madrid, o en una llei del Congrés dels 
Diputats. Les solucions estan aquí i es poden entomar, tot i que calen recursos econòmics. Cal 
també, una política intel· ligent de col·laboració amb entitats del Tercer Sector i amb els promotors 
privats, que puguin tirar endavant promocions d’habitatge assequible, que puguin permetre que una 
part important de la població que té problemes d’accés a l’habitatge ho pugui fer.  
 
 El Sr. Caballero comença manifestant que el Sr. Aguinaga forma part d’un partit 
polític que ha votat sistemàticament en contra, des del seu naixement, de totes les propostes de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per regular l’habitatge a l’Estat espanyol. Ha portat, 
conjuntament amb altres partits, totes les propostes del Parlament de Catalunya per regular el dret a 
l’habitatge digne, a Catalunya i a l’Estat, al Tribunal Constitucional. Va votar, l’any 2018, en contra 
de les cinc mesures de la PAH, que demanaven regular en l’àmbit estatal evitar els desnonaments, 
regular el preu del lloguer, la dació en pagament retroactiva, el reallotjament de famílies en risc 
d’exclusió social, i contra la pobresa energètica. El Sr. Aguinaga ha fet un repàs de les mesures 
contingudes en aquesta proposta de resolució, començant pel punt tercer. El Sr. Caballero pregunta 
al Sr. Aguinaga amb quins diners compta perquè la Generalitat pugui exercir a la pràctica la 
sobirania pel que fa al tempteig. El govern durà a terme la requalificació més gran de la història de 
la ciutat per tal que tothom que construeixi habitatge a Terrassa tingui una reserva d’habitatge 
protegit. Això també és política. El Sr. Caballero afegeix que té la impressió que el Sr. Aguinaga no 
mira mai TV3, la televisió pública de Catalunya. Els dimarts fan un programa molt interessant, que 
es diu “Sense Ficció”. Fa pocs mesos, en aquest programa, es va explicar una realitat que existeix a 
Europa i que contradiu frontalment l’afirmació del Sr. Aguinaga sobre tot allò que hi ha a la 
literatura acadèmica en relació amb incrementar l’oferta d’habitatge a través de la regulació dels 
preus. Es va explicar el cas paradigmàtic de Viena, on més del 50% dels habitatges construïts són 
de titularitat pública, i on el preu de l’habitatge està regulat. Hi ha també altres països, sobretot al 
nord d’Europa, en els quals el parc d’habitatge públic és molt major que el parc privat. I això no és 
casual, sinó que és el resultat de fer política, i no limitar-se, com a Espanya, a fer una declaració 
sobre el dret de tothom a un habitatge digne, deixar-la escrita a la Constitució, i no legislar sobre 
aquest dret. En aquests països es va portar a la pràctica aquest principi, obligant a tot el conjunt de 
la societat i del teixit econòmic a construir habitatge de titularitat pública i a regular el seu preu, i a 
què totes les persones per sota d’una determinada renda tinguessin el dret inalienable d’accedir a un 
d’aquests habitatges públics, deixant el mercat privat de l’habitatge reduït a la mínima expressió. El 
Sr. Caballero afegeix que el govern està negociant, però per fer-ho calen recursos. Les propostes de 
Ciutadans sempre tendeixen a reduir el marge negociador i el poder de l’administració pública, que 
és qui representa la majoria de la ciutadania, la que té problemes d’accés a l’habitatge. 
 
 Pren la paraula la Sra. Candela, qui comença posant de manifest el que sembla que ha 
estat un malentès. Ahir va rebre un correu de la portaveu del Grup de TxT dient que es retirava la 
proposta d’acord de la Junta de Portaveus i es mantenia la proposta de resolució, però que només es 
llegirien els acords d’aquesta. La Sra. Candela demana més claredat en aquestes qüestions, per 
aconseguir uns Plens més àgils. Pel que fa al contingut de la proposta, la Sra. Candela comparteix la 
inquietud de la Sra. Melgares, atès que la situació de l’habitatge és molt complicada, i encara es 
complica més amb la COVID-19. Aquesta és, però, una proposta que inclou divuit mesures en 
l’exposició de motius, per traslladar al govern d’Espanya. Tots els Grups tindran l’oportunitat de fer 
les seves aportacions quan l’esborrany es presenti i es debati en el Congrés dels Diputats. Però són 
mesures de molta importància, i hauria estat més adient poder seure, parlar i treballar amb 
tranquil·litat, amb la voluntat de sumar i traslladar les inquietuds de tothom. Però debatre en el Ple, 
en pocs minuts, aquestes divuit mesures, de molta transcendència, no permet sumar. Cal fer-ho 
d’una altra manera. La Sra. Candela s’ha ofert moltes vegades a col·laborar en els temes 
d’habitatge, de forma positiva i constructiva. Així ho ha manifestat en diferents consells 
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d’administració. Però no hi ha hagut l’ocasió de poder seure i treballar, en un despatx, en una taula. 
Tampoc ha pogut fer-ho amb el Sr. Caballero. Se sap que s’està treballant en la modificació puntual 
del POUM respecte a la reserva del 30%, però tampoc ha estat possible parlar-ne tranquil·lament i 
mirar d’aportar-hi quelcom. Quan aquesta proposta arribi al Ple, ja estarà tot fet. Cal que tothom 
remi en el mateix sentit, de forma constructiva i per poder sumar. La Sra. Candela no vol entrar a 
debatre sobre els divuit punts de la proposta, ja que es tracta d’un treball molt llarg. El Grup del 
PSC no s’hi oposarà a la proposta, però s’abstindrà, amb la voluntat de treballar-hi i per un sentit de 
la responsabilitat. 
 
 L’alcalde comparteix amb la Sra. Candela la conveniència que es parli abans de les 
sessions plenàries si hi haurà debat, si només es llegiran els acords, etc. Si es fa, es poden produir 
malentesos.  
 
