
 

 1 

 

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’OCTUBRE DE L’ANY 2020                                                            - SESSIÓ NÚM. 10/2020 - 

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

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

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

 
Assisteixen els Regidors i Regidores 

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

 
També hi és present el Sr. Fèlix 

Gómez Munné, Interventor de Fons 
Municipal. 

 
Oberta la sessió per la Presidència, 

quan són dos quarts de  deu del  matí del dia 
de la data, es procedeix en primer lloc a 
l’aprovació de l’esborrany de l’Acta de la 
reunió realitzada el dia 24 de juliol 
d’enguany (número 7/2020), el qual és 
aprovat per unanimitat.  

 
A continuació es procedeix a la 

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

 
 

 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Epígraf 2) Aprovar la verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM a les 
qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les Unitats d’Agrupació Parcel·lària, 
promoguda per aquest Ajuntament, que incorpora les prescripcions de l’acord de la 
Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero per tal de fer una presentació d’aquest punt de l’ordre 
del dia. Un dels objectius de la figura de les agrupacions parcel·làries era fomentar processos de 
transformació de l’edificació en determinats eixos i carrers comercials, d’acord amb el Pla 
d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC), aprovat l’any 2003, fomentant el comerç a 
Terrassa així com afavorint la creació d’un paisatge sense l’aparició de finques unifamiliars estretes 
entre blocs unifamiliars en alçada, deixant al descobert mitgeres de grans altures. Des del 2003 
només s’ha executat un 17% de les 139 unitats que es van aprovar aleshores. Cal, doncs, modificar 
la normativa per evitar situacions que repercuteixen en una degradació del paisatge urbà. En data 29 
de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment la referida proposta 
de modificació del POUM. El Sr. Caballero continua explicant el procés de tramitació d’aquesta 
aprovació inicial, en els termes explicats a l’exposició de motius del mateix dictamen. 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui anuncia que el Grup del PSC votarà a favor del 
dictamen, afegint que una vegada més es presenta  al Ple una modificació puntual del POUM. 
L’any 2003, l’objectiu era lícit i comprensible. Amb el temps s’ha demostrat, atès que l’urbanisme 
és una planificació a llarg termini i les condicions i els contextos poden variar, la qual cosa fa que 
els instruments també s’hagin de modificar. La figura de les agrupacions parcel·làries era bona en el 
seu moment, però va esdevenir una arma de doble tall. Entre l’any 2003 i l’esclat de la crisi 
immobiliària i econòmica del 2007, es van desenvolupar 24 de les 139 unitats previstes, un 20%. 
Cal valorar, doncs, el resultat positivament. La crisi va bloquejar totes les operacions immobiliàries, 
i la figura es va convertir un arma de doble tall. Cal esperar que amb la present modificació es 
pugui desbloquejar aquesta situació. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La proposta de Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4 en 
relació amb les Unitats d’Agrupació Parcel·lària de Terrassa, ha estat promoguda per l’Ajuntament 
i la documentació de la proposta ha estat redactada pels tècnics del Servei de Planejament dels 
Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
 
 En data 29 de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar 
inicialment la referida proposta de Modificació. 
 
 El document va ser sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública, mitjançant la 
publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 16 de desembre de 
2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20 de desembre de 2019 i al Diari de 
Terrassa, en la seva edició de data 18 de desembre de 2019. I va ser exposat al tauler d’edictes 
electrònic de la Corporació durant el període comprès entre el 18 de desembre de 2019 i 21 de 
gener de 2020. 
 
 En data 28 de febrer de 2020, a la vista dels informes favorables dels diferents 
organismes (Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Agència Catalana de 
l’Aigua i Direcció General de Comerç), així com de la no presentació d’al·legacions, el Ple de 
l’Ajuntament de Terrassa va aprovar provisionalment la referida proposta de Modificació. 
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 La Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 7 d’agost 
de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les Unitats d’Agrupació 
Parcel·lària, a Terrassa, suspenent-ne la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que li atorgà l’aprovació provisional i degudament 
diligenciat, que incorpori a la normativa urbanística les següents esmenes: 
 

1. Suprimir la disposició derogatòria i substituir-la per un article on s’indiqui les 
fitxes de les agrupacions parcel·làries que es suprimeixen. 

2. Incloure exclusivament aquelles parts dels articles vigents que resten modificades 
i, per tant, evitar transcriure les parts que no resten modificades. 

3. Establir els criteris mesurables per determinar la integració arquitectònica 
d’aquells edificis que no assoleixin l’alçada reguladora màxima, d’acord amb la 
part valorativa. 

 
 Per part del Servei de Planejament dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament s’ha 
procedit a la redacció del text refós de la proposta de Modificació que dóna compliment a 
cadascuna de les esmentades prescripcions, tal i com s’exposa a l’informe tècnic emès per 
l’esmentat Servei en data 5 d’octubre de 2020, que consta a l’expedient. 
 
 El text refós de la Modificació puntual del POUM s’ha redactat de conformitat amb el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, ple qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU) i concordants del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLU) 
 
 L’article 96 del TRLU estableix que «La modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació». 
 
 En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la normativa urbanística del POUM 
que indica: «La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes 
normes aplicables per a la seva formació».  
 
 La tramitació i els terminis se subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLU i a 
l’article 107 del RLU, amb les determinacions específiques de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 Els articles 76.2 i 85.1 del TRLUC, prescriuen que correspon formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments i que aquests estan facultats per l’aprovació 
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 
conformitat amb allò previst als articles 96.e) i 79.b) del Decret legislatiu 1/2010, en la seva nova 
redacció donada per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
 
 El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació 
que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics. D’altra 
banda, l’article 114.3.k) requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
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membres de la corporació per adoptar els acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística. 
 
  Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, l’ informe jurídic emès 
en data 7 d’octubre de 2020 pel Servei de Gestió Urbanística, l’informe tècnic emès en data  5 
d’octubre de 2020 pel Servei de Planejament Urbanístic, aquesta Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar la verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les Unitats 
d’Agrupació Parcel·lària, promoguda per aquest Ajuntament, que incorpora les prescripcions de 
l’acord de la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona de 7 d’agost de 2020. 
 
 SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona el text refós de la Modificació, degudament diligenciat, per tal que, si s’escau, acordi 
donar-li la conformitat i ordenar la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.» 
 
Epígraf 3) Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta per a l’expropiació dels béns i 

drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca 
n’Anglada, corresponent als blocs de pisos ubicats al passatge de la Previsió 1 i 
passatge de la Constància 2. 

 
 El Sr. Caballero explica que la finalitat d’aquest projecte és complir amb els objectius 
de la modificació del POUM aprovada en el seu dia en l’àmbit del Polígon 2 de la Modificació del 
barri de Ca n’Anglada, dins les previsions incloses en el conveni urbanístic subscrit entre la 
Generalitat i l’Ajuntament el setembre del 2012. En aquest cas, es fa referència a l’obtenció 
anticipada, amb una operació aïllada expropiatòria, de tots els habitatges afectats per l’esponjament 
del barri on se situen els terrenys qualificats de sistemes d’espais lliures i equipaments públics. Ara 
es proposa l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació que correspon a la fase 3b, que afecta 
els blocs emplaçats al passatge de la Previsió i al passatge de la Constància 2. La previsió és que es 
puguin enderrocar entre els anys 2021 i 2022, finalitzant així el projecte d’esponjament. 
 
 El Sr. Armengol demana que, atès que en els pròxims mesos finalitzarà la primera fase 
d’enderroc dels blocs del projecte d’esponjament, que en el marc de la Taula de Ca n’Anglada el 
govern expliqui el full de ruta relatiu a la urbanització definitiva dels espais lliures, ara urbanitzats 
de forma provisional. La segona fase, d’urbanització definitiva, no s’hauria de trigar tant de temps 
en dur-la a terme com la primera, tot tenint en compte que el projecte era complex i ambiciós. 
 
 El Sr. Caballero respon que aquest prec no és fàcil de complir. El govern del PSC va 
trigar vint anys a realitzar la primera fase. El Sr. Caballero espera que el nou govern no trigui vint 
anys més. Ben segur que el mateix Grup del PSC comparteix aquesta voluntat. El volum d’inversió 
necessària per dur a terme la segona fase fa molt necessari la implicació del govern de Catalunya i 
del govern de l’Estat. El Sr. Caballero demana al Grup del PSC que faci gestions per intentar 
modificar el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per tal de fer possible que la inversió a 
Terrassa no continuï essent nul·la.  
  
 El Sr. Armengol recorda que en els últims anys no només ha governat el PSC a la 
ciutat. També han tingut responsabilitats de govern JxT i ERC. Per tant, tots en són corresponsables 
dels èxits i les mancances que s’hagin pogut produir. 
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 El Sr. Caballero espera la total col·laboració de totes les administracions. 
L’Ajuntament no pot abastar en solitari el volum pressupostari necessari per dur a terme aquest 
projecte. 
  
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « En data 13 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar iniciar 
l’expedient d’expropiació forçosa i aprovar inicialment el Projecte elaborat pels serveis tècnics de 
l’Institut Català del Sòl, d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 1 i 2 (en endavant, PETC 1-
2) emplaçats al passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2, dins l’Illa 12 del Polígon 2 
de la Modificació Puntual del POUM de Terrassa al barri de Ca n’Anglada, aprovada 
definitivament en data 26 de març de 2013, així com la seva relació de béns i drets afectats, 
continguda al document núm. 2 de l’esmentat projecte. 
 
 L’expedient i la relació dels béns i drets afectats es van sotmetre a informació pública 
durant un termini de vint dies, mitjançant la publicació al BOP el 12 de febrer de 2020, amb la 
notificació personal corresponent a tots els titulars de béns i drets afectats, a fi i efecte que els 
interessats poguessin formular les al·legacions que estimessin pertinents. 
 
 El Projecte de Taxació conjunta es va sotmetre al preceptiu tràmit d’informació 
pública per un termini d’un mes i també es va donar audiència pel mateix termini a totes les 
persones ocupants legals dels habitatges afectats dels blocs 1 i 2, corresponents al passatge de la 
Previsió 1 i passatge de la Constància 2, que reunissin els requisits necessaris, als efectes que 
procedissin a sol·licitar expressament el reconeixement del dret de reallotjament o a renunciar al seu 
exercici, d’acord amb el que disposa l’art. 219 quaterdecies del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
que s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel 
que s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament (HAUS).  
 
 D’acord amb l’apartat primer de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, es van suspendre termes i interrompre els terminis per a la 
tramitació del procediments de les entitats del sector públic, els quals es van reprendre a partir del 
dia 1 de juny de 2020 en virtut del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 
 
 Així mateix, d’acord amb l’art. 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, per aquells titulars de béns i drets que als 
quals no se’ls havia pogut practicar la notificació corresponent, en data 22 de juny de 2020 es va 
publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Terrassa, i se’ls va atorgar el termini d’un mes per a formular al·legacions, si bé per la relació de 
béns i drets el termini és de 20 dies hàbils. 
 
 Finalitzat el període d’informació pública i del tràmit d’audiència, l’Ajuntament de 
Terrassa va donat trasllat dels escrits d’al·legacions presentats, per tal que l’INCASÒL, en la seva 
condició de redactor del PETC 1-2 i d’assessor jurídic i tècnic d’aquest procés expropiatori (a el que 
el present es remet en la seva totalitat, per tal d’evitar reiteracions innecessàries), procedís a 
elaborar un informe de resposta a aquestes al·legacions i, si fos el cas, a modificar l’esmentat PETC 
1-2. 
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 En data 23 de setembre de 2020 l’INCASÒL va presentar davant els Serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament tres exemplars en paper del Projecte d’expropiació per Taxació 
Conjunta corresponent als blocs 1 i 2 de Ca n’Anglada (passatge de la Previsió 1 i passatge de la 
Constància 2, respectivament) per a la seva aprovació definitiva. Juntament amb el projecte es va 
acompanyar l’informe relatiu a les modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment 
així com l’informe de tractament dels escrits d’al·legacions presentades durant el tràmit 
d’informació pública de l’esmentat Projecte d’expropiació i del tràmit d’audiència atorgat per tal de 
reconèixer el dret de reallotjament dels ocupants legals dels habitatges afectats. Posteriorment, en 
data 2 d’octubre, es van presentar via EACAT els mateixos documents digitalitzats. 
 
 Tal i com es va indicar en el tràmit d’aprovació inicial, el projecte d’expropiació per 
taxació conjunta dels blocs 1 i 2 (PETC-1-2) s’ha redactat per tal de donar compliment a la finalitat 
prevista en la MPOUM de Ca n’Anglada relativa a l’obtenció, mitjançant l’actuació aïllada 
expropiatòria, dels habitatges conformats per 6 cossos edificatoris -9 blocs- que es troben ubicats en 
terrenys qualificats de sistemes, en aplicació de l’art. 34.7 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). 
 
 L’àmbit d’actuació del present projecte d’expropiació comprèn un cos edificatori 
d’habitatges plurifamiliars, format per dos blocs d’habitatges (blocs 1 i 2) situats al passatge de la 
Previsió 1 i passatge de la Constància 2, que es corresponen amb les finques registrals núm. 19.681 
i 19.683, respectivament. Els terrenys on es troben emplaçats aquests dos blocs ocupen una 
superfície de sòl edificat de 639,34 m². D’acord amb la MPOUM Ca n’Anglada aprovada 
definitivament, els esmentats terrenys tenen la qualificació urbanística d’espais lliures verd en 
ordenació oberta (Clau P.4). 
 
 L’edifici, es troba emplaçat a la part central de l’illa 12, donant front, el bloc 1, al 
passatge de la Previsió 1, per on té accés, i el bloc 2, al passatge de la Constància 2, per on té accés 
(al cadastre, les adreces corresponen al passatge de la Previsió 1 i 2, trobant-se equivocada la del 
bloc 2). Va ser construït l’any 1969, i consta de 40 habitatges (20 per bloc) distribuïts 
equitativament en dues escales de planta baixa i quatre plantes pis.  
 
 Segons la informació que figura en el Registre de la Propietat núm. 2 de Terrassa, les 
finques que conformen l’obra nova dels blocs 1 i 2, i que són objecte d’aquest projecte 
d’expropiació, es troben gravades amb un DRET D’APROFITAMENT D’AIGÜES a favor de la 
“Compañía de aguas para el abastecimiento de Sabadell” (en endavant CASSA), segons resulta de 
la inscripció 7a, de la finca número 8.415 de procedència, al foli 214 del tom 762, llibre 228 de la 
Secció 2a de Terrassa, practicada amb data 2 de desembre de 1974. 
 
 Així mateix, dita informació pública registral fa constar el següent: “siendo de notar 
que en la escritura autorizada por Don José Maria Sedano Arce, a 17 de octubre de 1963, por la 
que la compañia “Vivendes de Terrassa, SA” agrupó las indicadas dos suertes y declaró sobre la 
finca resultante la obra nueva de los referidos bloques de viviendas se hizo constar que la reseñada 
servidumbre, dadas las circunstancias de su constitución y gravando sólo una parte de la heredad 
ANGLADA de procedencia, no atribuía a dicha compañía derecho alguno sobre la deslindada 
segunda suerte, sino sobre las fincas inmediatas a la Carretera de Moncada, conforme resulta de la 
inscripción 1a de la finca 15.265, obrante al folio 48 del tom 921, libros 316 de la sección 2a de 
Terrassa.” 
 
 Segons consta en els arxius del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Terrassa, la mina d’abastament de CASSA rep el nom de mina Marí-Vinyals i el 



 

 7 

seu traçat discorre, en la part de Can Anglada situada a la dreta de la riera de les Arenes, per 
l’extrem sud, propera a la carretera de Montcada (segons s’observa dels plànols facilitats, al 
respecte, pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa i que s’adjunten 
com Annex 5 del projecte d’expropiació).  
 