 La Sra. Melgares es refereix a la intervenció del Sr. Aguinaga, qui li ha demanat que 
faci política. La Sra. Melgares li demana que treballi, i que transaccioni. Va trucar tothom i ningú, 
excepte el Grup de JxT, va respondre. La Sra. Candela sap perquè s’absté el Grup del PSC. Totes 
aquestes mesures han estat parlades moltes vegades, i la mateixa Sra. Candela les ha redactat en 
forma de Pla local d’Habitatge, un pla que parla de mesures de contenció de rendes. Ara bé, el 
PSOE no hi està d’acord, i el ministre José Luis Ábalos ho va dir clarament. El Grup del PSC no 
pot votar a favor d’aquesta proposta de resolució perquè entraria en contradicció amb les 
declaracions del PSOE. La Sra. Melgares afegeix que si un tema ha estat debatut àmpliament en 
aquest Ple, és el de l’habitatge. No es nega a asseure’s i explicar les mesures les vegades que 
calguin, perquè el Sr. Aguinaga les entengui. Però no és una qüestió d’entendre-les o no, sinó que és 
una qüestió de posició política. El partit de Ciutadans està al costat dels lobbies immobiliaris, i el 
govern municipal està al costat de les persones, de les que necessiten habitatge en cas de 
desnonament. Només demana oferta de lloguer social, i la possibilitat de tenir més habitatge públic, 
a partir de les eines que es reflecteixen a la proposta de resolució. Totes i cadascuna de les mesures 
estan en el Pla local d’Habitatge, i han estat debatudes. La Sra. Melgares pensava que tothom hi 
estava d’acord, a excepció, lògicament, del Grup de Ciutadans. Si avui el Grup del PSC avui no hi 
està d’acord, no hi ha problema. L’única voluntat del govern és que les mesures contingudes en el 
Pla local d’Habitatge puguin anar a Madrid i que se senti la veu de Terrassa. La Sra. Melgares dóna 
les gràcies per totes les intervencions que s’han produït, però demana més respecte pel debat i que 
no es posin excuses de mal pagador, com ara dir que la proposta és molt llarga o que l’Ajuntament 
ha de pactar amb els grans tenidors. És clar que el govern està seient a pactar amb els grans 
tenidors, que està comprant habitatges per tempteig i retracte, que està a favor de la col·laboració 
publicoprivada en la construcció d’habitatge, i que recorre als jutjats per intentar aturar els 
desnonaments. Tot això ja ho fa el govern, però necessita un emparament legal, i això és el que 
pretenia la proposta de resolució. 
  
 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 ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per  facilitar la participació ciutadana 

en els Plens municipals. 
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 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La participació ciutadana és un tret fonamental que ha de caracteritzar qualsevol 
estat, organització o ens democràtic. En el cas concret de la nostra ciutat l’Ajuntament, corporació 
encarregada d’administrar i governar el municipi, s’ha de caracteritzar en tot moment per la 
democratització en tot allò referent a la intervenció ciutadana. Aquesta democratització s’ha 
d’impulsar en tots els àmbits però sobretot en la presa de decisions, assignació de recursos i accions 
que impulsen els representants públics en el marc de les funcions que els hi són conferides.  
 
 » En aquest mateix sentit l’òrgan col·legiat que ostenta la màxima representació per a 
deliberar, controlar, fiscalitzar i aprovar decisions d’interès general en l’àmbit municipal és el Ple 
Municipal. A aquests, a més dels regidors i l’alcalde, poden participar tots els veïns, veïnes, entitats 
i col·lectius de la ciutat en base al que s’estableix a l’article 11 del Reglament de Participació 
Ciutadana.  
 
 » Considerem que qualsevol mesura que es pugui impulsar per a facilitar la 
participació real i amb garanties de ciutadans, entitats o col·lectius de la ciutat en el marc dels plens 
municipals ha de ser presa.  
 
 » La celebració dels Plens Municipals de manera telemàtica i, per tant, no presencial 
no hauria de ser, en cap moment, un impeditiu per a que es minvi la possibilitat dels ciutadans, 
entitats i col·lectius de participar activament al debat polític. És per això que des de l’Ajuntament 
s’ha reforçat l’acompanyament a aquelles persones, entitats o col·lectius que sol·liciten participar al 
Ple municipal amb assessorament i proves prèvies per garantir que puguin utilitzar la tecnologia 
necessària. 
 
 » En el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 la celebració dels Plens 
Municipals telemàtics es realitza per mitjà de dispositius tecnològics que permeten una connexió a 
temps real per videoconferència en el marc de les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació.  
 
 » És palès, per altra banda, que no tots els ciutadans disposen de connexió a la xarxa 
d’internet o de dispositius electrònics adients per a poder ser partícips actius del debat a la ciutat. 
Aquest fet augmenta en determinats sectors com per exemple en aquell de les persones majors de 65 
anys situant-se la bretxa digital en aquest segment de la població entorn al 70% segons l’informe 
‘La bretxa digital generacional: alfabetització digital per a la e-inclusió dels majors”.  
 
 » Ates que la bretxa digital pot causar dificultats per a poder accedir a la participació 
establerta a l’article 11 del Reglament de Participació Ciutadana i que el foment de la participació 
ha de ser un compromís adquirit per tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Terrassa, 
presentem els següents  
  
 ACORDS 
 
 PRIMER. Habilitar, mentre se celebrin els Plens Municipals de forma telemàtica, la 
infraestructura tecnològica necessària per a que els ciutadans, entitats i col·lectius que no disposin 
dels mitjans propis per a fer-ho puguin connectar-se i participar en igualtat de condicions evitant la 
bretxa digital als Plens Municipals conforme a l’article 11 del Reglament de Participació Ciutadana, 
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a banda de continuar amb l’assessorament i acompanyament personalitzat que, prèviament al Ple 
municipal, ja s’està realitzant des de l’Ajuntament per a garantir l’ús de la tecnologia per part de la 
ciutadania, les entitats o els col·lectius. 
 
 SEGON. Adaptar, mentre els Plens Municipals se celebrin de forma telemàtica, el 
document de l’imprès específic per a la sol·licitud d’intervencions ciutadanes per a afegir a aquesta 
una casella en que es pugui marcar si es requereix d’un espai amb connexió a la xarxa i un 
dispositiu per a connectar-se per videoconferència per tal que, en cas positiu, es pugui habilitar el 
mecanisme més adient per a la persona participant per a intervenir en el Ple Municipal. 
 
 TERCER. Traslladar aquests acords a les entitats inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes, als col·lectius de la ciutat que estiguin inscrites en el Registre 
Municipal de Participació de la Ciutadania i a les persones jurídiques inscrites en el Registre de 
Grups d’Interès de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic.  
 
 QUART. Traslladar aquests acords a la ciutadania a partir dels canals de comunicació 
oficials de l’Ajuntament de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula el  Sr. González, qui dóna lectura als acords de la proposta. Abans, 
però, agraeix a la Sra. Ona Martínez la seva predisposició a transaccionar la proposta i a millorar-la. 
El Sr.  González afegeix que desitja que els mecanismes previstos a la proposta no s’hagin de fer 
servir d’aquí a poc temps, en la mesura que els Plens puguin tornar a ser presencials.   
 
 El Sr. Garcia manifesta  que el Grup del PSC votarà a favor de la proposta de 
resolució, i demana al govern municipal el retorn a la presencialitat en les sessions plenàries. Ahir 
mateix, el Parlament de Catalunya es va reunir de manera presencial. El Ple del pròxim mes de 
maig hauria ja de ser presencial.  
 
 L’alcalde recull aquesta petició, i anuncia que és probable que a partir de la setmana 
vinent s’aixequin determinades restriccions i es torni a una certa normalitat.  Per tant, s’intentarà, si 
és possible, que el pròxim Ple sigui ja presencial, igual que les comissions informatives i  la resta 
d’òrgans municipals.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 26) Presentada pels Grups municipals de Ciutadans i de JxT, per millorar la 

transparència dels Plens municipals. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
Ciutadans i de JxT, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La comunicació ha anat evolucionant amb els anys, i la forma de tenir coneixement 
ha anat lligada a la digitalització, especialment per l’ús de les aplicacions mòbils que fan més 
accessible tenir la informació a l’abast. 
 
 » Els darrer informes de l’INE van determinar que el 93,2% de la població entre 16 i 
72 anys, havia fet servir Internet en els darrers mesos. Aquestes dades indiquen que el creixement 
de  l’ús de la tecnologia de la informació ha augmentat i que té tendència creixent. 
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 » Vista la creixent importància de xarxes socials per l’accés a la informació es fa de 
vital importància la necessitat de impulsar eines per a la promoció dels actes i actuacions que es 
porten a terme al consistori. De fet, en els darrers anys també hem vist un augment en l’activitat 
dels perfils institucionals com ara Twitter, on s’inclou el seguiment del Ple Municipal. 
 
 » La comunicació municipal, a través de diferents canals, és una eina bàsica per donar 
a conèixer a la ciutadania quins són els acords adoptats pel Ple municipal. 
 
 » Actualment, des del Twitter de l’Ajuntament es fa publicitat d’alguns dictàmens 
aprovats en sessió plenària i d’algunes propostes de resolució o acords de junta de portaveus 
aprovats. 
 
 » Per tal de impulsar i apropar l’acció política municipal, així com explicar els acords i 
establir criteris compartits per la majoria dels grups municipals, demanem que es modifiquin en la 
línia dels acords expressats tot seguit. 
 
 Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Manifestar la predisposició de l’Ajuntament de Terrassa a impulsar quantes 
mesures siguin necessàries per a promoure un ús transparent de l’Administració, així com de l’acció 
política que es desenvolupa en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 Segon.- Promoure l’ús d’eines i instruments que possibilitin incentivar la transparència 
en el marc de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i de les noves preferències 
informatives de la ciutadania. 
 
 Tercer.- Que el perfil de Twitter de l’Ajuntament de Terrassa faci un seguiment més 
acurat del Ple Municipal ordinari, amb una sèrie de publicacions correlatives per donar a conèixer a 
la ciutadania els dictàmens més destacats, les possibles intervencions ciutadanes que hi hagi, la 
lectura del manifest en contra de la violència masclista, els acords aprovats en Junta de Portaveus i 
les Propostes de Resolució. 
 
 Quart.- Que el seguiment inclogui un post d’inici de la sessió en què s’informi dels 
canals municipals per on es pot seguir en directe la sessió com són el Youtube de l’Ajuntament de 
Terrassa, Ràdio Terrassa i Canal Terrassa.  
 
 Cinquè.- Que la retransmissió de la part ordinària contempli la publicació a través de 
posts dels principals dictàmens que arribin a ple els quals seran seleccionats d’acord amb el criteri 
periodístic dels tècnics dels serveis de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 Sisè.- Que el seguiment del Ple Municipal inclogui, un cop acabada la part ordinària, 
un post informatiu sobre la lectura del manifest contra la violència masclista amb el nom del regidor 
o regidora a qui li correspon aquesta tasca i el grup municipal al qual pertany.  
 
 Setè.- Que la retransmissió del Ple Municipal també contempli una publicació per 
donar veu a la ciutadania que participi en la sessió, tot i indicant el proponent o proponents que 
consten a l’ordre del dia. 
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 Vuitè.- Que en el moment en què el secretari doni compte dels acords aprovats en 
Junta de Portaveus es publiqui un post informant de la lectura dels mateixos que inclogui una 
creativitat on hi apareguin tots de forma resumida indicant-ne el grup o els grups proponents tal i 
com consta a l’ordre del dia del Ple, tot i indicant el proponent o proponents que consten a l’ordre 
del dia. 
 
 Novè.- Que el Twitter de l’Ajuntament de Terrassa informi de forma simultània a la 
celebració del Ple Municipal de totes les Propostes de Resolució aprovades per unanimitat.  
 
 Desè.- Publicitar la resta de Propostes de Resolució no aprovades per unanimitat al Ple 
Municipal, amb posterioritat a la celebració de la sessió, mitjançant una infografia i un enllaç que 
permeti visualitzar el contingut de les mateixes.  
 
 Onzè.- Que aquest seguiment de la sessió incorpori un post per anunciar l’inici de 
l’espai de precs i preguntes recordant l’enllaç de YouTube de l’Ajuntament de Terrassa on es pot 
seguir la sessió.  
 
 Dotzè.- Que la retransmissió finalitzi amb un post que informi que el Ple Municipal 
ordinari es dóna per finalitzat.  
 
 Tretzè.- Seguir treballant els serveis municipals de Comunicació i Premsa amb tots els 
grups municipals per tal d’avançar en la implantació de les mesures necessàries per donar un millor 
servei d’informació a la ciutadania dels acords adoptats als plens municipals.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Lluís, qui anuncia que una part dels acords els llegirà ella, i una 
altra part el Sr. González. La Sra.  Lluís agraeix la predisposició dels serveis municipals de Premsa i 
de Comunicació, en la reunió mantinguda amb tots els Grups municipals, per poder arribar a un 
acord. Algunes de les mesures que es plantegen a la proposta ja s’han incorporat en la sessió d’avui 
del Ple, com ara la infografia dels acords de la Junta de Portaveus.   
 
 El Sr. González llegeix la resta d’acords que conformen la part dispositiva de la 
proposta, del setè a l’últim. El Sr. González s’afegeix a l’agraïment que la Sra. Lluís ha fet a la 
negociació amb l’equip de govern, i sobretot als serveis de Premsa i Comunicació, conscient que 
aquesta proposta suposa una càrrega afegida a la seva tasca habitual. Aquests serveis han entomat la 
tasca amb ganes. El Sr. González té constància que avui mateix ja s’estan incorporant a les xarxes 
socials part de les propostes que s’hi plantegen. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 27) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, proposant millores al web de Taigua. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « S’ha anunciat públicament projecte de millora de la qualitat i el gust de l’aigua de 
Terrassa impulsat per part de l’empresa municipal Taigua, consistent en la construcció d’un dipòsit 
de dilució a Abrera, permetrà barrejar l’aigua de diferents orígens i reduir així la salinitat de l’aigua 
que arriba a Terrassa. Aquest dipòsit,  per una banda tindrà la funció d’unificar les arribades d’aigua 
a la central i millorar hidràulicament la seva distribució, i per l’altre, possibilitarà la barreja de les 
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diferents fonts, homogeneïtzant la qualitat de l’aigua elevada, millorant així  el sabor i qualitat de 
l’aigua,  reduint  la concentració de salinitat mitjançant barreja amb aportació d’ATL, així com 
augmentant el temps de contacte en el procés de desinfecció. 
 
 » S’afegeix a l’anunci que per part de Taigua també està previst treballar en un panell 
de catadors d’aigua per tal de determinar les característiques organolèptiques de l’aigua de Terrassa 
amb la màxima objectivitat,  i poder així disposar de la informació necessària per encarar amb la 
màxima informació aquest projecte de millora del gust de l’aigua. 
 