 De manera que és molt probable que aquesta càrrega inscrita en el Registre de la 
Propietat gravant les finques afectades d’expropiació, només sigui conseqüència del seu 
arrossegament en tant que gravava la finca d’origen, podent-se cancel·lar registralment per part del 
titular del dret, de confirmar-se aquest extrem.  
 
 D’altra banda, l’article 8 de la LEF relatiu a les càrregues sobre la cosa expropiada 
disposa: “La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún 
derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que haya de 
darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.”  
 
 La MPPOUM Ca n’Anglada a l’Avinguda del Vallès, aprovat definitivament en data 2 
d’abril de 2007, qualifica d’espais lliures verds en ordenació oberta, clau P.4, els terrenys on estan 
emplaçats els blocs 1 i 2, objecte d’aquest projecte d’expropiació. 
 
 En data 13 de novembre de 2019, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Terrassa va emetre un informe de compatibilitat urbanística que conclou que la servitud que 
grava registralment les finques que conformen l’obra nova dels blocs 1 i 2, situats al passatge de la 
Previsió 1 i passatge de la Constància 2, i objectes d’aquest projecte d’expropiació, es plenament 
compatible amb el destí i els usos determinats en el planejament urbanístic que li és d’aplicació 
(s’adjunta còpia d’aquest informe de compatibilitat com Annex 5 al projecte d’expropiació). 
 
 D’altra banda, cal esmentar que l’informe ambiental que inclou la MPPOUM Ca 
n’Anglada abans esmentada, disposa que pel que fa a les aigües subterrànies, l’àmbit de la 
MPPOUM no afecta a cap aqüífer protegit, i, així mateix, descriu i diagnostica l’impacte derivat de 
la realització de les actuacions proposades en la MPPOUM, en la hidrologia superficial i 
subterrània, concloent que el risc d’impacte és compatible. 
 
 Així doncs, en base a aquest informe de compatibilitat, de data 13 de novembre de 
2019, aquest projecte d’expropiació no inclou cap indemnització compensatòria per l’afectació 
d’aquesta servitud -que tampoc calgui procedir a restar del valor d’expropiació de cadascun dels 
habitatges-, en tant que no serà objecte d’expropiació. Tanmateix, aquest dret real s’ha relacionat 
com a càrrega en cadascuna de les finques que figuren en el document “Relació de béns i drets” 
(document núm. 2 del PETC-1-2) així com en l’apartat de dades generals del full d’apreuament de 
propietat de cadascuna de les finques, en tant que figura inscrit com a tal en el Registre de la 
Propietat corresponent, i atès que, d’acord amb l’article 8 de la LEF abans esmentat, resta pendent 
que l’administració actuant i beneficiària de les expropiacions, és a dir, l’Ajuntament de Terrassa, i 
la titular del dret real, és a dir CASSA, n’acordin la conservació. 
 
 Al·legacions presentades en relació amb el Projecte d’expropiació per taxació conjunta 
dels blocs 1 i 2 (passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2) durant el tràmit 
d’informació pública i d’audiència: 
 
 Durant el període d’informació pública, així com el període d’audiència, han estat 
presentats els següents escrits d’al·legacions: 
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1. En data 18 de febrer de 2020 (registre d’entrada 120344), presentat pel [...], en 
relació amb la finca situada al passatge de la Previsió, 1, 1r-B. 

 
2. En data 30 de gener de 2020 (registre d’entrada 101808), presentat per [...], en 

relació amb la finca situada al passatge de la Previsió, 1, 1r-D. 
 

3. En data 6 de març de 2020 (registre d’entrada 115253), presentat per [...], en 
relació amb la finca situada al passatge de la Previsió, 1, 2n-B. 

 
4. En data 18 de febrer de 2020 (registre d’entrada 105344), presentat pel [...], en 

relació amb la finca situada al passatge de la Previsió, 1, 3r-B. 
 

5. En data 30 de gener de 2020 (registre d’entrada 114105) i en data 14 de febrer de 
2020 (registre d’entrada 131923), ambdós presentats per [...], en relació amb la 
finca situada al passatge de la Previsió, 1, 4t-A.  

 
6. En data 2 d’abril de 2020 (registre d’entrada 115251), presentat pel [...], en nom i 

representació de CaixaBank, SA, en relació amb la finca situada al passatge de la 
Previsió, 1, 4t-D.  

 
7. En data 12 de febrer de 2020 (registre d’entrada 092214), presentat per [...], en 

relació amb la finca situada al passatge de la Constància, 2, Bx-A.  
 

8. En data 18 de febrer de 2020 (registre d’entrada 093236), presentat per [...], en 
representació del [...], en relació amb la finca situada al passatge de la Constància, 
2, Bx-B.  

 
9. En data 7 de febrer de 2020 (registre d’entrada 123435), presentat pel [...], en 

relació amb la finca situada al passatge de la Constància, 2, 2n A. 
 

10. En data 27 de gener de 2020 (registre d’entrada 131737), presentat pel Sr. [...], en 
relació amb la finca situada al passatge de la Constància, 2, 4t-A.  

 
11. En data 2 de març de 2020 (registre d’entrada 144528), presentat pel [...], en 

relació amb la finca situada al passatge de la Constància, 2, 4t-A.  
 
 Dels 12 escrits d’al·legacions, presentats per part de 11 interessats, durant el període 
d’informació pública i d’audiència, n’hi ha 5 que fan referència a la valoració de les finques. 
D’aquests 6, hi ha 1 en els que els interessats manifesten estar d’acord amb la taxació prevista en el 
Projecte. En 5 casos els interessats manifesten estar en desacord amb la taxació però en cap 
d’aquests casos s’aporta valoració alternativa. D’aquests 5, 2 dels interessats no estan conforme 
amb que es resti del seu valor la diferència de rendes a que té dret el seu arrendatari. Finalment uns 
altres 2 van demanar que se’ls fes una nova valoració, ja que en la primera no es va poder accedir a 
l’immoble per no trobar-s’hi els ocupants. En ambdós casos, després de poder fer les corresponents 
visites es va poder fer una taxació més ajustada a la realitat i es va acabar incrementant el seu valor 
en comparació amb la valoració que es va fer en l’aprovació inicial del projecte. El cinquè cas que 
no està d’acord amb la valoració només ho manifesta. 
 
 Altres 3 escrits fan referència al reconeixement del dret de reallotjament. En un 
d’aquests 3 casos, la interessada a qui el Projecte d’expropiació li reconeix el dret de reallotjament, 
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sol·licita poder exercir-lo, en un altre cas l’interessat, a qui el PETC no li reconeix el dret de 
reallotjament, no hi està d’acord i demana el seu reconeixement. I finalment en el tercer cas 
l’interessat informa de la defunció d’un dels titulars del dret de reallotjament.  
 
 A més, un propietari sense dret de reallotjament ha demanat un habitatge de 
substitució. 
 
 També hi ha un escrit en que s’informa de la defunció d’un dels propietaris de 
l’immoble, un escrit en que s’informa del canvi d’ocupants en un dels immobles (sense dret de 
reallotjament) i finalment un altre escrit presentat per l’entitat financera titular del dret d’hipoteca 
sobre un dels immobles afectats, que sol·licita que se’l consideri interessat en l’expedient. 
  
 D’altra banda, cal assenyalar respecte al document PETC-1-2, aprovat inicialment en 
data 13 de desembre de 2019, que s’han incorporat una sèrie de modificacions, no substancials, que 
responen bàsicament a rectificacions practicades d’ofici derivades de nova informació obtinguda, a 
modificacions fàctiques, i rectificacions d’ofici produïdes durant el tràmit d’informació pública, de 
les que es fa una breu referència a continuació, de les més rellevants. 
 
 En aquest sentit, indicar en primer lloc, que com a resultat del tràmit d’audiència 
concedit als afectats, s’han hagut de modificar alguns apartats corresponents tant a la relació de 
béns i drets com els fulls d’apreuament, fulls d’ocupació i quadre resum d’algunes finques. Pel que 
fa al full d’ocupació: 

•  Per la finca 163.0, es rectifica en el sentit de no fer constar com a ocupant [...], atès 
que va finar el dia 3 de desembre de 2019, ni als [...], que ja no resideixen a 
l’habitatge. 

•  Per la finca 168.0, es rectifica en el sentit de no fer constar al Sr. [...], atès que ja no 
resideix a l’habitatge, i incorporar-hi al [...], en tant que es troba empadronat a 
l’habitatge i, per tant, acredita que actualment aquest constitueix la seva residència 
habitual i permanent, si bé, aquest senyor no compleix amb el requisit de l’art. 
219.1.d del RLUC, atès que no vivia en l’habitatge afectat en la data de l’aprovació 
inicial del planejament, és a dir, el dia 29 de novembre de 2012, i per tant, no se li 
reconeix el dret de reallotjament. 

•  Per la finca 183.1, es rectifica en el sentit de fer constar com a ocupant també al 
[...], atès que figura en el volant d’empadronament aportat en l’al·legació. Aquest 
document que acredita un nou resident a l’habitatge, no acredita que la família [...] 
hi estigués vivint des del la data de l’aprovació inicial del planejament, és a dir, el 
29 de novembre de 2012, i per tant, no se li pot reconèixer el dret de reallotjament, 
de conformitat amb l’art. 219.1.d del RLUC. 

 Pel que fa a modificacions fàctiques, correccions d’errades materials i rectificacions 
d’ofici introduïdes com a resultat del tràmit d’informació pública: 

•  En relació amb la finca 163, es va autoritzar l’accés a l’habitatge amb posterioritat a 
la data d’aprovació inicial del document i per tant, un cop actualitzada la valoració 
en quant al seu estat de conservació i al seu amidament real, el valor final de la 
propietat ha estat actualitzat, tant en el full d’apreuament com en el quadre resum, a 
un import de 69.084,92 €. 
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•  En relació amb la finca 167, s’han aportat fotografies realitzades en visita a 
l’habitatge abans de ser tapiat, que permeten apreciar l’estat de conservació i 
antiguitat en que es trobava aleshores, i per tant, un cop actualitzada la valoració en 
quant a aquests factors, el valor final de la propietat ha estat actualitzat, tant en el 
full d’apreuament com en el quadre resum, a un import de 64.247,96 €. 

 Fruit de la sol·licitud feta al respecte per part de l’Ajuntament de Terrassa en data 7 de 
febrer de 2020, el senyor Registrador del Registre de la Propietat núm. 2 de Terrassa ha practicat la 
cancel·lació de la càrrega d’habitatges de Renda Limitada que gravava totes les finques, procedint-
se a modificar l’apartat corresponent tant a la relació de bens i drets com el full d’apreuament i 
quadre resum. 
 
 Fruit de la sol·licitud feta al respecte per part de l’Ajuntament de Terrassa en data 7 de 
febrer de 2020, el senyor Registrador del Registre de la Propietat núm. 2 de Terrassa ha expedit 
certificat de domini i càrregues, en compliment del que disposa l’article 32 del Reglament 
Hipotecari, en data 25 de març de 2020, havent-se detectat nova informació respecte de les finques 
següents, i procedint-se a modificar l’apartat corresponent tant a la relació de bens i drets com el 
full d’apreuament i quadre resum: 

• Finca 151.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 152.0: Actualment finca registral núm. 37.622 de la secció tercera de 
Terrassa.  

• Finca 156.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 158.0: Actualment finca registral núm. 37.626 de la secció tercera de 
Terrassa.  

•  Finca 160.0: Es cancel· la, per caducitat, l’anotació preventiva d’embargament a 
favor de l’entitat financera BBVA, liquidació de l’esmentat deute que ja havia estat 
anunciat mitjançant al·legació de l’interessat. Així mateix, es fa constar que per nota 
simple informativa posterior, es detecta l’existència d’un assentament pendent 
d’inscripció: Escriptura atorgada a Terrassa el 18 de juliol de 2020, número de 
protocol 1137/2.020, del Notari Don Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, per 
la que, per defunció de [...], s’adjudica la seva meitat indivisa a [...]. 

• Finca 161.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 164.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 165.0: Actualment finca registral núm. 37.624 de la secció tercera de 
Terrassa.  

• Finca 168.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

•  Finca 171.0: Es fan constar els següents assentaments pendents d’inscripció: 
Testimoni del decret d’adjudicació dictat el 6/2/2019, pel jutjat de primera instància 
núm. 7 de Terrassa, auto 53/2014, manament de cancel·lació de càrregues expedit el 
22/3/2019 pel jutjat de primera instància núm.7 de Terrassa, autos 53/2014, i 
instància privada de transmissió d’hipoteca de data 3/2/2020. 
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• Finca 172.0: Actualment finca registral núm. 37630 de la secció tercera de 
Terrassa.  

• Finca 173.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 175.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 176.0: Actualment finca registral núm. 37632 de la secció tercera de 
Terrassa.  

• Finca 177.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

• Finca 178.0: Actualment finca registral núm. 37634 de la secció tercera de 
Terrassa.  

• Finca 179.0. Actualment finca registral núm. 37628 de la secció tercera de 
Terrassa. 

• Finca 186.0: Es cancel·la la nota d’afecció fiscal. 

 
 Finques que es poden adquirir de mutu acord per l’Ajuntament de Terrassa: 
 
 En determinats casos, alguns afectats han manifestat, dins el termini d’informació 
pública i audiència,  estar d’acord amb la taxació prevista en el PETC aprovat inicialment en data 
13 de desembre de 2019 i es podran formalitzar les expropiacions de mutu acord amb els afectats. 
Per tant, l’Ajuntament podà adquirir les corresponents finques properament. En d’altres casos, fruit 
de la signatura anterior de diferents convenis de mutu acord “tipus”, aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament amb la finalitat de donar solucions a dels diferents circumstàncies dels afectats, que 
s’han anat succeint en el marc del conveni signat el 12 de setembre de 2012 entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, també es podran 
començar a formalitzar ja expropiacions de mutu acord amb alguns afectats.  
 
 Legitimació de l’actuació expropiatòria: 
 
 Tal i com es va posar de manifest en el tràmit d’aprovació inicial, els instruments 
urbanístics que legitimen la present actuació són el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 4 de juliol de 2003 i publicat en el DOGC de 12 de desembre de 2003, així com 
la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada, aprovada 
definitivament en data 26 de març de 2013 per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
 L’art. 42.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana (en endavant TRLSRU), l’art. 109 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant 
TRLUC), i els art. 9, 10 i 15 de la Llei d’Expropiació Forçosa (en endavant LEF), disposen que 
l’aprovació d’un pla urbanístic, d’un Polígon o d’un Projecte d’urbanització comporten la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.  
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 L’expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot aplicar, entre d’altres supòsits, 
per l’execució de sistemes urbanístics de caràcter públic, tal i com preveu l’art. 34.7 del TRLUC en 
concordança amb l’art. 110 de la mateixa llei. Així mateix, l’art. 208 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLUC) possibilita 
l’expropiació forçosa per raons urbanístiques en aquells casos que tinguin per objecte “dur a terme 
actuacions aïllades per a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes urbanístics de titularitat 
pública (…)”. 
 
 Finalment, l’art. 112 del TRLUC, estableix que en cas que no s’utilitzi l’expropiació 
com a sistema d’actuació per polígons d’actuació urbanística complets, es pot aplicar com a 
actuació aïllada l’expropiació forçosa per a l’execució de sistemes urbanístics. 
 
 Contingut del Projecte d’expropiació per taxació conjunta: 
 
 El Projecte d’expropiació per taxació conjunta (en endavant PETC), l’aprovació 
definitiva del qual es proposa, dóna ple compliment al contingut requerit per l’art. 211.1 del RLUC, 
en virtut del qual aquest tipus de documents han de contenir, com a mínim: la causa de 
l’expropiació (apartat 1.a) del document del PETC, amb referència a l’instrument de planejament 
l’execució del qual dóna lloc a l’expropiació (apartat 1.b I i II), la identificació gràfica de l’àmbit 
afectat (apartat 3 i document 6), una relació de béns i drets concreta i individualitzada (document 2), 
la justificació dels criteris de valoració (apartats 6, 7, 8, 9 i 10), i els fulls d’apreuament 
individualitzats de cada finca (documents 3 i 4). 
 
 En relació amb el procediment expropiatori aplicable, cal dir que els art. 112 i 113 del 
TRLUC, junt amb els art. 210 i 211 del RLUC, possibiliten l’expropiació mitjançant el procediment 
de taxació conjunta.  
 
 Tramitació del PETC: 
 
 Pel que fa als tràmits procedimentals que regeixen els PETC, d’acord amb l’art. 113.a 
del TRLUC, cal dir que el PETC-1-2 es va sotmetre al preceptiu tràmit d’informació pública per un 
termini d’un mes, per tal que les persones interessades, a les quals se’ls va notificar els fulls 
d’apreuament corresponents, poguessin formular les observacions i reclamacions concernents a la 
titularitat o la valoració de llurs drets respectius. 
 
 L’expedient i la relació dels béns i drets afectats, així mateix, es van sotmetre a 
informació pública durant un termini de 20 dies, amb la notificació personal corresponent a tots els 
titulars, a fi i efecte que els interessats poguessin formular les al·legacions que estimessin 
pertinents. 
 
 També es va atorgar el mateix termini d’audiència a totes les persones ocupants legals 
dels habitatges afectats dels blocs 1 i 2, al passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2, 
als efectes previstos a l’art. 219 quaterdecies del RLUC, modificat per l’art. 3.Dos del Decret 
80/2009, de 19 de maig, d’habitatges per a afectats urbanístics (en endavant HAUS).  
 
 D’acord amb la lletra c de l’esmentat art. 113 del TRLUC, l’aprovació definitiva del 
projecte d’expropiació ha de ser notificada individualment per l’Administració actuant a les 
persones titulars de béns i drets afectats, amb advertència expressa que la manca de pronunciament 
en el termini dels 20 dies següents es considerarà com una acceptació de la valoració fixada. En el 
cas de que les persones interessades, en el termini esmentat, manifestin per escrit llur disconformitat 
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amb la valoració aprovada, l’administració haurà de transferir l’expedient al Jurat d’Expropiació de 
Catalunya (JEC), perquè en fixi l’apreuament. 
 
 Cal advertir així mateix que, de conformitat amb l’art. 43.3 del TRLSRU, el pagament 
de la indemnització determinada en el PETC, només es podrà fer efectiu a les persones interessades 
que aportin certificació registral al seu favor, actualitzada a la data de pagament, o, en el seu 
defecte, els títols justificatius del seu dret completats amb les certificacions negatives del Registre 
de la propietat referides a la mateixa finca descrita en els títols. 
 
 Per últim, cal dir que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva és el Ple de la corporació, en virtut de l’art. 3.4 del Reglament de la Llei d’Expropiació 
forçosa (en endavant RLEF). 
 
 Efectes de l’aprovació definitiva del PETC: 
 
 D’acord amb l’art. 113.e del TRLUC, l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació 
implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats. El pagament o dipòsit de 
l’import de la valoració establerta pel projecte habilita per procedir a ocupar la finca, sens perjudici 
de la valoració que pugui determinar el Jurat d’Expropiació de Catalunya i de la tramitació dels 
recursos que procedeixin respecte al preu just. 
 
 Així mateix, cal tenir en compte en el supòsit de tramitació simultània de diverses 
figures del planejament urbanístic, o bé d’aquestes i d’instruments de gestió, cadascuna d’aquestes 
tramitacions s’ha de configurar en expedients separats, de conformitat amb el que disposa l’art. 85.9 
del TRLUC, per tant, l’executivitat de cadascuna d’elles queda supeditada a la de l’instrument o la 
figura superior.  
 
 En aquest darrer sentit, cal precisar que la tramitació de la figura de planejament que 
legitima la pressent actuació expropiatòria va ser aprovada, tal i com s’ha dit anteriorment, en data 
26 de març de 2013 per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
 Dret de reallotjament: 
 
 El dret de reallotjament es troba regulat a l’art. 109 del TRLUC, als art. 128 i 219 i 
següents del RLUC, i ha estat desenvolupat a l’apartat 11 del document del PETC, l’aprovació 
definitiva del qual es proposa. 
 
 En aquest sentit, cal assenyalar que d’acord amb l’art. 128 del RLUC tenen dret a 
ésser reallotjades les persones que acreditin el compliment dels requisits següents: 

• Que siguin ocupants legals de l’habitatge afectat per l’execució del planejament, 
en virtut d’un títol de propietat, d’un altre dret real, d’un dret d’arrendament o 
d’un altre dret personal d’ús de l’habitatge. 

• Que ocupin l’immoble com a residència habitual. La demostració del caràcter de 
residència habitual es pot dur a terme per qualsevol mitjà admès en dret. En tot 
cas es presumeix la residència habitual, llevat de prova en contrari, quan 
l’habitatge afectat consta com a domicili de la persona ocupant en el padró 
municipal i també a efectes fiscals. 
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• La residència habitual a l’habitatge afectat s’ha de mantenir fins al moment en què 
es lliuri la possessió de l’habitatge de substitució, llevat de causa justificada i de la 
possibilitat d’allotjament transitori mentre no es fa efectiu el reallotjament 
definitiu. 

• L’habitatge ha de constituir la seva residència habitual amb anterioritat a la data 
d’aprovació inicial de la MPOUM Ca n’Anglada, és a dir, amb anterioritat al 29 
de novembre de 2012 (art. 219.1.d del RLUC). 

• Atès que el dret de reallotjament té el caràcter de dret personalíssim de les 
persones ocupants legals de l’habitatge, aquest dret no és transmissible entre vius 
ni per causa de mort . 

 Així mateix, cal tenir en compte, en relació amb les condicions generals de 
reallotjament, que li seran d’aplicació també les previsions contingudes en el Conveni de 12 de 
setembre de 2012 i a la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada, 
aprovada definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 26 de març de 2013. 
 
 L’oferta de reallotjament es concretarà, per part de l’Administració, en habitatges 
existents i disponibles del terme municipal de Terrassa, tant nous com de segona mà, que 
compleixin les condicions d’habitabilitat i suficiència de programa exigibles. 
 
 En aquest darrer sentit, cal indicar que la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa 
(SMHT) posa a disposició de l’actuació urbanística part del parc d’habitatges qualificats amb 
protecció que disposa dins el municipi de Terrassa per tal de fer efectius els reallotjaments 
programats. 
 
 Criteris de valoració: 
 
 Les valoracions contingudes en el PETC-1-2, concretament en els apartats 8, 9 i 10 del 
mateix, s’ajusten al que estableix la legislació aplicable en matèria de sòl, és a dir, al Reial Decret 
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 
urbana (TRLSRU) i al Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
valoracions de la llei del sòl (RVLS) - de conformitat amb l’art. 115 TRLUC -, a la legislació 
estatal d’arrendaments urbans (Decret 4104/1964, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’arrendaments urbans – LAU/64) i Reial Decret Llei 2/1985, de 30 d’abril, de 
mesures de política econòmica (RDL/85);  així com als criteris de l’art. 43 TRLSRU –; i finalment, 
als criteris d’expropiació acordats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Institut Català del 
Sol i l’Ajuntament de Terrassa, de conformitat amb el Conveni de col·laboració signat el 12 de 
setembre de 2012 entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 La valoració s’entén referida, als efectes de l’art. 34.2.b) TRLSRU, al moment 
d’exposició al públic del PETC, tenint-se en compte l’estat de les edificacions en el moment de la 
visita efectuada pels tècnics de l’Institut Català del Sòl.  
 
 La  valoració del sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions, així com els drets 
constituïts sobre o en relació amb ells, per a la fixació del preu just en l’expropiació, qualsevol que 
sigui la seva finalitat, es regeix per l’establert al TRLSRU (Títol V, art. 34, 35 i 37) i la normativa 
que el desenvolupa, el RVLS (Capítols I, II, IV i annexes II i III). 
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 Per últim, assenyalar que el full d’apreuament individualitzat d’ocupació dels 
habitatges (document núm. 4) preveu el pagament d’una quantitat a l’ocupant legal de l’immoble de 
1.800€. Aquest import inclou tots els conceptes derivats del trasllat i despeses de nova instal·lació; 
entre d’altres, les despeses del trasllat i les derivades de les altes en les companyies de 
subministrament de serveis (apartat 10 “Valoració de les despeses de trasllat i nova instal·lació”). 
 
 L’Ajuntament de Terrassa, com Administració actuant i beneficiari de les 
expropiacions, haurà de convocar i aixecar les corresponents actes d’ocupació, i procedir a fer els 
pagaments, o en el seu cas, les consignacions del just preu fixat si les persones titulars de béns o 
drets afectats refusen rebre el just preu o existeix qualsevol qüestió, litigi o desacord entre 
l’interessat i l’Administració, així com entre els propis interessats. En aquest sentit cal assenyalar 
que el valor d’expropiació de la propietat, (inclòs el 5% del premi d’afecció), és de 2.790.507,67 € 
i, el valor d’expropiació per l’ocupació és de 74.378,63 €, tal i com consta al document número 5 
del PETC 1-2. Per tant, als efectes de comptabilització de la despesa, el valor superior total 
d’expropiació (Propietat i Ocupació) que s’haurà d’autoritzar i aprovar és de 2.864.886,30 €. 
 
 Els pagaments i/o en el seu cas consignacions dels preus just fixats que ascendeixen a 
la indicada quantitat, s’han de fer efectius amb càrrec a la partida 2432.15105.60000 del pressupost 
municipal, amb número de Projecte 13009 “Esponjament de Ca n’Anglada”. Així mateix, 
l’execució del projecte comporta despeses de caràcter plurianual quedant la seva autorització 
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que estableix  l’art. 
174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).  
 
 Cal assenyalar que, tot i que la despesa de la totalitat dels imports indemnitzatoris 
previstos al PETC-1-2 ascendeix a la quantitat 2.864.886,30 €, algunes de les indemnitzacions 
previstes en l’indicat projecte no es faran finalment efectives amb càrrec a la partida 
d’”Esponjament de Ca n’Anglada”, atès que, d’acord amb allò estipulat en el Conveni relatiu a les 
aportacions econòmiques del projecte d’esponjament, subscrit en data 21 de desembre de 2012, i la 
seva addenda en data 3 de novembre de 2015, entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) i la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa (SMHT), -llevat 
que, tal i com disposa el mateix conveni de 21 de desembre de 2012, mitjançant acord entre 
l’Ajuntament de Terrassa i l’Agència de l’Habitatge, es puguin determinar diferents participacions 
d’ambdues parts sempre que en la globalitat no s’alteri la norma del 50% de les aportacions- en tots 
els casos en què es formalitzin mutus acords amb els propietaris ocupants amb dret de 
reallotjament, la despesa corresponent als indicats mutus acords serà assumida per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, quedant sense efecte l’obligació de pagament de l’Ajuntament prevista en 
el projecte de taxació aprovat.  
 
 En aquest sentit, es preveu que l’import que quedaria per assumir a l’Ajuntament seria 
de 1.342.904,94 € corresponents al valor d’expropiació de la propietat, (inclòs el 5% del premi 
d’afecció) i 37,223,65 € € corresponents al valor d’expropiació per l’ocupació. 
 
 Així mateix, indicar que de conformitat amb el Conveni subscrit en data 24 d’abril de 
2017, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per a l’ampliació de 
les aportacions econòmiques pel desenvolupament de la tercera fase del sector Ca n’Anglada, en el 
marc del conveni signat el 12 de setembre de 2012, l’AHC va preveure per a l’exercici 2017, una 
partida d’inversió 1.250.000 € i, pel que fa  a l’Ajuntament, amb el mateix objectiu, va preveure, 
per al mateix exercici 2017, una  partida d’inversió 1.400.000 €.  
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 L’esmentat Conveni subscrit en data 24 d’abril de 2017, preveu que la diferència en 
els imports de les aportacions inicials d’ambdues administracions quedarà compensada en les 
següents aportacions, de forma que finalment cada administració acabarà aportant per meitats 
l’import total per a l’execució de la tercera fase de remodelació. Aquest import total, en reunió 
celebrada el 20 de juliol de 2016 per la Comissió permanent, es va estimar en 7.500.000€.  
 
 Així doncs, en data 23 de novembre de 2018, es va formalitzar una addenda a l’al·ludit 
Conveni, mitjançant la que l’AHC va preveure per a l’exercici 2018, una partida d’inversió 750.000 
€ i, pel que fa  a l’Ajuntament, amb el mateix objectiu, va preveure, per al mateix exercici 2018, una  
partida d’inversió 1.175.000 €.  
 
 Pel que fa a la resta d’inversió prevista, manquen signar les addendes corresponents  
per tal d’assolir l’aportació total de 3.750.000€ cadascuna.  
 
 Vistos aquests antecedents, l’informe emès pel Servei de Gestió Urbanística en data 8 
d’octubre de 2020 i les demés disposicions legals d’aplicació, en concret allò contingut als art. 29 i 
concordants del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1998, de 17 d’octubre), l’art. 
206.4 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, l’art. 24 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF) i l’art. 3.4 del seu Reglament 
(RLEF), que disposa que correspondran al Ple els acords en matèria d’expropiació que d’acord amb 
la LEF o el seu reglament tinguin caràcter de recurribles en via administrativa o contenciosa, 
aquesta Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa elevar a la consideració del Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER. APROVAR l’informe de tractament d’al·legacions de data 23 de setembre 
de 2020 emès pels tècnics de l’Institut Català del Sòl, mitjançant el qual es dóna resposta als escrits 
d’al·legacions presentats durant el termini d’informació pública i audiència concedit a les persones 
titulars dels béns i drets afectats per la present actuació expropiatòria. 
 
 SEGON. APROVAR definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i 
drets afectats continguda al document número 2 del “Projecte d’expropiació per taxació conjunta 
dels blocs 1 i 2  (passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2) de l’Illa 12 del polígon 2 
de la modificació Puntual del POUM de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”. 
 
 TERCER. APROVAR definitivament el “Projecte d’expropiació per taxació conjunta 
dels blocs 1 i 2  (passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2) de l’Illa 12 del polígon 2 
de la modificació Puntual del POUM de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”, elaborat pels serveis 
tècnics de l’Institut Català del Sòl. 
 
 QUART. NOTIFICAR individualment el contingut dels presents acords a les persones 
titulars dels béns i drets afectats, que es podran pronunciar en relació amb la valoració dels seus 
béns i drets en el termini de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació dels presents 
acords. La notificació ha d’advertir a les persones interessades que la manca de pronunciament en el 
referit termini de 20 dies es considerarà com una acceptació de la valoració fixada. Si en aquest 
termini es manifesta per escrit la disconformitat amb la valoració aprovada, es transferirà 
l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya, perquè en fixi l’apreuament. 
 
 CINQUÈ. INFORMAR que l’acord d’aprovació definitiva del present Projecte de 
Taxació conjunta (PETC-1-2) implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets 
afectats i, en conseqüència, el pagament o dipòsit de l’import de la valoració establerta pel projecte 
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de taxació conjunta habilitarà per a procedir a ocupar la finca, sens perjudici de la valoració pel 
Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la tramitació dels recursos que escaiguin respecte 
al preu just. 
 
 SISÈ. ASSUMIR l’informe de compatibilitat urbanística emès, en data 13 de 
novembre de 2019, per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, que conclou 
que la servitud d’aprofitament d’aigües que grava registralment les finques que conformen l’obra 
nova dels blocs 1 i 2, és plenament compatible amb el destí i els usos determinats en el planejament 
urbanístic que li és d’aplicació, i que, d’acord amb això, aquest dret real no serà objecte 
d’expropiació. Per tant, ACORDAR la conservació d’aquesta càrrega que grava registralment totes 
les finques que conformen l’obra nova dels blocs 1 i 2, i que són objecte d’aquest projecte 
d’expropiació i, en conseqüència, formalitzar l’acord de conservació amb la titular de la càrrega, tal 
com disposa l’article 8 de la LEF. 
 