 » Tot i que  per garantir la qualitat de l’aigua de Terrassa se segueixen les directrius de 
la legislació vigent, el Real Decret 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà, la duresa de l’aigua no forma part dels paràmetres d’aquest Reial 
Decret. Tanmateix Taigua fa un control mensual d’aquest valor de l’aigua i publica les dades a 
l’apartat de «Preguntes més freqüents». Sent aquesta informació mensual. 
 
 » Atès que hem verificat que aquesta dada varia de manera substancial (396,6 mg/i 
CaCO3 al gener i per exemple 353 a l’abril). 
 
 » Atès que aquesta informació és mensual i sense històric, per la qual cosa es fa difícil 
fer-ne seguiment. 
 
 » Atès que es troba en un apartat del web fora de la informació sobre la qualitat de 
l’aigua. 
 
 Per tot l’exposat presentem els següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Incrementar i millorar la informació disponible a la web de Taigua pel què 
fa a la qualitat de l’aigua, en relació  als paràmetres de control, com són la duresa i la conductivitat, 
per tal que la ciutadania i els usuaris del servei en puguin fer un major seguiment. Aquesta millora 
s’incorporarà en el marc de la revisió de la pàgina web de Taigua que es durà a terme conjuntament 
amb el servei de Medi Ambient i amb la participació de l’Observatori de l’Aigua, amb els grups de 
treball de qualitat i sabor de l’aigua, control social, transparència i indicadors. 
 
 SEGON. Traslladar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat el detall del projecte de 
millora de la salinitat de l’aigua; estudi que ha determinat l’opció elegida, terminis de la licitació de 
la redacció del projecte que es farà enguany. Així com el calendari de l’estudi sobre la 
caracterització organolèptica de l’aigua d’aixeta de Terrassa que s’haurà de dur a terme a curt 
termini.» 
 
 El Sr. González dóna lectura als acords de la proposta, tot destacant que s’ha 
incorporat a l’exposició de motius una informació que el mateix Sr. González havia reclamat i no 
havia tingut l’oportunitat de treballar en comissió informativa. Aquesta informació enriqueix el text 
i li dóna més sentit. L’acord primer també s’ha modificat, per motius més aviat formals que de 
contingut. El Sr. González assenyala que aquesta proposta ve determinada per l’anunci d’unes 
inversions per millorar el gust de l’aigua. En l’última enquesta de satisfacció, de l’any pesat, la 
valoració del gust de l’aigua per part dels usuaris del servei a Terrassa, va ser l’únic ítem que va 
suspendre. Per tant, i això ja prové dels debats que es van mantenir durant l’anterior mandat sobre el 
futur de la gestió del servei, aquest era un aspecte que calia millorar. El Sr. González celebra que 
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s’hagi pres alguna iniciativa en aquest sentit, i que el projecte es pugui treballar en el marc de la 
comissió informativa. El Sr. González conclou destacant, però, que en l’actual pressupost de Taigua 
no hi ha cap partida per aquest projecte.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 28) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la prevenció del suïcidi i per  la 

salut mental a Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El suicidio es uno de los grandes tabúes sociales que existen y un eterno olvidado en 
las instituciones públicas, que además se ve difuminado y diluido en las estadísticas.  
 
 » El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte externa en nuestro país, tal y 
como confirma el Instituto Nacional de Estadística, que cifraba ya durante los cinco primeros meses 
de 2020 en 1.343 los fallecimientos por esta causa. Actualmente las personas que deciden acabar 
con sus vidas son el doble que de los fallecimientos en accidentes en carretera. 
 
 » La propia Organización Mundial de la Salud cuantifica en más de 800.000 personas 
fallecidas cada año por esta causa, siendo la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 
a 29 años, con indicios de que, por cada adulto que falleció por esta causa, se calcula que 
posiblemente otras 20 personas realizaron una tentativa de suicidio. Considera la OMS que este tipo 
de muertes son prevenibles, pero que para que las respuestas nacionales sean eficaces, hace falta 
una estrategia integral multisectorial de prevención.  
 
 » En ese sentido, en Cataluña el grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlament 
pedía en la resolución 683/XII sobre las garantías de acceso en igualdad a los programas de 
prevención del suicidio, aprobada en diciembre de 2019, que se instara al Govern a definir un plan 
de prevención del suicidio y a continuar impulsando programas de prevención del suicidio en cada 
una de las regiones sanitarias de Cataluña, con la dotación de los recursos correspondientes para 
garantizar que todos los ciudadanos en situación de riesgo puedan acceder a él sin diferencias entre 
los territorios. A día de hoy, carecemos aún de un plan de prevención del suicidio. 
 
 » En el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentaba 
en septiembre de 2020 una Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la 
salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil, 
solicitando al Gobierno la elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio Juvenil 
específico en la nueva estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud.  
 
 » Esta muerte silenciada está teniendo una tendencia ascendente, 3.539 personas 
fallecieron por suicidio en 2018, aumentando un 9,8%  en  2019. A pesar de la dificultad que existe 
para cuantificar estos casos, ya que existe una ausencia de registro específico de muertes, a menudo 
nos encontramos que se contabilizan como accidentes cuando hay una clara voluntad de estas 
personas de querer dejar de vivir. Es evidente que existe una necesidad de mejora en el 
procedimiento de registros de casos y de acceso a la información sobre las causas de la muerte de 
personas con riesgo de suicidio.  
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 » Tras un año de distancia social, limitación de visitas de familiares y amigos, ya 
existen diversos estudios que confirman que se han incrementado las tasas de ansiedad con las 
restricciones en las visitas de familiares, el aislamiento y la incertidumbre generada por la 
pandemia.  
 
 » La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos 
las consecuencias del COVID-19 relacionadas con la salud mental durante el estado de alarma, el 
aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes y profesionales.  
 
 » Este fatídico año está mostrando las consecuencias de la falta de medios para atender 
la salud mental, cuyos efectos se muestran en un aumento de patologías en salud mental y el 
empeoramiento de patologías ya diagnosticadas. 
 
 » El abordaje de esta problemática debe ser integral, previniendo la estigmatización 
asociada al suicidio, informando a la población activamente y a través del trabajo en red con 
agentes de la atención primaria, como punto de detección de casos, pero también trabajando en red 
con otros agentes como pueden ser policía, bomberos o servicios sociales, y evitando la 
discriminación y exclusión social. 
 
 » La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones 
dentro del encaje de la salud mental, siendo los servicios más próximos al ciudadano los más 
propicios para la detección de este tipo de situaciones y más garantes para detectar y prevenir las 
conductas suicidas, así como acompañar y, si es necesario, orientar a las personas que padecen 
problemas y malestares psíquicos más comunes hacia los servicios de soporte existentes. 
 
 » Una mirada que permita atender estos supuestos, acompañar emocionalmente, sin 
juzgar ni convencer, mostrando interés por las necesidades y padecimiento de la persona en riesgo, 
y fomentando la vinculación de las personas en riesgo con los servicios más próximos disponibles 
en la ciudad en el ámbito de la salud o salud mental.  
 
 Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa toma los siguientes 

 
 ACUERDOS 

 
 PRIMERO.- Instar a la Generalitat a finalizar y llevar a cabo el Pla Nacional de 
Prevenció del Suïcidi de Catalunya (PLAPRESC), fruto de la resolución 683/XII sobre las garantías 
de acceso en igualdad a los programas de prevención del suicidio, aprobada en diciembre de 2019 
en el Parlament de Cataluña, así como dotarlo de recursos necesarios para que se pueda 
implementar dicho Plan en el ámbito local.  
 
 SEGUNDO.- lnstar al Gobierno de España a la elaboración de un Plan Estratégico de 
Prevención del Suicidio Juvenil específico en la nueva estrategia de salud mental del Sistema 
Nacional de Salud, así como dotarlo de recursos necesarios para que se pueda implementar dicho 
Plan en el ámbito local.  
 
 TERCERO.- Elaborar una campaña específica de prevención de suicidio que incluya 
el estudio e implantación de un plan local específico para sensibilizar sobre la prevención del 
suicidio, su entorno y desarrollar actividades y contenidos encaminadas a su prevención, en 
colaboración con las distintas asociaciones de salud mental de Terrassa, en el marco de la Taula de 
Salut Mental y la Xarxa de Salut Mental.  
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 CUARTO.- En este contexto, estudiar desde el Servei de Joventut la creación e 
implantación de un programa específico de sensibilidad en edades tempranas, para prevenir y evitar 
el suicidio en los más jóvenes.   
 
 QUINTO.- En este contexto, estudiar la creación e implantación de una campaña de 
prevención suicidio y soledad no deseada desde el Servei de Promoció de Gent Gran que promueva 
la autonomía y el acompañamiento de nuestros mayores, combatiendo el aislamiento social, factores 
que han aumentado gravemente con la situación de pandemia por el COVID-19 y que son 
determinantes en la prevención del suicidio. 
 
 SEXTO.- Elaborar un mapa local de recursos y diseño de rutas asistenciales para estos 
supuestos.  
 
 SÉPTIMO.-  Habilitar un teléfono de atención de prevención del suicidio las 24 horas, 
todos los días del año, con la colaboración mediante convenio de una entidad de Salud Mental con 
profesionales capacitados específicamente para dar respuesta a este tipo de llamadas.  
 
 OCTAVO.- Apertura de un punto de atención a familiares y entorno cercano, pensado 
para atender a familiares, amistades y personas del entorno laboral de quienes viven con personas 
con riesgo de suicidio, con la colaboración de asociaciones o entidades con experiencia en esta 
cuestión.  
 
 NOVENO.- Transmitir a los medios de comunicación locales la idoneidad de tener en 
cuenta la Guia de Mitjans de la entidad Obertament, elaborada por el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (“El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals”) para evitar el 
sensacionalismo en la información, respetando la moderación en titulares y publicaciones, evitando 
así la difusión de mensajes estigmatizantes, ofensivos o que fomenten estereotipos de la salud 
mental.  
 
 DÉCIMO.- Notificar los presentes acuerdos a las entidades de Terrassa relacionadas 
con la salud mental.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui dóna lectura a la part dispositiva de la 
proposta de resolució.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 29) 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 30) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.637 al 

4.034/2021, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats. 
 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per 
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l’alcalde-president i pels regidors i regidores delegats, i que duen els números 2.637, de 12 de març, 
al 4.034/2021, de 16 d’abril. Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la 
Secretaria General la consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 31) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori informació sobre els acords adoptats per la Junta de Govern Local en les 
reunions dels dies 9 i 23 d’abril d’enguany (sessions números 8 i 9/2021, respectivament). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Pren la paraula en primer lloc la Sra. Trullàs, qui comença manifestant que rebut 
moltes queixes de ciutadans i ciutadanes en relació amb la celebració de Sant Jordi, com va 
funcionar la Diada. És cert que la situació és de pandèmia, i que hi ha coses que no es poden fer 
com es feien. Però d’altres que sí. Potser va mancar una mica d’imaginació i de valentia per 
organitzar una Diada amb una mica de cara i ulls. El PROCICAT va donar les instruccions del pla 
específic de Sant Jordi el 22 de març. Hi havia temps, per tant, per muntar unes paradetes amb totes 
les mesures de seguretat, i distàncies, en un lloc alternatiu. Però no va ser fins al 13 d’abril, a només 
deu dies de la Diada, que no es va donar un espai alternatiu, el parc de Sant Jordi, que tot i ser un 
espai molt encertat als comerciants no els hi va acabar de convèncer. Van disposar de pocs dies per 
manifestar si volien ser-hi presents, i segurament ja no tenien pensat que es pogués fer en aquest 
espai. Al capdavall, la gent es va atapeir al centre de la ciutat buscant paradetes de roses i de llibres. 
En alguns moments, de ben segur, no es van mantenir les mesures de seguretat. La Sra. Trullàs 
espera que l’any vinent es pugui celebrar un Sant Jordi més normal. També espera que la Fira 
Modernista, que tindrà lloc la setmana pròxima, s’hagi preparat amb més imaginació i previsió. En 
segon lloc, la Sra. Trullàs manifesta la preocupació el Grup de JxT davant la situació del comerç a 
la ciutat. El sector està patint molt amb la pandèmia. S’estan tancant molts establiments, de manera 
alarmant, no només petits comerços sinó també altres franquícies. És urgent fer un pla estratègic de 
ciutat en el tema del comerç. Cal posar-hi entre tots. La Sra. Trullàs demana que per part de l’equip 
de govern de la ciutat es posi fil a l’agulla. Cal prendre mesures efectives, iniciatives empàtiques i 
de col·laboració, perquè els comerciants vegin realment que l’Ajuntament està al seu costat. És molt 
urgent.  
 
 Intervé seguidament la Sra. Lluís qui comença recordant que en l’últim Ple es va 
aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada pel Grup de JxT, per l’aprofitament 
alimentari dels arbres amb fruits comestibles de la ciutat. El dia 22 d’abril, des de l’àrea de Territori 
es va fer arribar un informe valorant econòmicament el cost de la collita d’aquests fruits, però en 
cap moment s’explica si s’ha fet alguna consulta a les entitats de la ciutat, ni tampoc es veu cap 
criteri ni social ni tampoc de sostenibilitat en el mateix. La Sra. Lluís pregunta si s’ha parlat amb 
alguna entitat del Tercer Sector, com deia l’acord aprovat, per si alguna n’estigués interessada, si no 
s’ha fet quin és el motiu, i si es pensa fer. A altres ciutats del país s’ha fet, fins i tot en ciutat en les 
quals la contaminació és més alta que a Terrassa. La Sra. Lluís demana que aquesta consulta no s’ha 
fet, es faci. No tot ha de ser els criteris econòmics. 
 