 SETÈ. ACORDAR L’AIXECAMENT de les corresponents Actes de Pagament i 
Ocupació així com, en el seu cas, la Consignació del preu just fixat si les persones titulars de béns o 
drets afectats refusen rebre aquest preu just fixat o existeix qualsevol qüestió, litigi o desacord entre 
l’interessat i l’Administració, així com entre els propis interessats. 
 
 Els pagaments i/o en el seu cas consignacions dels preus justos fixats, els quals 
ascendeixen d’acord amb el Projecte d’expropiació a la quantitat total de 2.864.886,30 €, dels quals 
2.790.507,67 € es corresponen al valor d’expropiació de la propietat (inclòs el 5% de premi 
d’afecció), i 74.378,63 €, al supòsit del valor superior d’expropiació per l’ocupació. Aquests 
imports es faran efectius amb càrrec a la partida 2432.15105.60000, del pressupost municipal, amb 
número de Projecte 13009 “Esponjament de Ca n’Anglada”. 
 
 L’execució del projecte, l’aprovació definitiva del qual es proposa, comporta despeses 
de caràcter plurianual quedant la seva autorització subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzi l’Ajuntament, segons el que estableix  l’art. 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 VUITÈ. FACULTAR al Regidor d’Arquitectura i Urbanisme, el Sr. Carles Caballero i 
Peña, o a qui el substitueixi en el càrrec, per tal de firmar i atorgar tots els documents que siguin 
necessaris, fins i tot d’esmena i de rectificació, per a l’efectivitat d’aquests acords, així com per 
adoptar els corresponents acords de disminució dels imports relatius a l’autorització de pagaments 
i/o en el seu cas consignacions continguda en l’anterior acord setè, en execució d’allò estipulat als 
Convenis relatius a la materializació de les aportacions econòmiques del projecte d’esponjament, 
subscrit en data 21 de desembre de 2012, i la seva addenda en data 3 de novembre de 2015, entre 
l’Ajuntament de Terrassa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Societat Municipal d’Habitatge 
de Terrassa així com dels acords adoptats per la Comissió Permanent de la Comissió de Seguiment 
prevista al Conveni de data 12 de setembre de 2012. 
 
 NOVÈ. NOTIFICAR el contingut dels presents acords a altres possibles interessats en 
l’expedient administratiu. 
 
 DESÈ. PUBLICAR el present acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.» 
 
Epígraf 4) Revisió de les tarifes del servei d’autotaxi de Terrassa per al 2021. 
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 La Sra. Melgares explica que es proposa la congelació de les tarifes del taxi, i agraeix 
l’esforç del sector de taxi, tot i les dificultats econòmiques. El sector del taxi ha continuat prestant el 
seu servei durant aquests temps tan difícils, anant fins i tot més enllà del que caldria exigir-li, fent 
tasques socials.  
 
 El Sr. Armengol fa extensiu el seu agraïment al sector del taxi, especialment tenint en 
compte la greu situació de reducció del seu negoci, plantejant la congelació de les tarifes. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Tele Taxi Egara SCCL, com a societat majoritària de les llicències de taxi a 
Terrassa, ha presentat escrit, amb número de registre d’entrada 06-10-2020 085235 i a data de 6 de 
octubre de 2020, sol·licitant la congelació de les tarifes del servei del taxi per a l’any 2021 respecte 
les tarifes de l’any 2020.   

 
 Les actuals tarifes, els corresponents suplements i l’estructura tarifària-horària dels 
mòduls varen ser aprovades per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de novembre 
de 2019. 
 
 D’acord amb el procediment establert en el Decret 339/2001, de 18 de desembre, 
(DOGC 3542, de 28 de desembre de 2001), pel qual s’estableix un sistema simplificat per a 
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, la Comissió de Preus de Catalunya en sessió de 
data 10 de desembre de 2019 va aprovar l’increment mitjà de les tarifes del servei d’auto-taxi per a 
l’any 2020 del 0,8%, que es mantindrà vigent fins a la propera actualització. Aquest increment 
s’aplicarà a les tarifes sense IVA.  
 
 La Comissió de Preus de Catalunya, és l’organisme que aprova l’increment mitjà de 
les tarifes del servei d’auto-taxi, entre d’altres serveis. Aquest augment aprovat anualment per la 
Comissió de Preus s’estableix dins d’un sistema simplificat que permet a l’Ajuntament aprovar les 
tarifes del servei i comunicar-les a la Comissió de Preus per tal que aquesta les autoritzi. 
 
 El Decret 339/2001, de 18 de desembre, preveu en l’apartat 3 que es prendrà el preu 
dels components tarifaris vigents, descomptant l’IVA aplicat, i se’ls aplicarà l’increment màxim 
anual autoritzat. Sobre les tarifes resultants s’ha d’aplicar novament l’IVA. 
 
 Pel que fa al municipi de Terrassa, per a l’any 2021, es proposa la congelació de les 
tarifes del servei d’auto-taxi (components tarifaris i suplements) respecte l’any 2020: 
 

2020 2021 2020 2021 Var. 2021/2020 Component 
Tarifari  sense IVA amb IVA € % 

              
Mòdul 1              

BB 2,5455 2,5455 2,80 2,80 0,00% 0,00% 
Km 1,0091 1,0091 1,11 1,11 0,00% 0,00% 
HE 18,5909 18,5909 2,45 2,45 0,00% 0,00% 
              

Mòdul 2              
BB 2,7727 2,7727 3,05 3,05 0,00% 0,00% 
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Km 1,1000 1,1000 1,21 1,21 0,00% 0,00% 
HE 18,6364 18,6364 20,50 20,50 0,00% 0,00% 
              

Mòdul 3              
BB 3,5000 3,5000 3,85 3,85 0,00% 0,00% 
Km 1,1382 1,1382 1,45 1,45 0,00% 0,00% 
HE 18,6364 18,6364 20,5 20,5 0,00% 0,00% 
              

2020 2021 2020 2021 Var. 2021/2020 
Suplements  

sense IVA amb IVA € % 
Recollida a 
domicili 2,1247 2,1247 2,35 2,35 0,00% 0,00% 

Per cada 
maleta, 
paquets o 
embal. 

0,8796 0,8796 0,95 0,95 0,00% 0,00% 

Gossos 0,8796 0,8796 0,95 0,95 0,00% 0,00% 
Festes 1,5909 1,5909 1,75 1,75 0,00% 0,00% 

 
  
 Observacions: 
 
 El suplement per gossos, maleta, paquets o embalatges serà gratuït per gossos pigall, 
cotxes de nens i cadira de rodes.   
 
 El suplement per Festes s’aplicarà les nits (21:00-7:00h) dels dies següents: 
 
 - Nit de Sant Joan (24 de juny): el dia 23.06, de 21 a 24h i el dia 24.06, de 0 a 7h. 
 
 - Nit de Nadal (24 de desembre): el dia 24.12, de 21 a 24h i el dia 25.12, de 0 a 7h. 
  
 - Nit de Cap d’Any (31 de desembre): el dia 31.12, de 21 a 24h i el dia 1.01, de 0 a 7h. 
 
 Pel que fa al patró setmanal, l’estructura tarifària-horària dels mòduls que s’aplica 
actualment i es proposa per a l’any 2021 és la següent: 
 
 - Mòdul 1: de 7h a 21 hores de dilluns a divendres. 
 
 - Mòdul 2: de 0h a 7h de dilluns a divendres i de 21h a 24h de dilluns a dijous i de 21h 
a 22h els divendres i de 7h a 21h els dissabtes, diumenges i festius. 
 
 - Mòdul 3: els divendres de 22h a 24h, les vigílies de festius de 21h a 24h, i els 
dissabtes, diumenges i festius de 0h a 7h i de 21h a 24h. 
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 Pel que fa al calendari, les festes laborals a Terrassa per a l’any 2021 seran les 
següents, incloent-ne 8 d’àmbit nacional (N), 5 d’àmbit autonòmic (A) i 2 d’àmbit local (L): 
 

• 1 de gener  Cap d’Any (N) 
• 6 de gener  Reis  (A) 
• 1 d’abril Dijous Sant (L) 
• 2 d’abril  Divendres Sant  (N) 
• 5 d’abril  Dilluns de Pasqua Florida  (A) 
• 1 de maig  Festa del Treball  (N) 
• 24 de juny  Sant Joan  (A) 
• 5 de juliol  Festa Major de Terrassa  (L) 
• 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (A) 
• 12 d’octubre  Festa Nacional d’Espanya  (N) 
• 1 de novembre Tots Sants (N) 
• 6 de desembre  Dia de la Constitució (N) 
• 8 de desembre La Immaculada (N) 
• 25 de desembre  Nadal (N) 
• 26 de desembre Sant Esteve (A) 

 

 Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat de l’Àrea de Serveis Territorials i 
Seguretat, de data 13 d’octubre de 2020, on es proposa congelar les tarifes actuals per al 2021 dels 
suplements així com l’estructura tarifària-horària dels mòduls del servei d’auto-taxi, IVA exclòs, 
per a la seva aplicació, a partir de l’endemà de la seva aprovació pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
 I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable 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 per a l’any 2021 les tarifes del component tarifari, els 
corresponents suplements i l’estructura tarifària-horària dels mòduls del servei d’auto-taxi, IVA 
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exclòs, per a la seva aplicació, amb efectes a partir de l’endemà de la seva aprovació pel Ple 
d’aquest Ajuntament, i que es detallen a continuació: 
 

 
2021 

Component 
Tarifari  

sense 
IVA 

    
Mòdul 1    

BB 2,5455 
Km 1,0091 
HE 18,5909 
    

Mòdul 2    
BB 2,7727 
Km 1,1000 
HE 18,6364 
    

Mòdul 3    
BB 3,5000 
Km 1,1382 
HE 18,6364 
    

2021 
Suplements  

sense 
IVA 

Recollida a domicili 2,1247 

Per cada maleta, 
paquets o embal. 

0,8796 

Gossos 0,8796 
Festes 1,5909 

 
 
 Mòdul 1: de 7h a 21 hores de dilluns a divendres. 
 
 Mòdul 2: de 0h a 7h de dilluns a divendres i de 21h a 24h de dilluns a dijous i de 21h a 
22h els divendres i de 7h a 21h els dissabtes, diumenges i festius. 
 
 Mòdul 3: els divendres de 22h a 24h, les vigílies de festius de 21h a 24h, i els 
dissabtes, diumenges i festius de 0h a 7h i de 21h a 24h.      
 
 Observacions: 
 
 El suplement per gossos, maleta, paquets o embalatges serà gratuït per gossos pigall, 
cotxes de nens i cadira de rodes.   
 
 Suplement per Festes:  
 
 La seva aplicació es concreta de la manera següent:  
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- Nit de Sant Joan (24 de juny): el dia 23.06, de 21 a 24h i el dia 24.06, de 0 a 7h.  
- Nit de Nadal (24 de desembre): el dia 24.12, de 21 a 24h i el dia 25.12, de 0 a 7h. 
- Nit de Cap d’Any (31 de desembre): el dia 31.12, de 21 a 24h i el dia 1.01, de 0 a 7h.
  

 SEGON.- Publicar l’acord anterior al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Terrassa (e-
tauler), al BOP i a la premsa local. 
 
 TERCER.- Comunicar l’acord primer d’aquest dictamen a la Comissió de Preus de 
Catalunya als efectes adients, a Tele Taxi Egara SCCL, a l’Associació Nou Taxi Terrassa i a TOP 
Taxi Terrassa.» 
 
Epígraf 5) 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 TMESA, 
com a màxim fins el 31 de desembre del 2021. 

 
 La Sra. Melgares explica que el dia d’avui és inviable avançar cap a una concessió, a 
causa de la nova regulació europea respecte als riscos que han d’assumir els operadors, i també a 
causa de la pandèmia, que fa impossible calcular l’afectació sobre la demanda. La Sra. Melgares 
destaca que TMESA va ser de les primeres empreses a aconseguir el certificat AENOR per les 
mesures adoptades amb motiu de la pandèmia. Per altra banda, el nivell ciutadà de satisfacció és 
molt alt, any rere any. La Sra. Melgares fa manifesta també el seu agraïment als treballadors/es de 
l’empresa d’autobús.  
 
 La Sra. Lluís assenyala que totes les explicacions tècniques que es van donar en 
comissió informativa, respecte a aquest dictamen, es poden entendre i compartir. Avui, el Grup de 
JxT votarà a favor per responsabilitat, però no se sent corresponsable de la gestió d’aquest servei, 
una gestió que no ha estat bona. Aquesta nova pròrroga és necessària. Cal que com més aviat millor 
es pugui disposar del nou estudi sobre com ha de ser la gestió d’aquest servei públic i essencial per 
a la ciutat.  
  
 El Sr. González felicita i mostra la seva solidaritat amb el col·lectiu de treballadors del 
servei de transport públic de la ciutat, en temps tan difícils. També al col·lectiu del taxi. El Sr. 
González recorda que des de l’any 2009 s’ha fet tot un seguit de pròrrogues. En les pròrrogues dels 
anys 2017, 2018 i 2019, el Grup d’ERC va votar en contra. La seva irresponsabilitat va arribar a 
l’extrem que l’Alcalde Sr. Vega va haver de dictar, l’any 2018, un Decret per no aturar aquest 
servei essencial. El vot negatiu d’ERC portava a la paràlisi del servei. ERC té un comportament 
diferent quan es troba a l’oposició i quan està al govern. Ara es demana la col·laboració dels Grups 
municipals per aprovar l’onzena pròrroga del servei. El Sr. González continua sense entendre, 
malgrat les explicacions donades, que l’Ajuntament no sigui capaç de tancar, d’una vegada per 
totes, la forma de gestió del servei per al futur. El Grup de Ciutadans no és corresponsable del 
servei, però no posarà bastons a les rodes a la continuïtat del servei, a diferència del que va fer el 
Grup d’ERC en el passat. El Grup de Ciutadans continua defensant que concessió és la millor opció 
per a la gestió futura del servei. 
 
 El Sr. Caballero recorda que Ciutadans no té cap alcaldia a Catalunya, i per tant no es 
pot saber si es comportaria de manera diferent a l’oposició i al govern. El Sr. Caballero recorda que 
l’any 2015 va quedar anul·lat el concurs per a la concessió del servei de transport públic. Amb 
posterioritat es va aprovar una nova Llei de contactes del sector públic, per part de l’Estat espanyol. 
Va ser una llei tan avançada, i tan pionera a Europa, que cap municipi de l’Estat l’ha pogut 
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interpretar. Per tant, no és aplicable. Estableix per a les concessions una transferència de risc, no 
només difícil d’interpretar sinó impossible d’assumir per part dels operadors. La baixada que ha 
patit el transport públic urbà durant l’any 2020 ha estat del 40%. Amb l’aplicació de la nova llei, la 
part privada hauria d’assumir la baixada d’aquest 40%, i a hores d’ara no hi ha cap empresa en 
l’Estat espanyol disposada a fer-ho. Empreses privades de l’Estat estan renunciant a les concessions 
obtingudes. Per altra banda, el Sr. Caballero recorda que en el cas de serveis essencials, es poden 
aprovar les pròrrogues bé pel Ple municipal o bé per Decret d’Alcaldia, com va fer el Sr. Vega, 
quan ERC s’hi va oposar, com a protesta per les reiterades pròrrogues. El Grup d’ERC era 
conscient que la seva oposició no suposava la paràlisi del servei, perquè quedava oberta la via del 
Decret. En cas, contrari, la seva posició hauria estat una altra. 
 
 El Sr. Armengol anuncia que el Grup del PSC no s’oposarà a la pròrroga. Recorda 
també el boicot sistemàtic del Grup d’ERC durant el mandat anterior. Aquesta és la segona pròrroga 
que demana l’actual govern. L’anterior, l’any passat, la va demanar per estudiar l’eventual 
municipalització del servei, una possibilitat que no era possible per l’aplicació de la LRSAL i l’estat 
financer de l’Ajuntament. Així i tot, en una mostra d’electoralisme, TxT i ERC-MES van prometre 
la municipalització. S’han perdut dos anys. L’anterior mandat es van aprovar, pel Ple, uns plecs de 
condicions per a la concessió del servei. Si no fos perquè ERC-MES, i altres, van votar-hi en contra, 
a hores d’ara es tindria una concessió. Ara es planteja un contracte de serveis en el qual 
l’Ajuntament assumirà tot el risc, en comptes de la transferència de risc a l’operadora 
concessionària. Caldrà veure què suposa per a les arques municipals aquesta manera de gestionar el 
servei. 
 
 La Sra. Melgares han intentat valorar el servei. Per això no s’entenen les intervencions 
que s’acaben de produir, si no és per motius electorals. La Sra. Melgares entén que durant el mandat 
passat es van produir processos jurídics que van endarrerir tot el procés. Tant de bo s’hagués portat 
a la pràctica el que es va aprovar en el Ple extraordinari al qual ha fet referència el Sr. Armengol. La 
realitat present és que hi ha una llei que transfereix tot el risc a l’operador, i cap empresa el vol 
assumir. Plantejar ara una concessió és impossible. S’està treballant amb l’AMTU i amb el 
Ministeri de Foment per solucionar la situació actual. La Sra. Melgares demana que no es posi en 
qüestió la qualitat del servei, que és molt ben valorat. El Grup del PSC hauria de poder parlar amb 
el govern de Madrid per resoldre una situació que no només pateix Terrassa. Tothom ha d’assumir 
la seva part de responsabilitat. La Sra. Melgares afegeix que l’estudi tècnic que es va realitzar sobre 
la possible assumpció del servei per part de l’Ajuntament, va resoldre que en les circumstàncies 
financeres actuals no era possible, a causa de les dificultats econòmiques que els governs de l’Estat 
imposaven als ajuntaments. 
 
 La Sra. Lluís manifesta que no ha criticat el servei, sinó que durant els anteriors 
mandats hi ha hagut una gestió política del servei que no ha estat bona, com ho demostren les 
successives pròrrogues. La Sra. Lluís espera poder disposar com més aviat millor de l’estudi que 
s’està realitzant amb l’AMTU. 
 
 El Sr. González assenyala que la Sra. Melgares fuig de les argumentacions quan 
defensa els dictàmens i posa etiquetes als Grups municipals de l’oposició quan posen en relleu 
algun problema. Aquest és el cas dels barris, quan els acusa d’estigmatitzar-los, o de negar el valor 
del servei quan es parla del servei del transport. L’únic que vol el Grup de Ciutadans és col·laborar, 
des de l’honradesa i la bona fe, per millorar aquest servei en el futur, i posa en dubta que la proposa 
que planteja la Sra. Melgares no és la millor fórmula. S’han fet onze pròrrogues. L’AMTU va 
concloure en un estudi que la millor fórmula era la concessió, si bé la situació actual no és la 
mateixa. Entre la manca de viabilitat a la qual fa esment la Sra. Melgares, i la viabilitat, hi ha molt 
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marge i molt camí per recórrer, en benefici del transport públic a Terrassa. En els últims tres anys 
s’han tancat a Espanya sis concessions del transport públic urbà i interurbà, l’última de les quals 
aquest mateix 2020, a Dos Hermanas, Sevilla. La concessió és la millor fórmula de gestió.  
 
 El Sr. Caballero recorda que el 21 de gener del 2019, segons consta en l’acta del Ple, 
ERC-MES va reclamar al govern que fes l’estudi sobre la municipalització del servei, advertint-li 
que si no el feia, el faria ERC-MES quan governés. El Sr. Armengol va dir que no era necessari, i 
això ha fet perdre dos anys, perquè la petició de realització de l’estudi de la municipalització, que 
ara mateix no és possible amb l’actual Llei de contractes, ja es va fer el juliol del 2018. Per tant, 
durant dos anys, el Sr. Armengol no ha fet res a favor del servei públic a la ciutat. El mateix gener 
del 2019, el Grup d’ERC-MES ja va dir que el plec de condicions que va presentar el govern no 
anava enlloc i quedaria desert. Això és el que va passar. El mateix Sr. Armengol, com a Tinent 
d’Alcalde, el desembre del 2018, va fer unes declaracions al Diari de Terrassa dient que el concurs 
per a la concessió no aniria enlloc. Ho va dir el Sr. Armengol, que avui diu que el govern actual està 
perdent el temps. 
 
 El Sr. Armengol considera que avui s’han produït dues intervencions delirants, acusant 
el PSC de demagògia, quan sabien que el servei no es podria municipalització a causa de l’aplicació 
de la LRSAL. Es van estudiar diferents fórmules de gestió, en una taula amb la representació de tots 
els Grups municipals. L’únic servei que es va municipalitzar va ser el de l’aigua. Ara, el govern fa 
electoralisme i promet la municipalització del servei de transport, així com del servei de menjador o 
la creació d’una empresa d’energia. El Grup d’ERC-MES va bloquejar, a finals del mandat anterior, 
els plecs per una nova concessió, els mateixos plecs que avui el govern farà servir per a un contracte 
de serveis. El Grup del PSC, per responsabilitat, no s’hi oposarà a la present pròrroga. En relació 
amb la intervenció de la Sra. Melgares, el Sr. Armengol conclou dient que en qualsevol proposta de 
millora del servei públic de transport, el Grup del PSC hi serà al costat. 
 
 La Sra. Melgares demana a la ciutadania que entengui que si cap dels Grups votarà en 
contra de la pròrroga, per motius polítics i electorals avui s’ha produït aquest debat. Cal evitar caure 
en populismes. El servei funciona molt bé en aquests moments, i la Sra. Melgares li ho agraeix als 
treballadors/es de TMESA. Es continuarà treballant, implicant el Ministeri de Foment. La 
problemàtica és gran, i afecta moltes ciutats de l’Estat. La regulació actual, a més de la COVID-19, 
són la causa de la situació actual, a la qual cal donar resposta. 
  
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. 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. 
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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: 
 

• 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, 
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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 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. 

• 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 ha informat 
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, SA, (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 2 de novembre de 2018, l’Alcalde ha dictat el Decret núm. 9060/2018, 
de data 5 de novembre, disposant que TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) 
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continuï 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 comenci 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 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. 
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   A partir del 29 de juny de 2020 l’oferta base va tornar a ser del 100% després dels 
mesos de confinament amb fortes reduccions de servei que acompanyaven la baixada de la 
demanda. 

   A partir del 14 de setembre es va restablir la línia que dóna servei a persones amb 
mobilitat reduïda. L’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 novament les alternatives en la tipologia 
contractual del servei, centrant-se en primera instància en la possibilitat de canvi de forma de gestió 
de concessió de servei a 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 aquesta opció amb profunditat, el seu encaix i impacte pressupostari, 
on entre altres cal veure com afectaran les noves inversions en el pressupost, l’estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa i a la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament i, en el seu 
cas, preparar la nova licitació del servei de Transport Públic municipal es requereix de l’ajuda de 
l’AMTU. Per aquest motiu, s’ha proposat fer 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. 
 
  La cap de Planificació del servei de Mobilitat i la Directora del servei de Mobilitat, 
amb data 14 d’octubre de 2020, han informat 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 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, en els termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.  
 
  TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA) continuarà 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. 
 
  I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable 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: 
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 Primer.- 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, en els termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.  
 
 TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA) continuarà 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. 
 
  Segon.- Requerir a TMESA per tal d’adaptar la durada de la societat contemplada en 
els estatuts socials al període de pròrroga del contracte. 
 
 Tercer.- Facultar indistintament a la Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat o a la 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.» 

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 6) Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa de l’exercici 

2020. 
 
 Pren la paraula el Sr. Vega, qui posa de manifest que el present dictamen suposa un 
canvi de nom, que el Grup del PSC comparteix, que actualitza algun concepte i no té repercussions 
econòmiques. 
 
 El Sr. Caballero posa de manifest que el canvi de nom és important, atès que no 
s’havien modificat durant molts anys, i que per primera vegada es crea un servei de canvi climàtic, 
adaptant les nomenclatures del servei de medi ambient a les problemàtiques del segle XXI. També 
es parla d’un servei de recursos naturals i sostenibilitat, en comptes d’un servei de gestió ambiental. 
I es parla de l’Anella Verda i de la biodiversitat, que són conceptes més amplis i globals. 
 
 El Sr. Armengol demana que en la Comissió Informativa de Territori el Sr. Caballero 
expliqui no només els canvis de nom sinó els objectius de la modificació, què es pretén amb aquesta 
nova distribució dels llocs de treball. 
 
 El Sr. Caballero recorda que tota aquesta explicació ja es va donar en el marc de la 
Comissió Informativa de Territori. Això obstant, no té cap problema a tornar a explicar-ho. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « VIST que sessió de data 30 d’octubre de 2019, l’Excm. Ajuntament en Ple va 
aprovar la relació de llocs de treball i plantilla municipal per al 2020, de forma conjunta amb 
l’expedient d’aprovació pressupostària, i tal i com resulta preceptiu. 
 
 VIST que el director de Serveis d’organització i recursos humans emet informe on 
proposa algunes modificacions concretes a la relació de llocs de treball pel 2020 per tal d’adaptar-
los a les necessitats de l’organització en matèria de personal i als moviments de plantilla que es 
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donen durant l’exercici, esdevingudes d’un supòsit: actualització de les denominacions i d’algunes 
funcions d’alguns llocs de treball.. 
 
 VIST allò disposat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (art. 22.2), el Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’Octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (art.74), el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 52.2.j), pel que fa a 
les atribucions del Ple relatives a l’aprovació de la relació de llocs de treball, Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (art. 29 a 33, i 66), el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
(art. 29 a 32), i altra normativa concordant en relació al contingut de la mateixa.  
 
 Atenent els antecedents indicats, i atès que l’expedient es complementa amb els 
informes preceptius, la Comissió Informativa proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents  

 
 ACORDS: 

 
 PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a 
l’exercici 2020, en els següents termes: 
 

•  Àrea 2, Urbanisme i Sostenibilitat: 
 
 Actualitzar la denominació i canvi d’algunes funcions del lloc de treball de cap de 
Servei de qualitat ambiental, que passa a dir-se cap del Servei de canvi climàtic. Es proposa aquest 
canvi per donar resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
 Actualitzar la denominació i canvi d’algunes funcions del lloc de treball de cap de 
Servei de gestió ambiental, que passa a dir-se cap del Servei de recursos naturals i sostenibilitat.. Es 
proposa aquest canvi per donar resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
 Actualitzar la denominació del lloc de treball de cap de Secció de medi natural, que 
passa a dir-se cap de Secció de l’Anella verda i biodiversitat. Es proposa aquest canvi per donar 
resposta a la necessitat plantejada pel servei. 
 
 SEGON.- Trametre còpia de la modificació de la relació de llocs de treball a la 
Secretaria d’Administracions locals del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i publicar-ho als butlletins oficials corresponents en el termini de trenta dies des de la 
seva aprovació segons art 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.» 
 
Epígraf 7) Aprovació de l’expedient número 17 de Transferència de Crèdit del Pressupost 

municipal de 2020. 
 
 Per part de la Presidència es fa avinent la presentació d’una esmena al present punt de 
l’ordre del dia, per part dels Grups municipals de TxT i d’ERC-MES. Pren la paraula la Sra. Marín, 
qui explica aquesta esmena, que tot seguit es transcriu: 
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«Motivació: 
 
 Als darrers dies ha estat posada de manifest una necessitat de despesa, per a la 
cobertura de la qual és necessària una transferència que és competència del Ple. Donat que per 
terminis d’exposició al públic i eventual aprovació definitiva, no pot posposar-se al proper Ple, es 
proposa que sigui incorporada via esmena a l’expedient citat a l’encapçalament. 
 
 En concret per part de l’Àrea de Promoció Econòmica, s’ha posat de manifest la 
necessitat d’impulsar accions de dinamització comercial durant la campanya de Nadal, per ajudar a 
aquests sector que ha patit i està patint de forma notable les conseqüències de la pandèmia, i per les 
quals es precisa d’una consignació addicional de 30.000 € a diferents partides. Donat que per 
reprogramacions d’activitats existeix estalvi al pressupost de cultura, es proposa afegir a la 
transferència de crèdit la següent: 
 
 Esmena d’addició: 
 
 ALTA  
 
6622.43903.22602 Publicitat i propaganda  10.000 
6622.43903.22699 Altres despeses diverses  10.000 
6622.43903.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10.000 
 
 BAIXA  
 
7451 33408 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals  5.500 
7451 33211 22100 Energia elèctrica  15.700 
7451 33802 22602 Publicitat i propaganda  8.800» 
 
 Sotmesa a votació la present esmena, és aprovada amb el següent resultat: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 La Sra. Marín explica que l’objectiu de l’expedient és donar resposta a les noves 
necessitats sorgides de l’acció de govern en les diferents àrees, i en alguns casos derivades de la 
pandèmia i l’aplicació de les directrius del PROCICAT.  
 
 El Sr. González entén que el moviment de partides, enguany, estan justificades. El 
Grup de Ciutadans, això no obstant, s’abstindrà. El Sr. González valora les accions realitzades en 
relació amb el Mercadal Martí l’Humà o en qüestions de seguretat i d’infraestructures. Han estat 
necessitats sobrevingudes a conseqüència de la pandèmia. L’expedient és complex. El Sr. González 
destaca el reforç de la Casa Galèria, i veu amb satisfacció que es reforci amb una auxiliar de 
mediació. Aquesta acció, que ja va ser demanada pel Grup de Ciutadans, és molt positiva. El Sr. 
González es refereix al reforç en el TEI, amb sis persones, que el Grup de Ciutadans no veu clar, en 
detriment d’altres partides necessàries. Encara hi ha actuacions per realitzar dins d’aquest projecte. 
En el seu moment es va dir que aquest projecte implicaria grans beneficis econòmics i 
mediambientals, amb el qual tots els Grups van estar d’acord. Però l’estalvi energètic del primer 
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any es destina a la gestió del projecte. El Sr. González demana que en la pròxima Comissió 
Informativa de Territori s’expliqui el desenvolupament del projecte i els beneficis econòmics i 
mediambientals que està suposant.  
 
 El Sr. Vega anuncia que el Grup del PSC no s’hi oposarà a la transferència. El 
Pressupost és un document viu. Però aquest és un expedient amb moltes modificacions, i no s’han 
donat les explicacions suficients, i la incidència en les diferents àrees. El Sr. Vega demana que en 
futures ocasions es donin les explicacions oportunes a cadascuna de les àrees, encara que després es 
centralitzi la seva aprovació en la de Serveis Generals. 
 
 La Sra. Marín assenyala que l’àrea de Serveis Generals es tramiten els expedients 
tramitats per les diferents àrees, amb els objectius que pretenen amb les seves propostes. En la 
pròxima reunió de la Comissió de Territori es donarà explicació sobre el projecte TEI. 
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat, amb la incorporació de l’esmena anteriorment 
aprovada, és el següent: 
 
 « Al llarg de l’exercici, els serveis municipals han manifestat necessitats 
sobrevingudes no pressupostades inicialment i que no es poden demorar al proper exercici. D’altra 
banda s’han posat de manifest possibilitats de transferir recursos d’altres aplicacions pressupostàries 
que permeten la seva cobertura. Per aquest motiu s’eleva a l’Ajuntament en Ple la present proposta 
de transferència de crèdits, exposant-se tot seguit les necessitats i recursos disponibles pel seu 
finançament.  
 