 El Sr. Aguinaga recorda que el mes passat el Ple va aprovar una proposta de resolució 
en la qual l’Ajuntament es comprometia a donar compliment a una instrucció dels Serveis 
Territorials d’Educació, per procedir al tancament d’una escola bressol no autoritzada a Terrassa. El 
dia d’avui, l’Ajuntament encara no ha fet efectiu aquest compromís, amb l’agreujant que aquesta 
escola, i també altres, està oferint els seus serveis de cara al curs vinent. El Sr. Aguinaga pregunta 
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quan té previst el govern donar compliment a l’esmentada instrucció i a l’acord del Ple. En un altre 
ordre de coses, el Sr. Aguinaga assenyala que s’ha sabut pels mitjans de comunicació que Terrassa 
comptarà, abans d’acabar l’any, amb una nova unitat d’urgència especialitzada a aturar 
desnonaments. Aquest és un compromís que ha obtingut la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
l’equip de govern. El Sr. Aguinaga demana informació sobre en què consistirà aquesta unitat, de qui 
dependrà, i quines seran les seves funcions. A banda de l’explicació que es pugui donar avui 
oralment, el Sr. Aguinaga demana que se li traslladi la informació per escrit. El Sr. Aguinaga es 
refereix tot seguit a la pàgina web de Govern Obert, on apareix la relació general d’expedients de 
contractació, amb data del quart trimestre del 2020. El Sr. Aguinaga demana que es facin públics 
també els contractes d’enguany, des del mes de gener al mes de març.  
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui es refereix a la cruïlla entre els carrers 
Pantà i Sant Valentí, on està ubicat un mirall per poder veure els vehicles que baixen pel primer. 
Justament en aquesta cantonada s’estan fent obres des de fa unes setmanes. Si bé en un principi 
aquestes obres no tapaven el mirall, des de fa dies els elements emprats a l’obra el mirall és visible, 
i això obliga els vehicles a posar-s’hi gairebé al mig del carrer per poder veure els vehicles que 
baixen pel carrer Pantà. La Sra. Martínez demana que es busqui una alternativa per tal que el mirall 
pugui fer el seu servei. La Sra. Martínez es refereix tot seguit al parc infantil ubicat davant de 
l’edifici de Creu Roja, que està tancat des de fa força temps, encara que no sembla que s’estiguin 
fent tasques de manteniment, ni se sap el motiu pel qual està tancat. La Sra. Martínez pregunta quan 
està previst l’obertura o quines són les actuacions previstes en aquesta zona. La Sra. Martínez 
pregunta, així mateix, en quin l’estat es troba la personació en l’acusació particular contra els 
detinguts pels actes vandàlics que van causar greus anys en el mobiliari urbà de Terrassa el febrer 
d’enguany, després de les manifestacions a favor de Pablo Hasél.  
 
 El Sr. Aguado comença fent referència a Sant Jordi. Vist el que ha passat arreu de 
Catalunya durant la Diada, a Terrassa no només va fallar quant a les seves expectatives, sinó que 
com a tercera ciutat de Catalunya ha quedat enrere. Es van crear expectatives de fer unes activitats o 
instal·lacions al parc de Sant Jordi, que finalment, el dia abans, a través de la premsa, es van 
assabentar que no es farien. Molta gent es va adreçar al parc de Sant Jordi, fins i tot escoles. 
Aquesta falta de coordinació o excés d’improvisació no pot arribar a afectar una festivitat com Sant 
Jordi. Així ho han transmès entitats, ciutadans i comerciants. Ha mancat un xic d’imaginació, quan 
el parc de Sant Jordi podria haver esdevingut un punt d’esponjament, si bé a última hora els 
comerciants, llibretes, etc., no van poder muntar. Però hauria d’haver-hi hagut la capacitat per fer 
algun tipus d’esdeveniment dins del mateix protocol, per complimentar el que va passar als carrers 
de la ciutat, o fins i tot esponjar-ho en els barris de la ciutat. Per altra banda, i seguint amb el 
comerç, el Sr. Aguado recorda que fa un any i mig el Ple va aprovar el Pla director de comerç. Ha 
passat un any i mig i no hi ha ni pla ni director, i només el que queda de comerç. En les diferents 
comissions informatives, el Grup del PSC ha anat preguntant sobre el tema, rebent com a resposta 
que el govern estava pendent d’uns estudis sobre els eixos. El Grup del PSC ha repetit que el 
problema del comerç en el marc de la pandèmia va molt més enllà dels eixos. Però el que ha acabat 
de sorprendre són unes declaracions a la premsa de la patronal CECOT, que demana un pla de 
màrqueting. La CECOT hi és a la Taula de comerç, on teòricament s’està treballant el Pla director, 
de forma prèvia a la incorporació de la resta de Grups municipals. Per tant, o bé no s’està treballant 
el Pla director, o els conceptes són molt diferents. El Sr. Aguado s’afegeix a la demanda que acaba 
de fer la Sra. Trullàs, el que ha dit la CECOT i al que el mateix PSC va dir fa un any i mig, esperant 
que s’hi posi fil a l’agulla. Aquest Grup ha presentat propostes en aquest sentit, que han estat 
rebutjades per l’equip de govern, a l’espera d’un Pla director, és a dir a l’espera de no res. En tercer 
lloc, el Sr. Aguado manifesta que avui l’alcalde ha fet una manifestació que no correspon a un 
alcalde. Ha posat en dubte un procediment administratiu quan s’ha referit a una subvenció en règim 
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de concurrència competitiva pel Festival Elixir 2019. Una subvenció convocada, acceptada, 
sol·licitada i resolta el 4 de març del 2019, i que després l’entitat va rebutjar el 25 d’abril. El Sr. 
Aguado recomana repassar hemeroteques, terminis i documentació del servei de Cultura. Avui 
l’alcalde ha posat en dubte un procediment administratiu pensant en clau electoral. Hauria agradat 
més que hagués explicat el canvi de criteri per passar d’una subvenció en règim de concurrència 
competitiva a un contracte l’any 2020. 
 
 El Sr. Lázaro assenyala que el passat 23 d’abril va finalitzar el termini per sol·licitar 
ajuts econòmics per activitats d’estiu per infants i joves. Aquestes sol·licituds les fan aquelles 
famílies que en tenen necessitat, com ara per implementar les despeses que suposen les activitats, 
principalment casals d’estiu. El problema és que l’oferta que hi havia fins al 23 d’abril era l’oferta 
dels esplais i casals d’estiu amb conveni amb l’Ajuntament. Però no altres entitats, associacions o 
clubs esportius, moltes de les quals es troben encara en període d’anar organitzant, o fins i tot 
contractant empreses de serveis per fer els casals. Hi ha famílies usuàries dels casals que no han 
pogut acreditar l’activitat amb un document, o amb la planificació d’aquestes entitats. El Sr. Lázaro 
demana que si es detecten famílies amb dificultats econòmiques que s’ajusten als barems de la 
concessió d’ajuts, i una vegada les entitats tinguin programades les activitats per l’estiu, puguin ser 
compensades per les despeses que els hi suposaran. Que, un cop superat el termini del 23 d’abril, 
per les entitats amb conveni amb l’Ajuntament, aquestes famílies puguin aprofitar els ajuts per les 
activitats de les altres entitats. 
 