 Pel que fa a necessitats, figuren recollides a la Memòria de l’expedient amb el següent 
detall: 
 
 - 1 i 2 - L’Ajuntament de Terrassa l’any 2016 mitjançant els Serveis de Medi Ambient 
i Projectes i Obres endegà el Projecte Terrassa energia Intel·ligent (TEI). El principal objectiu del 
qual és assolir un estalvi energètic mitjançant la substitució de tots els punts de llum de la ciutat per 
altres de tecnologia LED i la col·locació d’instal·lacions d’energia renovable a diferents edificis 
Municipals. 
 La posada en marxa del Projecte ha anat suposant, d’una banda una reducció de 
consum energètic i per tant estalvis que permeten cobrir els costos d’aquest programa, i entre altres 
càrregues de treball, en els esmentats Serveis , el que ha implicat incorporar personal.. 
 
 Per tot l’esmentat cal una Transferència per un import total de 160.528,00 € de l’Àrea 
de Serveis Territorials i Seguretat a l’Àrea D’Urbanisme i Sostenibilitat un import de 116.876,00 € i 
a l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert un import de 43.652,00 € per fer front a les despeses de 
personal dedicat al desplegament de la infraestructura tecnològica que comporta el Projecte TEI. 
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 3.- La necessitat de contractar un dinamitzador per al projecte de desenvolupament 
comunitari gestionat pels Serveis de Joventut i Estructura Territorial en coordinació amb el Pla 
d’inclusió social, genera la necessitat de transferir recursos del capítol 2 al capítol 1, per un import 
total 34.558,00 € dels quals l’import de 6.189,00 € s’han de traspassar del capítol 2 de l’àrea 4 al 
capítol 1 de l’àrea 2, la resta per import de 28.369,00 € ja es va realitzar en la transferència nº 
6/2020 
 
 4.- En data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim 
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
 Una de les línies del programa complementari és la modalitat de suport als plans locals 
d’ocupació que té com a finalitat la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades 
o desocupades sens perjudici de la possibilitat, de prorrogar les contractacions o nomenaments ja 
formalitzats, d’acord amb els requisits exigits en el programa. 
 
 En el marc d’aquest projecte s’inclou un lloc de treball d’Auxiliar de Mediació per un 
import total de 19.750 €. Per a la seva cobertura pressupostaria es precisa una transferència de 5.000 
€ de diferents partides de capítol 2 a capítol 1 entre programes diferents. L’import de 14.750€ es va 
realitzar dins la Transferència  nº 2/2020. 
 
 5.- L’Ajuntament de Terrassa al llarg de l’exercici 2019 ha dut a terme plans 
d’ocupació gestionats per l’empresa Foment de Terrassa, S.A. i subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. Les subvencions atorgades cobreixen una part molt 
important de les despeses d’aquests programes, però hi ha una part que es finança amb aportació 
municipal, pel que els serveis de l’Ajuntament que han gaudit d’aquests plans han de transferir el 
cost no subvencionat a Foment de Terrassa amb un import de 184.412,44 €  i 16.909,08 € 
corresponen a la Societat Municipal d’Habitatge. L’import total a transferir a Foment de Terrassa es 
de 201.321,52 € 
 
 6.- El Servei de Recursos Humans ha comunicat que la cobertura pressupostària de 
l’adscripció provisional realitzada al lloc de Director del programa per a la transició energètica serà 
coberta per una transferència de la partida 2533.16002.22799, a les corresponents del Capítol 1, per 
un import de 48.864,00 
 
 7.- La gestió de la Plataforma Integral de Gestió Energètica està encomanda 
actualment al Servei de Medi Ambient. Per a cobrir el seu cost pressupostari s’ha demanat una 
transferència de crèdit del Servei d’enllumenat públic per un import de 21.779,32 € 
 
 8.- El Servei de Gestió de l’Espai Públic ha comunicat diverses necessitats per un 
import total de 129.322,56 € per les que ja es va transferir un de 102.222,87 € de capítol 2 al capítol 
6 per fer front a actuacions de neteja de males herbes, desinfecció de Parcs infantils , reparacions 
mobiliari i altres millores de la ciutat derivades de  l’endarreriment de les tasques provocades per la 
situació viscuda amb l’alerta sanitària del Covid-19. Ara cal transferir al capítol 1 mitjançant 
transferència de Ple l’import de 27.099,69 € corresponent a les hores del personal del Servei 
realitzades fora la jornada laboral per tal de poder realitzar les esmentades tasques de manteniment. 
 
 9.- La direcció d’Àrea de Serveis Socials ha comunicat la necessitat de transferir 
550,00 € del capítol 2 de l’àrea 4 al capítol 1 de l’àrea 3 per fer front a les despeses d’inscripció a 
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un curs d’actualització de coneixements d’intercanvi d’experiències en la que participen centenars 
de juristes de diverses Administracions locals. 
 
 10.- L’Àrea de Drets Socials ha comunicat la necessitat de transferir l’import de 
2.456,30 € del capítol 2 de Coordinació àrea 4 al capítol 2 del Consorci de Normalització 
lingüística, per tal de fer front a les despeses d’instal·lació d’audiovisuals a les aules que utilitza el 
CNL al  Vapor Universitari per realitzar la seva activitat docent. 
 
 11.- En data 14 de març de 2020 per Reial Decret 463/2020, de 14 de març es va 
declarar l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L’exposició de 
motius d’aquest precepte normatiu preveu que les mesures previstes s’enquadren en l’acció del 
Govern per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i adoptar mesures de contenció davant la 
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública i en la mateixa data per acord sisè del 
ban de l’alcalde es va acordar posposar durant el termini de quinze la realització del Mercadal de 
Martí l’Humà, i en data 27 de març de 2020 per acord setè d’un nou ban de l’alcalde es va acordar 
la suspensió de la realització del Mercadal. 
 
 En data 22 de maig de 2020 per ban de l’Alcalde es va preveure la possibilitat de la 
reobertura del mercadal amb les parades d’alimentació i de productes de primera necessitat i en data 
17 de juny de 2020 el 50 % de les parades habituals alternant-se setmanalment amb l’altre 50% de 
les parades, i tenint en compte que les parades d’alimentació i productes de primera necessitat 
sempre hi són presents ambdós torns setmanals. 
  
 La reobertura del Mercadal i la seva nova configuració va respondre a la necessitat 
d’adoptar totes les mesures de seguretat i d’higiene, distancia social i control d’aforament que 
successivament han anat aprovat les administracions competents en matèria de salut i que finalment 
es va concretar en el pla d’acció dels mercats de venda no sedentària aprovat en data 22 de juliol de 
2020 pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc. 
 
 D’aquestes mesures adoptades es deriven un increment de despeses per cada dia de 
celebració del mercadal, per el que cal augmentar les dotacions de la partida afectada en import de 
135.967,00 € 
 
 Per al seu finançament es pot comptar amb recursos de diferents serveis per activitats 
que degut a la COVID no s’han realitzat. 
 
 12.- L’Àrea de Drets Socials ha comunicat la necessitat de transferir l’import de 8.800 
€ del capítol 2 de Coordinació de l’àrea 4 al capítol 2 del Consorci de Normalització lingüística, per 
tal de fer front a les despeses de neteja i adequació dels espais del Vapor Universitari ocupats per el 
CNL amb les mesures especials determinades per la COVID-19, durant el període d’octubre a 
desembre 2020, per tal de poder realitzar els cursos de forma presencial. 
 
 13.- Foment de Terrassa S.A. ha ofert als Serveis Socials de l’Ajuntament un Pla 
d’Ocupació que te una línia de subvenció al servei de l’EAIA durant els anys 2020-2021, el qual va 
adreçat a ala contractació de 8 joves entre els 17 i als 21 anys tutelats i extutelats al llarg de 12 
mesos com a peons per a rehabilitació d’edificis. 
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 Aquest pla es gestiona des de Foment de Terrassa, pel que cal transferir l’import de 
6.744,06 € corresponent al exercici 2020 de Serveis Socials de l’Ajuntament a l’esmentada Societat 
Municipal, per la part de finançament municipal del pla. 
 
 14.- L’Ajuntament de Terrassa dins el seu pressupost de capítol 1 per l’exercici 2020 
va preveure la consignació suficient tenint en compte el pre-anàlisis organitzatiu dins el Projecte de 
reforma organitzativa afectant per igual al mateix Ajuntament i a totes les Societats Municipals. 
 
 Conseqüentment es sol·licita la baixa a l’aplicació pressupostària del capítol 1 i 
traspassar l’import de 26.005,10 € a la Societat Municipal d’Habitatge. 
 
 15.- l’Àrea de Promoció Econòmica, ha posat de manifest la necessitat d’impulsar 
accions de dinamització comercial durant la campanya de Nadal, per ajudar a aquests sector que ha 
patit i està patint de forma notable les conseqüències de la pandèmia, i per les quals es precisa d’una 
consignació addicional de 30.000 € a diferents partides.  
 
 L’article 179 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i a la base 15.2 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2020 
regulen els expedients de transferència de crèdit així com la seva tramitació. 
 
 Vist l’informe de la Intervenció General i la memòria de l’expedient. 
 
 La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm.  
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 

 
 ACORDS 
 
 PRIMER: Aprovar l’expedient número 17 de transferència de Crèdit al Pressupost 
Municipal per 2020, per import de 681.303,99 EUROS amb el següent detall 

 
ALTA 

 
1000 92002 15100 Gratificacions Coordinació SSGG Àrea 1  27.099,69 
1314 23110 44900 Subvencions Societat  Municipal Habitatge 26.005,10 
2000 92014 12000 Retribucions bàsiques A1 Coordin àrea 2 11.727,36 
2000 92014 12006 Retribucions triennis Coordinació àrea 2 806,26 
2000 92014 12100 Complement destinació Coordin. Àrea 2 6.669,94 
2000 92014 12101 Complement específic Coordina àrea 2 12.431,00 
2000 92014 12103 Altres complements Coordinació àrea 2 977,28 
2000 92014 15000 Productivitat Coordinació àrea 2 4.954,81 
2000 92014 16000 Seguretat social Coordinació Àrea 2 11.297,35 
2533 16222 12001 Retribucions bàsiques A1 Gestió Residus 11.205,84 
2533 16222 12004 Retribucions bàsiques C2 Gestió Residus 11.449,20 
2533 16222 12006 Retribucions triennis Gestió Residus 1.557,53 
2533 16222 12100 Complement destinació Gestió Residus 12.885,05 
2533 16222 12101 Complement específic Gestió Residus 24.014,34 
2533 16222 12103 Altres complements Gestió Residus 1.887,92 
2533 16222 15000 Productivitat Gestió Residus 9.571,76 
2533 16000 16000 Seguretat Social Gestió Residus 21.824,36 
2533 17211 12004 Retribucions bàsiques C2 Qualitat Ambiental 5.395,20 
2533 17211 12006 Retribucions triennis Qualitat Ambiental 370,92 



 

 36 

2533 17211 12100  Complement destinació Qualitat Ambiental 3.068,52 
2533 17211 12101 Complement específic Qualitat Ambiental 5.718,91 
2533 17211 12103 Altres complements Qualitat Ambiental 449,60 
2533 17211 15000 Productivitat Qualitat Ambiental 2.279,47 
2533 17211 16000 Seguretat Social Qualitat Ambiental 5.197,38 
2533 17211 22799   Treballs altres empreses Qualitat Ambiental 21.779,32 
3121 92005 12004 Retribucions bàsiques C2 Manten SSII i prog 9.696,00 
3121 92005 12006 Retribucions triennis mantenim SSII i progra. 666,60 
3121 92005 12100 Complement destinació mant SSII i progra. 8.014,74 
3121 92005 12101 Complement específic mant SSII i Program. 10.277,76 
3121 92005 12103 Altres complements manten SSII i Program. 808,00 
3121 92005 15000 Productivitat manteniment SSII i program. 4.096,56 
3121 92005 16000 Seguretat Social manteniment SSII i prog. 10.092,34 
3122 92009 16200   Formació i perfeccionament personal 550,00 
3464 92403 16000   Seguretat social dinamització territorial 6.189,00 
4454 32602 21300   Manteniment instal·lacions CNL 2.456,30 
4454 32602 22700   Despeses neteja CNL 8.800,00 
4466 23107 12101 Retribucions bàsiques A.I. Violència mesclis. 1.000,00 
4466 23107 15000 Productivitat A.I. Violència masclista 1.000,00 
4466 23107 16000 Seguretat Social A.I. violència masclista 3.000,00 
6322 24102 44000   Subvenció Foment de Terrassa S.A. 208.065,58 
6622 43131 20800 Lloguer altre immo. Mercat  Marti Humà 22.800,00 
6622 43131 22700 Despeses neteja Mercat Marti Humà 7.432,00 
6622 43121 22701 Despeses seguretat Mercat Marti Humà 105.735,00 
6622 43903 22602   Publicitat i propaganda Promoció Comercial    10.000,00 
6622 43903 22699   Despeses diverses promoció Comercial    10.000,00  
6622 43903 22799   Treballs altres empreses Promoció Comercial                  10.000,00 
  TOTAL 681.303,99 

                                                 
 BAIXA 

 
   
1314 23110 44900   Subvenció Societat Municipal Habitatge 16.909,08 
1433 15001 22799 Treballs altres empreses despe gestió GEP 491,59 
1433 15321 22799 Treballs altres empreses mant infra GEP 5.496,83 
1433 16501 22100 Energia elèctrica Enllumenat públic 125.528,00 
1433 16501 22799 Treballs altres empreses enllumenat públic 56.779,32 
1433 17101 22799 Treballs altres empreses Parcs i Jardins 27.763,46 
2432 15105 22604 Jurídics contenciosos gestió de sòl 491,59 
2533 16002 22799 Treballs altres empreses Cicle de l’aigua 48.864,00 
2533 17212 22706 Estudis i treballs tècnics Medi natural 7.750,88 
2533 17213 22606 Reunions i conferències Educació ambiental 10.139,62 
2533 31101 22706 Estudis i treballs tècnics Protecció Salut 491,59 
3000 92003 22699 Despeses diverses Coordinació àrea 3 2.673,15 
3000 93303 21300 Manteniment maquinària mante edificis Mpals 4.061,43 
3464 92403 22609 Activitats esportives i culturals dinam territorial 10.692,59 
4000 92010 22799 Treballs altres empreses Coord. Àrea 4 17.995,30 
4315 32707 22799 Treballs altres empreses Capacitats diverses 2.673,15 
4313 23102 12101 Complement específic Serveis Socials 26.005,10 
4313 23103 22699 Despeses diverses Projectes Suport 8.727,54 
4314 23109 48900 Subvencions Polítiques Social Habitatge 5.346,30 
4313 23102 22799 Treballs altres empreses Serveis Persones 21.240,02 
4460 32704 22799 Treballs altres empreses Ciutadania 5.000,00 
5422 32001 22699 Despeses diverses Serveis centrals Educació 2.673,15 
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5422 32004 21200 Manteniment edificis Educació 17.993,69 
5460 92402 22799 Treballs altres empreses Qualitat democràtica 2.673,15 
5465 33404 22799 Treballs altres empreses Dinamització Juvenil 548,15 
5465 33701 21200 Manteniment edificis Bauman Servei Jove 1.710,21 
6622 43903 22699 Despeses diverses Promoció comercial 5.297,91 
6623 43301 22699 Despeses diverses Promoció Industrial 42.355,35 
6623 43304 22699 Despeses diverses Atenció empresa 5.297,91 
7000 92015 21200 Manteniment edificis Coordinació àrea 7 2.200,00 
7000 92015 21300 Manteniment instal·lacions Coordinació àrea 7 1.000,00 
7000 92015 21400 Manteniment vehicles Coordinació àrea 7 473,15 
7000 92015 22104 Vestuari Coordinació àrea 7 2.000,00 
7000 92015 22699 Despeses diverses Coordinació àrea 7 2.297,91 
7423 49202 22699 Despeses diverses Universitat recerca 20.153,94 
7423 49202 22799   Treballs altres empreses Universitat Recerca 10.000,00 
7423 49203 22699   Despeses diverses Divulgació Coneixement 10.979,18 
7451 33211 22609 Activ culturals i esportives Biblioteca i lectura 1.710,21 
7451 33211 22699 Despeses diverses Biblioteca i lectura 548,23 
7451 33301 22799 Treballs altres empreses Museus 2.534,91 
7451 33408 22799  Treballs altres empreses Arts Visuals 5.500,00 
7451 33211 22100  Subministrament elèctric Biblioteca i lectura 15.700,00 
7451 33802 22602 Publicitat i propaganda Festa Major 8.800,00 
7452 34101 22609 Activitats culturals i esportives  8.258,31 
7751 43202 22799 Treballs altres empreses Oficina Turisme 2.673,15 
7754 43112 22602 Publicitat i propaganda Fira Modernista 100.131,79 
7754 43112 22699 Despeses diverses Fira Modernista 2.673,15 

   TOTAL 681.303,99 
 

    
 SEGON: Procedir a l’exposició al públic de l’expedient per un període de quinze dies 
hàbils d’acord amb el que disposen els articles 169, 170 i 179 de la LRHL, entenent-se definitiva la 
seva aprovació si transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions. 
 
Epígraf 8) Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per a 

l’any 2021.  
 
 Pren la paraula la Sra. Marín per tal de fer una presentació d’aquest dictamen. El 
govern municipal porta al Ple per a la seva aprovació una proposta d’ordenances fiscals a través de 
les quals es regulen els tributs municipals amb què l’Ajuntament obté part dels recursos necessaris 
per poder oferir els serveis a la ciutadania. És una proposta d’ordenances emmarcada en un temps 
marcat per la pandèmia de la COVID 19. Un temps de crisi sanitària, econòmica i social que ens ha 
fet prendre decisions no previstes. Estem en un temps que anomenem de la “Nova Normalitat” on 
tot o quasi tot ha deixat de ser com era abans. Per això el repte és com adaptar-nos i enfrontar-nos i 
transformar-nos en aquesta vida on la incertesa ha vingut sembla, per quedar-se. El govern va dir 
l’any passat que presentar Ordenances i Pressupost junt és una manera òptima de visualitzar què vol 
fer a la nostra ciutat. Coneixedor que les decisions que es prenen tenen un impacte directe en la 
nostra ciutadania i com es desenvolupa la nostra ciutat. Enguany, però, no és possible. Les 
incerteses econòmiques dels Pressupostos Generals de l’Estat així com altres ingressos d’altres 
administracions o dels esperats fons europeus encara no s’han pogut establir normativament per tal 
de poder incorporar-los en la proposta que estem preparant per al Pressupost 2021, per la qual cosa 
a l’espera de certeses administratives reals, no de titulars de premsa, avui només es presenta la 
proposta de les Ordenances per l’any 2021. Unes Ordenances que tenen molt a veure amb la 
COVID, com no pot ser d’una altra manera. Enguany, però, l’escenari en què ens trobem és 



 

 38 

totalment excepcional. Des de principis d’any la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 ha 
posat a prova la capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i 
econòmics, les entitats i també les institucions, fa mesos que afronten una situació que ningú 
esperava, ni podia preveure. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania i més 
coneixedora de les seves demandes i necessitats, s’han situat a primera línia d’una emergència 
d’abast mundial. Ara ens enfrontem al que s’ha anomenat la segona onada i tot fa pensar que l’any 
2021 també serà un any en què la COVID-19 seguirà tenint un gran protagonisme a les nostres 
vides. Cal estar preparats i, en aquesta preparació l’aprovació de les ordenances fiscals és 
especialment important, perquè és a través de les ordenances fiscals on s’obtindran els recursos que 
la ciutat necessita. Les hisendes locals en general estan molt tensades. Aquest tema ha estat objecte 
de debat en aquest Ple, coincidint que disposar dels nostres romanents i superàvits no era un caprici 
sinó una necessitat agreujada per la pandèmia. Però les ordenances fiscals, a més de ser font 
d’ingressos necessaris per a la gestió municipal, esdevenen també un instrument a través del qual 
podem ajudar a les persones i col·lectius més vulnerables i als sectors més perjudicats per la 
situació actual. Així ho creu l’equip de govern i així ho ha demostrat durant aquests mesos passats: 
600.000 € destinats a la bonificació de la taxa de residus o a l’exempció de la taxa de terrasses en 
són uns exemples. En les ordenances fiscals per a l’any 2021 es proposa l’ampliació de l’abast dels 
beneficis fiscals en situacions d’excepcionalitat o emergència, per raons de salut pública, seguretat 
o qualsevol altra, de forma puntual, sobre taxes, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributari, amb la incorporació d’un nou apartat relatiu a la possible suspensió total o 
parcial de les mateixes per la situació de pandèmia, sempre de forma justificada. En aquest sentit, 
les ordenances fiscals que es presenten són possibilistes, en tant que són resultat d’un exercici de 
responsabilitat en la cerca de l’equilibri necessari entre ambdós vessants, els ingressos i les despeses 
previstes, tot mantenint una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada. Alhora, també estem davant 
d’unes ordenances fiscals resilients, amb un ampli sistema de bonificacions i exempcions per la 
població i els sectors que pateixen vulnerabilitat i que aposten per contribuir a la recuperació del 
teixit industrial com a motor econòmic. S’ha fet l’aplicació de l’exempció de la taxa de terrasses 
també durant tot l’any 2021, a causa de la greu afectació sobre el sector d’hostaleria i restauració de 
les mesures en la lluita contra la COVID-19. A l’Impost sobre Béns Immobles s’amplia la 
bonificació per rehabilitació de naus industrials amb l’objectiu de fomentar la promoció dels espais 
industrials, tant en trama urbana com en polígons industrials. Es preveu bonificar la millora dels 
espais industrials en trama urbana, per adequar-ho a l’actual planejament urbanístic. A l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres també es proposa l’ampliació de la bonificació per 
rehabilitació de naus industrials amb l’objectiu de fomentar la renovació dels espais industrials i 
contribuir a la seva visibilització, tant en trama urbana com en polígons. S’estableix un escalat en 
funció del nombre d’anys d’antiguitat de les naus a rehabilitar/reformar. Altres qüestions 
destacables de les ordenances fiscals per a l’any 2021 són l’adequació del calendari fiscal a les dates 
de l’any 2020; a la taxa per l’atorgament de llicències, autoritzacions i autotaxi, es manté la 
suspensió de la tarifa que prové d’exercicis anteriors; a la taxa per l’accés de vehicles des de la via 
pública a locals o recintes es proposa la introducció d’una modificació en el criteri de determinació 
del coeficient per amplada de vorera en carrers de plataforma única; es modifica el preu públic pel 
viver d’empreses, amb la incorporació d’una nova bonificació de fins al 10% del preu públic a 
partir del primer any d’implantació, destinat a fomentar la responsabilitat social corporativa; al preu 
públic per les entrades a la temporada d’arts escèniques i música s’incorpora la possibilitat d’oferir 
promocions especials definint-ne l’abast d’una forma més específica; al preu públic per la venda de 
publicacions d’arts visuals es modifica el redactat de les tarifes, utilitzant una fórmula més genèrica, 
per donar cobertura a totes les publicacions que es puguin oferir. Finalment, la Sra. Marín destaca 
que són unes Ordenances fiscals d’esquerres, perquè tot i la conjuntura actual derivada de la 
COVID-19, el govern no oblida la seva essència. En aquest sentit, la justícia fiscal, la 
proporcionalitat i el repartiment just de l’esforç fiscal, continuen sent valors prioritaris. 
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 Tot seguit la Presidència informa sobre la presentació de diverses esmenes per part del 
Grup municipal del PSC, que passen a ser substanciades a continuació. El seu contingut es transcriu 
a continuació: 
 
 « Al punt 8 de l’ordre del dia de la reunió 10/2020 del Ple de l’Ajuntament, relatiu a 
l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2021, al 
document de textos de les ordenances fiscals 2021 
 
ESMENA D’ADDICIÓ 1 
 
1.1 ORDENANÇA GENERAL . 
 
Article 21 bis.  Beneficis fiscals en situacions d’excepcionalitat o emergència. 
  
Afegir al final del Punt 2 el següent text: 
  
“Per tal de garantir el principi d’igualtat, en el cas de que la mesura de suspensió proposada afecti 
de manera de manera desigual  dins del mateix sector, o en el cas que les causes que justifiquin la 
suspensió no siguin aplicables a altres sectors igualment afectats, es proposaran altres mesures 
alternatives compensatòries.” 
 
ESMENA D’ADDICIÓ 2 
 
3.37. TAXA SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Article 12. Beneficis fiscals. 
  
Afegir un punt 5 amb la següent concreció: 
  
“Transitòriament per a l’exercici 2021, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota totes 
aquelles activitats que hagin hagut de suspendre la seva activitat per un període igual o superior a 
90 dies a conseqüència  de la pandèmia; igualment totes aquelles activitats que justifiquin des del 
mes de març una facturació igual o inferior al 60 % de la mitjana declarada durant els sis mesos 
anteriors a la declaració de l’Estat d’alarma”.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Vega per tal de presentar aquestes dues esmenes. El Sr. Vega 
recorda que dijous passat, a la Comissió Informativa de Serveis Generals, es va fer una presentació 
breu de les Ordenances en la qual s’apuntaven les dificultats que genera la situació actual fruit de la 
incertesa. Com a conseqüència es proposava la congelació d’impostos i taxes, ressaltant com a 
principal novetat la suspensió de la taxa de terrasses a bars i hostaleria. El Grup del PSC ja va dir 
que sense estar en contra d’aquesta suspensió que pot ajudar a la recuperació d’un sector molt 
castigat per les restriccions que imposa aquesta situació, la mesura deixava fora alguns establiments 
del mateix sector, com aquells bars que o tenen terrasses molt petites perquè la vorera és molt 
estreta o senzillament no poden tenir-la perquè les condicions del carrer no ho permeten. Tampoc 
prenien cap mesura amb altres sectors econòmics com són l’oci nocturn, l’estètica, els centres de 
massatges que havien patit la mateixa situació. I tampoc es prenia cap mesura amb aquells sectors 
que la pandèmia els havia reduït la seva activitat de manera important i que no rebrien cap 
bonificació de cara a l’any vinent. És un principi de justícia i d’igualtat, que ha de ser una obligació 
de qualsevol administració, sent conscient que les propostes no resoldran la situació difícil 
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d’aquests establiments. I per això es presenta la primera esmena. Aquest afegitó es proposa 
d’incorporar a la mesura que el govern introduïa en l’Ordenança General, que habilita l’Ajuntament 
a poder prendre mesures com «la suspensió total o parcial de les taxes, preus públics...» en una 
situació especial com la pandèmia. Es tracta doncs de garantir un tracte d’igualtat i evitar la 
discrecionalitat que pot comportar tracte discriminatori ni greuges comparatius. L’esperit de 
l’esmena no és crític, sinó assolir una major igualtat. 
 
 La Sra. Marín entén la voluntat de l’esmena, i comparteix el seu esperit, per millorar la 
situació de la ciutadania, incentivar l’activitat econòmica i ajudar els sectors afectats per la COVID-
19. Però des d’un punt de vista tècnic, no es poden introduir a les Ordenances mesures inconcretes i 
indeterminades, que poden anar en contra de la seguretat jurídica. Qualsevol mesura d’aquest tipus, 
de naturalesa pressupostària, ha de situar-se i tractar-se en el marc de debat corresponent. Per 
aquests motius, el govern no votarà a favor d’aquesta esmena.  
 
 Sotmesa a votació la present esmena, és desestimada amb el següent resultat: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 

 
 Pren la paraula el Sr. Vega, qui es refereix a l’argumentació de la Sra. Marín en 
l’esmena anterior. El Sr. Vega entén que l’argument tècnic és insuficient, atès que es refereix a 
l’Ordenança General, que contempla, per exemple, els drets dels obligats a tributar. Si la Sra. Marín 
comparteix l’esperit d’igualtat de la ciutadania, el Sr. Vega no troba correcta que després faci servir 
arguments tècnics. Pel que fa a la segona esmena, el Sr. Vega planteja una modificació del seu 
redactat. Per tal de clarificar la data exacta en ambdós supòsits, modifica el seu redactat concretant 
que es tracta del període entre el 14 de març i el 31 de desembre. L’esmena té un primer objectiu de 
compensar a tots els sectors afectats, amb característiques similars, evitant greuges comparatius 
entre establiments que han estat igualment afectats, com ara l’hostaleria i les terrasses, i un segon 
que també respon a un principi de justícia, tots els que es beneficien o bé no han rebut el servei per 
una situació de força major aliena a la seva voluntat o bé la seva utilització del servei s’ha vist molt 
reduïda per la disminució de la seva activitat. El Sr. Vega entén que aquestes mesures no han de 
tenir un cost molt elevat. 
 
 La Sra. Marín assenyala que un cop treballat l’esmena s’ha vist molt complicat la 
manera de trobar el sistema tècnic, relatiu a la justificació de les situacions que es plantegen a la 
segona part de l’esmena. En conseqüència, el govern no acceptarà l’esmena. 
 
 Sotmesa a votació la present esmena, és desestimada amb el següent resultat: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
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 Tot seguit, la Sra. Marín planteja una esmena oral, relacionada amb l’esmena que 
acaba de ser debatuda i desestimada. Aquesta esmena, que pot donar resposta a les necessitats que 
es poden presentar, és la següent: 
 
 «Transitòriament, per l’exercici 2021, les activitats que hagin hagut de suspendre la 
seva activitat a conseqüència de la pandèmia i de les mesures que les autoritats estatals, 
autonòmiques o locals, hagin adoptat, gaudiran de bonificació per  cada mes de tancament. La 
bonificació serà del 10% per mes que l’activitat hagi hagut de tancar, arribant al 100% quan el 
tancament s’allargui deu mesos o més.»  
 
 Sotmesa a votació la present esmena, és aprovada amb el següent resultat: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 Tot seguit, la Sra. Marín planteja una segona esmena oral, relativa a l’oci nocturn, que 
ha patit i pateix les restriccions del  temps de pandèmia. Un sector al qual el tancament, i la 
consegüent baixada d’ingressos, aboca a un escenari d’incertesa i gran preocupació, que pot 
esdevenir en una situació insostenible. Són uns agents econòmics d’una gran importància, pels llocs 
de treball directes i indirectes que promouen. La proposta consisteix a afegir una Disposició 
Transitòria a l’Ordenança fiscal 3.37, amb el següent contingut: 
 
 «QUARTA.- Transitòriament, per l’exercici 2021, es declara l’exempció en el 
pagament de la Taxa sobre la gestió dels residus comercials a les activitats d’oci nocturn.» 
 
 Sotmesa a votació la present esmena, és aprovada per unanimitat. 
 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Lluís, qui manifesta el seu acord, atesa la situació 
actual, amb el gran titular del present projecte d’Ordenances: la congelació de taxes i impostos. El 
Grup de JxT també ha traslladat el seu neguit que no era suficient, i que calia anar més enllà, amb 
més mesures per pal·liar la situació econòmica que afecta les famílies, els sectors econòmics i tota 
la ciutadania. La Sra. Lluís és conscient que hi ha moltes incerteses econòmiques, i que la previsió 
d’ingressos és a la baixa, i per tant la despesa haurà de baixar. Però les finances municipals estan 
encotillades per una legislació  estatal ofegadora, i per uns ingressos d’altres administracions que 
costa que es facin efectius. L’administració més propera a la ciutadania és la local. Les incerteses 
del moment fan que no es puguin debatre conjuntament ingressos i despeses, Ordenances i 
Pressupost. La Sra. Lluís esperava del govern que la previsió d’ingressos anés acompanyada d’una 
previsió de capteniment pel que fa a mesures per pal·liar la crisi econòmica i els seus devastadors 
efectes sobre la ciutadania. Cal esperar que estiguin contemplades en el Pressupost. El Grup de JxT 
va proposar rebaixar el tipus impositiu de l’IBI. El govern no ho va acceptar, però hauria d’haver 
explicat que en el Pressupost s’inclourà una partida per incrementar els ajuts o bonificacions per 
capacitat econòmica. També s’hauria d’haver explicat, amb campanyes més intensives, que hi ha 
bonificacions, per fer pedagogia i fer corresponsables als ciutadans. La taxa de residus, que es va 
incrementar en un 5%, afecta famílies i sectors que ho estan passant molt malament. El govern pot 
dir que la taxa només cobreix el 60% del cost del servei. La ciutadania té recels quan veu el que ha 
de pagar aquesta taxa i després veu l’estat de neteja de la ciutat. Cal que el govern faci un major 
esforç pedagògic, amb la possibilitat de fraccionar els pagaments dels tributs. Es podria estudiar la 
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creació d’una tarifa plana per part de les famílies. La Sra. Lluís reitera que el Grup de JxT no nega 
que el govern estigui actuant, o que la situació és complicada, o que les incerteses marquen el que 
es pot fer i el que no, però que demana propostes més agosarades, amb una translació més directa 
per evitar que la ciutadania pateixi encara més. 
 