 La Sra. Merino assenyala que el dia set d’abril va enviar un correu electrònic a 
l’alcalde, sol·licitant formar part amb veu i sense vot, de la comissió plenària intermunicipal entre 
els ajuntaments de Terrassa i de Sant Quirze del Vallès, que té per objectius l’estudi, el foment i 
l’impuls d’accions que ajudin a la millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts. La Sra. 
Merino afegeix que aquesta demanada no ha estat contestada. El vinent es reunirà aquest plenari. La 
Sra. Merino demana informació respecte a aquesta qüestió.  
  
 L’alcalde demana disculpes a la Sra. Merino si no li ha estat contestat el seu correu 
electrònic. L’alcalde pensava que sí que se li havia enviat la informació. En tot cas, no hi ha 
problema en què la Sra. Merino formi part de la comissió. 
 
 Intervé seguidament el Sr. Vega, qui lamenta i manifesta la seva enèrgica protesta per 
les paraules que l’alcalde ha dit al final del debat sobre l’inici de l’expedient sancionador per 
possible incompliment del Codi Ètic. Ningú ha fet referència a il· legalitats, sinó a irregularitats en 
el compliment del Codi Ètic. D’il· legalitats ha parlat l’alcalde, no el Grup del PSC. Després 
l’alcalde atribueix aquestes paraules al Grup del PSC. L’alcalde ha traspassat una línia vermella, 
desqualificant el Grup del PSC, com a persones, mentre que no responia als plantejaments d’aquest 
Grup. Els membres del Grup del PSC tenen tanta ànima com l’alcalde, ni més ni menys. I no ha de 
sortir de les clavegueres perquè mai ha estat en cap claveguera. Una vegada més, l’alcalde ha perdut 
l’oportunitat de fer d’alcalde tot totes i de tots. També d’aquells que no comparteixen els seus punts 
de vista o les seves idees. El Sr. Vega demana una rectificació per aquestes paraules, que són molt 
greus. 
 
 L’alcalde puntualitza que les seves paraules anaven dirigides a un regidor del Grup del 
PSC, que aquesta setmana ha fet una roda de premsa impresentable, amb unes acusacions falses. 
Aquesta és realitat, sobre un procediment que encara no ha acabat. En la roda de premsa es van fer 
acusacions falses, parlant d’irregularitats i d’il·legalitats. L’alcalde demana al Sr. Vega que escolti 
la roda de premsa, que llegeixi els tuits i els comentaris que s’estan fent a les xarxes. Qui té un 
problema, intern del seu Grup, és el Sr. Vega. 
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 La Sra. Candela pregunta quan es convocarà el Consell municipal d’Habitatge, i quan 
es podrà disposar de l’actualització de les accions del Pla local d’habitatge, que en reiterades 
ocasiona s’ha comentat en el consell d’administració que ha de ser revisat a causa de la pandèmia.  
 
 Pren la paraula a continuació, dins del torn de respostes, la Sra. Boladeras qui, en 
relació amb Sant Jordi, explica que l’any passat ja es va van començar les reunions amb les 
llibreries de Terrassa, moltes d’elles agrupades en el Gremi de Llibreters, oferint-les, fins i tot en la 
situació explicant-les la situació en la qual s’estava, espais no només al parc de Sant Jordi, sinó que 
se’ls va oferir perimetrar i controlar, i assumir el pressupost de tot el que implica muntar i 
desmuntar casetes amb seguretat i higiene. A més del parc de Sant Jordi se’ls va oferir la Rambla i 
altres punts. L’any passat, les floristeries i les llibreries van decidir per unanimitat no fer-ho, per 
responsabilitat. Van considerar que no volien tirar endavant aquesta proposta. Enguany hi ha hagut 
noves reunions, conjuntament amb la regidora de Comerç i els representants de les llibreries i 
floristeries de Terrassa. L’Ajuntament els va tornar a oferir els mateixos espais, amb les mateixes 
condicions que l’any passat. Això es va fer no una setmana abans, sinó amb més temps. Una 
setmana abans es va fer un últim intent. Elles tenien clar que volien seguir totes les indicacions del 
PROCICAT, i demanaven, amb molta insistència i molta legitimitat, respecte pels professionals, 
que són el qui es guanyen la vida venen roses i llibres. L’Ajuntament va intentar fer el millor que va 
poder, de cara al sector de la ciutat, per al qual Sant Jordi representa un 30% dels beneficis anuals. 
L’Ajuntament es va posar a la seva disposició. Se’ls va acompanyar en tot allò que es va poder, 
sense cobrar cap taxa, intentant facilitar els espais que demanaven, davant dels seus comerços, o si 
no fos possible en altres espais alternatius. Es va poder treballar plegats, fins a l’últim moment, 
quan se’ls va oferir una darrera oferta, per veure si havien canviat els seus plantejaments, de fer 
servir el parc de Sant Jordi. El resultat va ser que van continuar ferms en allò que havien plantejat al 
principi del treball en comú. L’Ajuntament va respectar la voluntat del sector professional de 
floristes i llibreters. Es va intentar donar facilitats en tot. La Sra. Boladeras reconeix que va haver-hi 
cues en els punts de venda. Però també hi havia gent contenta, que valorava que tothom havia estat 
prou disciplinat. Va ser un dia molt bonic. No va ser el Sant Jordi que tothom recorda, desitjant 
poder tornar-lo a gaudir l’any vinent. L’Ajuntament ha estat intentant facilitar-ho tot, i l’any vinent 
farà el mateix. Si es va cometre algun error, s’intentarà corregir en les futures reunions amb els 
gremis, tot i que l’Ajuntament ha escoltat les seves demandes i ha intentat facilitar espais comuns 
fins a l’últim moment. 
 
 La Sra. Ramírez comença assenyalant que són conegudes les dificultats que està 
travessant el comerç. El govern té una estratègia a curt termini, i també a llarg termini. Fa pocs dies 
va presentar el pla d’acció comercial, una campanya com és l’Omple’t, que no només és una 
campanya de sensibilització i suport al comerç, sinó que conté accions per fer aquest suport i que ja 
s’estan duent a terme. A més, aquesta setmana s’ha presentat la campanya per la digitalització dels 
mercats de Sant Pere i de la Independència. Pel que fa al Pla director, es tracta d’una estratègia a 
mitjà termini, i que a més assentarà les bases del futur comercial. La Sra. Ramírez afegeix que, com 
ja s’ha explicat en alguns altres Plens, el govern està pendent d’un estudi sobre els eixos comercials. 
Una vegada se’n disposi, es podrà començar a fer el Pla director. 
 
 El Sr. Ibáñez respon amb relació a la zona infantil del voltant de la xemeneia de 
Saphil, aquesta està en tràmits per a la seva reparació. La zona infantil està tancada per motius de 
seguretat. No es pot destinar personal a fer el manteniment de la zona. Legalment, l’Ajuntament no 
pot actuar a la zona fins que es faci la reparació de la xemeneia, que es durà a terme enguany. Pel 
que fa als arbres fruiters, el Sr. Ibáñez assenyala que manca per fer el document final sobre els 
costos. Quan estigui acabat se li farà arribar a la Sra. Lluís.  
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 La Sra. Ciurana respon al Sr. Aguinaga que es va rebre una comunicació de la 
Generalitat el 16 de març, indicant que hi havia una ludoteca a Terrassa a la qual s’havia requerit 
una sèrie de documentació perquè solucionessin unes deficiències. Havien d’acreditar que ho 
estaven fent. Això es feia saber a l’Ajuntament, que ho va passar als serveis d’empresa i de 
promoció econòmica. Aquests serveis estan fent el que cal per fer-ne el seguiment. 
 
 El Sr. Duque respon al Sr. Aguinaga que la PAH, que a més de fer “casserolades” a la 
porta de l’Ajuntament, com en algun moment s’hi ha referit el regidor del Grup de Ciutadans, fa 
més coses, acompanyen a persones que estan en un moment dramàtic de les seves vides com és un 
desnonament, vingui d’on vingui. Plantejaven que es donés un tractament integral als 
desnonaments, que moltes persones viuen amb molta angoixa. Els desnonaments afecten les 
famílies i també als serveis municipals. Després de parlar amb els professionals dels serveis socials, 
que han de gestionar situacions molt dures per a les quals no havien estat preparats en el seu 
moment, la PAH plantejava la idea d’una unitat que sumés a allò que ja fan els serveis municipals, 
que és abordar tots els aspectes que entren dins dels desnonaments: jurídics, d’acompanyament 
psicològic, de recerca d’alternatives a qui es queda sense habitatge. Es va dir a la PAH que 
s’estudiaria la proposta, que es faria una reunió amb ells i amb el Tercer Sector de la ciutat. La PAH 
va sortir amb aquesta notícia de la reunió, però el Sr. Duque encara no ha confirmat res. És una gran 
idea, com tot allò que protegeixi a la gent que està en una situació tan difícil. S’estudiarà amb la 
idea d’implantar-lo. En relació amb la intervenció del Sr. Lázaro, el Sr. Duque comença agraint-li la 
pregunta, atès que són qüestions com aquesta les que preocupen a la gent, que l’Ajuntament ha 
d’encarregar-se de solucionar. Pensar en les famílies que no poden pagar una activitat d’estiu és una 
bona manera de fer política. La convocatòria que s’ha fet per les activitats d’estiu també estava 
oberta per a les AMPA, escoles bressol, etc. És possible, però, que algú no hagi entès la 
convocatòria d’aquesta manera. En el nou reglament d’ajudes socials, aprovat fa poc, s’incorporava 
una nova fórmula per tramitar les ajudes, que no implica als professionals dels serveis socials sinó 
que es poden tramitar de manera més administrava. Les persones o entitats que no s’hagin pogut 
acollir en aquest període de beques per activitats d’estiu, ho poden fer per mitjà del correu dels 
serveis socials, sol·licitant un ajut individual, sempre que reuneixin les condicions de vulnerabilitat 
o ser susceptibles de rebre una ajuda. Totes les activitats d’estiu estan contemplades. La idea era no 
excloure ningú. El Sr. Duque conclou assenyalant que és possible que per a moltes persones i 
entitats se’ls hi hagi passat el termini, però poden adreçar-se als serveis socials. El nou reglament 
obre les portes a moltes persones i infants que no poden practicar esport, i a més de manera àgil.  
 
 El Sr. Albert respon al Sr. Aguinaga que ben aviat es penjaran els expedients del 
primer trimestre d’enguany. El Sr. Albert no sap la raó per la qual no es poden penjar els expedients 
de manera mensual. En relació amb la intervenció de la Sra. Martínez, el Sr. Albert informa que 
l’Ajuntament ha comparegut a les diligències prèvies obertes pel jutjat, aportant a valoració dels 
danys en els contenidors d’Eco-Equip i els danys en el paviment. 
 
 La Sra. Melgares dóna les gràcies a la Sra. Martínez per donar l’avís sobre el mirall 
dels carrers Pantà i Sant Valentí, tot i que amb trucada telefònica, sense esperar al Ple, es podria 
haver intentat resoldre com més aviat millor. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Candela, la Sra. 
Melgares informa que està previst que el Consell municipal d’habitatge es reuneixi el mes de juny. 
L’actualització el pla està en procés d’actualització per la situació provocada per la COVID-19. La 
Sra. Candela, i tots els Grups municipals, la tindrà abans de la reunió del Consell municipal. 
 
 La Sra. Boladeras assenyala que des de fa dos anys el Festival Elixir s’ha fet servir 
políticament, des que va començar el mandat. Ara la Sra. Boladeras hi és al Ple, i pot explicar en 
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primera persona el que va passar l’any 2019. Aleshores va arribar a l’associació Elixir, per mitjà del 
plenari del Consell Municipal de cultura, que la subvenció d’aquell any era zero. Això va arribar de 
manera extraoficial. Tothom es va preguntar què havia passat, amb un festival que fa cinc anys que 
tira endavant la poesia a la ciutat, i que ha aconseguit posar-la en el mapa de Catalunya, 
col·laborant amb Barcelona Poesia, i altres activitats destacades al país. Això va provocar angoixa a 
l’associació, entenent que no era manera de treballar, ni seriosa ni digna d’un compromís amb 
projectes culturals. Un mes abans, el pressupost va quedar retallat a la meitat, quan els artistes i les 
infraestructures ja estaven contractats. La Generalitat va preguntar sobre els motius del canvi de 
criteri. L’associació treballava sempre amb la institució a través de subvenció, amb una justificació 
total de les despeses del festival, sense que mai hi hagi hagut cap problema. En el correu es 
preguntava si l’associació renunciava o no a la subvenció. L’entitat va voler deixar molt clar que no 
hi renunciava, que es veia obligada a suspendre, per la manca de seriositat i compromís de 
l’Ajuntament en donar suport al festival. Hi va haver que cancel·lar contractes, i per tant perdre 
diners. Sort que l’entitat va rebre un suport important de la Generalitat durant tot el procés. A més, 
es va treure una nota de premsa intentant desprestigiar a la Sra. Boladeras, com es continua fent, i al 
Festival Elixir, com també es continua fent. El criteri que es va seguir va ser un criteri tècnic, fent 
consultes per conèixer la millor forma de poder continuar. La Sra. Boladeras recorda que no només 
l’Ajuntament dóna suport al festival, sinó també una altra administració, amb la qual, curiosament, 
no hi ha hagut cap problema. L’any 2019, conclou la Sra. Boladeras, també van passar altres coses, 
en les quals no cal entrar. 
 
 Per part de l’alcalde s’indica al Sr. Aguado que hi haurà oportunitat d’entrar en matèria 
en el xat, sobre aquest tema i d’altres, vinculats a la gestió del Sr. Aguado com a regidor de Cultura. 
L’alcalde anuncia, tot seguit, que la sessió acaba aquí, i que a dos quarts de quatre s’iniciarà el Ple 
extraordinari. 
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan falten cinc minuts per a les 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. 