 El Sr. González recorda que l’any passat el Grup de Ciutadans va votar en contra de la 
proposta de les Ordenances fiscals per 2020, pels seus increments injustificats, que s’afegien als 
increments aplicats pels anteriors governs del PSC. Els increments per enguany no s’han traduït en 
una millora dels serveis en general. L’exemple clar és la neteja. La taxa es va incrementar en un 
5%. Per tant, el problema no és només de recursos sinó de gestió. El problema no és només 
d’incivisme. La proposta pel 2020 va suposar un increment de la pressió fiscal entre 3 i 4 punts, 
quan l’IPC es va tancar l’any 2019 en un 0,8. La responsabilitat d’aquests increments és del govern 
de TxT i d’ERC-MES. El Grup de Ciutadans ja va avisar en el seu moment de les conseqüències de 
l’increment de l’IBI, amb l’impacte sobre els rebuts de les famílies. Tampoc hi ha hagut una 
campanya informativa perquè la ciutadania sàpiga que hi ha una línia de bonificacions per alleugerir 
les càrregues. El Sr. González valora positivament la congelació dels tributs per a l’any vinent, 
atenent la crisi actual. Pel que fa a la suspensió de la taxa de terrasses, el Grup de Ciutadans no està 
en contra, però no afavoreix la igualtat entre els establiments de restauració i d’oci nocturn. Hi ha 
establiments que no tenen terrasses, i la mesura pot ser vista com un greuge. Es podria haver 
ampliat la bonificació i l’exempció en la taxa de residus. Per això ha votat a favor de l’esmena oral 
plantejada per la Sra. Marín. El Sr. González se n’alegra perquè finalment l’equip de govern hagi 
atès la petició del Grup de Ciutadans i hagi corregit la taxa de guals, reconeixent que s’havien 
generat situacions injustes. També valora positivament les bonificacions en l’ICIO, atès que va en 
la bona direcció per renovar el parc de naus industrials a la ciutat. El Grup de Ciutadans s’abstindrà 
en l’aprovació de les Ordenances. El passat, d’alta pressió fiscal, no es corregeix amb les actuals 
Ordenances, tot i que la congelació general és positiva, en un any en el qual, malauradament, la 
ciutadania seguirà convivint amb els efectes de la pandèmia.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Albert, qui comença amb unes reflexions prèvies que 
cal recordar en temps com l’actual. Aquest any és impossible, és molt difícil, poder tenir un debat 
conjunt de Pressupostos i Ordenances, que sempre és desitjable des d’un punt de vista de discurs 
polític i de comprensió de les diferents visions polítiques que conviuen dins el Ple de l’Ajuntament. 
La incertesa dels ingressos és més gran que mai, especialment els que vénen d’altres 
administracions, i les mesures fiscals que ha de decretar, o millor que ha anunciat, l’Estat en l’actual 
context fan que els interrogants siguin molts més i molt més grans. Això dificulta poder treballar i 
poder presentar un Pressupost creïble en aquests moments i poder tenir un debat conjunt 
d’Ordenances i del Pressupost. El Sr. Albert afegeix que acostuma a utilitzar sempre, a l’oposició o 
al govern, tots els mitjans que té a l’abast per donar missatges molt clars entorn de les taxes i dels 
impostos, missatges moltes vegades poc populars, missatges que una part molt majoritària de la 
societat no vol escoltar, però que és obligació dels governants seguir explicant i seguir transmetent. 
El govern té l’obligació de gestionar la ciutat en el moment actual, l’obligació de ser just. Ho 
intenta ser tant quan decideix un augment de la fiscalitat, quan la congela o quan augmenta 
bonificacions per incentivar un o altre col·lectiu. Són decisions polítiques, que tenen una afectació 
molt més clara, molt més evident, del que el dia a dia demostra. La construcció d’una societat justa, 
d’una Terrassa justa, que treballa per la justícia real, que no accepta la misèria ni la marginalitat, 
que vol generar oportunitats pels seus ciutadans, empreses i negocis i construir unes bases sòlides 
preparades per suportar crisis i per poder-les gestionar, passa per ser molt curós amb les decisions 
econòmiques que es prenen. Tenim la ciutat que hem construït, i tothom ha de saber que el nostre 
principal objectiu implica fer uns serveis públics sostenibles i forts, com a millor garantia de poder 
exercir realment els drets, per a la cohesió social i per encarar amb garanties els reptes que tenim 
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com a ciutat. Això vol dir que el dia a dia, la immediatesa, no ha de fer perdre la construcció del 
futur. El dia a dia és molt dur, però no podem hipotecar el demà. Aquest és l’equilibri, la dificultat, 
la gestió que cal fer en moments com l’actual, ajudar i acompanyar tothom que ho passa malament 
avui perquè el demà existeixi. Però el demà arribarà, tant sí com no, i haurem de seguir donant 
respostes. Per tant, cal evitar hipotecar-lo en excés, perquè si no la ciutat no se’n sortirà. Les 
Ordenances fiscals són una eina de construcció de la ciutat. Les Ordenances i els pressupostos 
construeixen la ciutat. Els pressupostos són la visibilitat de les polítiques, la visibilitat d’aquesta 
construcció. Això, però, és impossible sense garantir uns ingressos, sense les Ordenances fiscals 
Aquesta eina no pot ser emprada de forma frívola. S’adapten les Ordenances fiscals per cobrir el 
cost d’uns serveis i la construcció de la ciutat que volem, i perquè quan la gent pagui sigui perquè hi 
ha un projecte de ciutat darrere. Això no obstant, el Sr. Albert manifesta que l’Ajuntament fa un 
esforç de contenció fiscal, i per tant reformula objectius, davant una crisi transversal que afecta a 
tota la nostra societat. És així, i no s’entendria si no s’expliqués. Tothom és conscient del que passa 
al carrer. Es coneixen les dificultats de moltes persones, empreses i negocis; i s’actua en 
conseqüència. I se sap que això ens allunya d’alguns objectius marcats. L’actual crisi no ens ha 
d’impedir fer política, i es presenten unes Ordenances amb mesures fiscals específiques per sectors 
objectius, fortament tocats per la pandèmia com la restauració. I, el que és més important, es 
presenten Ordenances amb noves bonificacions en l’IBI i l’Impost de construccions per promoure 
l’activitat econòmica i l’ocupació, amb la modernització dels polígons i el retorn d’activitat 
econòmica a la trama urbana, recuperant naus en desús. Fem política per facilitar la recuperació de 
l’activitat econòmica, però també per crear-ne de nova, per fer de Terrassa una ciutat atractiva, que 
ho és, per a la reactivació econòmica. Mirem al present i obrim camins de futur. El marge de joc 
que deixa l’Estat als ajuntaments, tothom n’és conscient, amb la Llei d’hisendes locals, és molt petit 
i, no obstant això, l’utilitzem. Des de l’oposició, ERC-MES va promoure canvis en el sistema de 
bonificacions en tots els espectres de les ordenances, perquè se’n pogués beneficiar molta més 
ciutadania, amb un quadre progressiu de bonificacions per renda més ampli, i que tothom pugui 
aportar d’acord amb el seu nivell d’ingressos. Des del govern, ERC-MES torna a emprar 
l’instrument dels quadres progressius, però aquesta vegada per potenciar la renovació del parc 
industrial amb bonificacions per naus a partir dels 15 anys d’antiguitat. Des de Promoció econòmica 
i projecció de la ciutat s’ha marcat com a objectiu donar a conèixer aquestes bonificacions, perquè 
la ciutadania sàpiga quins recursos té al seu abast i, sobretot, perquè és el que a nosaltres ens 
implica, perquè les empreses vegin en Terrassa un entorn atractiu per continuar generant activitat i 
ocupació de qualitat. Es pot actuar sobre públics concrets, com la restauració amb l’exempció de la 
taxa de terrasses, perquè l’Ajuntament té potestat, i no dubta a fer-ho. Hi ha limitacions per actuar 
sobre públics com, per exemple, els autònoms, sobre els quals hem estudiat bonificacions, però la 
llei no ens hi permet incidir si no és amb subvencions. I aquestes depenen dels recursos propis. Uns 
recursos que l’Ajuntament no té. Sembla que els ajuntaments només demanen recursos, però això és 
fals. Necessiten recursos. Però, sobretot, el que necessiten són eines i competències per poder fer 
política. S’està treballant de forma intensa, en tots els àmbits, per poder ser beneficiaris dels fons 
europeus que han d’arribar a l’Estat espanyol, 140.000 milions d’euros, dels quals se sap que el 
52% seran subvencions, i un 48% préstecs; que d’aquest 52%, més de 70.000 milions, es calcula 
que uns 7.000 vindrien a Catalunya, i que Terrassa té projectes, propostes i programes per ser-ne 
beneficiària.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui comença celebrant que finalment l’equip de 
govern hagi presentat dues esmenes orals, encara que no hagi fet fins a última hora, després de la 
presentació de les esmenes del Grup del PSC. Avui el govern ha presentat un projecte atípic 
d’ordenances. Tot i les poques pàgines de l’expedient, és un document important. Es determinen les 
bases de la pressió fiscals, d’allò que pagaran els nostres conciutadans/es que ascendeix a més de 
110 milions d’euros, i tot un entramat de bonificacions, que és un element clau de la justícia fiscal, 
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que és a la vegada un dels puntals de la justícia social. Tothom coincidirà en la importància d’aquest 
document, malgrat el poc temps de debat polític que el govern li ha assignat posant-lo com un punt 
ordinari més. Aquesta aprovació, que històricament ha donat sempre per un Ple extraordinari, 
enguany, ateses les circumstàncies aconsellen ajornar més la del Pressupost. Però no s’entén que el 
govern ho resolgui com un punt més de l’ordre del dia d’avui, amb un informe tècnic, però sense un 
informe econòmic i polític que expliqui quina és la situació del teixit econòmic i social de la ciutat, 
segurament el més complicat de les darreres dècades, ni tampoc aporti quina és la seva visió política 
d’aquesta realitat i les seves propostes per superar-la. Costa d’entendre que a aquesta situació 
d’incertesa, que és autèntica, però que és el seu únic argument, no s’afegeixi alguna certesa, que sí 
que està en les seves mans, una bona diagnosi que és bàsica per la presa de decisions. I també algun 
escenari previsible amb les seves propostes per superar el present i orientar el futur. No hi ha res 
d’això, ni en la documentació ni en els discursos del govern. La ciutat, la tercera ciutat de 
Catalunya, necessita més dades, més reflexió i més acció. El govern es limita a parlar d’incertesa, i 
a no tocar res, més enllà d’alguna mínima actuació. Aquestes decisions poden ser encertades o no, 
perquè no aporten dades i criteris que les justifiquin o les desaconsellin. Ni la paràlisi ni la fugida 
cap endavant són bones solucions en moments difícils. El que s’espera d’un govern és precisament 
tot el contrari, un bon relat explicatiu del moment, amb dades i amb propostes per sortir. El govern 
pot dir que les grans decisions no depenen d’ell. Hi ha una part de veritat, però el govern té un valor 
que cap altra administració té: el valor de la proximitat, que s’ha demostrat importantíssim en 
aquesta situació de pandèmia. Aquest coneixement proper i profund, que permet aplicar i afinar les 
grans decisions de les administracions més llunyanes. El govern ignora aquesta fortalesa, sense 
aportar dades ni propostes. El Sr. Vega pregunta al Sr. Albert quin és el projecte de ciutat del qual 
ha parlat. El Grup del PSC esperava del govern dades i criteris que ajudarien tothom a entendre 
millor la realitat. El govern ha renunciat fins i tot a la participació i la complicitat amb la ciutat. 
Cada any, abans de presentar la proposta d’aprovació al Ple es feia una reunió amb els principals 
agents econòmics i socials de la ciutat per escoltar les seves aportacions i poder debatre la proposta. 
Les informacions que tenim és que tampoc s’ha fet. És evident que el govern no necessita ni aquests 
agents ni l’oposició per aprovar aquest expedient, però no és la millor solució per la ciutat. No és la 
millor manera d’administrar la seva majoria absoluta. El Sr. Vega no comparteix aquesta visió de la 
política. El document, a partir de les explicacions de la Sra. Marín, es pot resumir en els següents 
termes. 
 
- Congelació dels principals impostos i taxes i la capacitació jurídica en l’Ordenança general per 
prendre decisions al voltant de les taxes i preus públics per l’actual situació de pandèmia. Si bé es 
pot entendre aquesta segona part, no tenim cap justificació de la congelació. No hi ha cap relat 
explicatiu al voltant.  
 
- Correccions de tipus tècnic, que van en el seguiment i avaluació que fan els serveis, que estan 
justificades i que no tenen cap mena d’element ideològic. És el cas de les correccions en la taxa de 
guals. 
 
- Ampliació de les bonificacions en la reconstrucció o rehabilitació d’immobles industrials de més 
de 15 anys i menys de 35,completant la que es va introduir fa dos anys. El Sr. Vega hi està d’acord, 
però difícilment tindrà algun impacte, atès que el moment actual no sembla el més propici per 
emprendre la reconstrucció o rehabilitació de naus de menys de 35 anys. 
  
- Altres mesures referides a preus públics d’un impacte molt menor i que el Grup del PSC tampoc 
qüestiona. 
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- Pel que fa a la taxa d’ocupació d’espai públic, el Sr. Vega no la comparteix, tot i que avui s’ha 
millorat una mica amb la proposta de la Sra. Marín. Així i tot, encara és molt millorable. 

 
El Sr. Vega continua assenyalant que es tracta d’un document asèptic que davant la complexitat de 
la situació actual i sense una diagnosi que orienti la presa de decisions, es posa de perfil, evitant un 
posicionament ideològic i unes pautes d’actuació clares. Com a partit d’esquerres, el Grup del PSC 
és partidari d’una pressió fiscal adequada i suficient, però qualsevol variació ha de ser explicada a la 
ciutadania. Qualsevol moviment fiscal sense explicar el perquè o el per a què, generar rebuig i va en 
contra d’aquest principi de contribució de tots i totes, en funció de les capacitats municipals, al 
funcionament de la nostra ciutat. En aquest plantejament, s’ha perdut una oportunitat per corregir o 
modular l’error més greu de l’any passat, la pujada del 5% de l’IBI. No es va donar cap explicació 
en el Ple extraordinari de fa un any, i ara, en aquesta situació tan difícil, tampoc. El Sr. Vega 
recorda que l’únic argument que tímidament es va esgrimir era ampliar la base de despesa per 
contrarestar les limitacions de la normativa d’estabilitat. Ara també ha desaparegut aquesta 
justificació, ja que la normativa ha estat suspesa i a més es podrà comptar amb més de dotze milions 
de romanents. El govern podria, doncs, haver fet alguna cosa més. El Sr. Vega continua assenyalant 
que el més preocupant d’aquest expedient és la falta d’un relat explicatiu. No hi ha ni projecte de 
futur ni de ciutat. La ciutat es troba en un moment crític en termes de salut, que en això tenim 
poques competències i no massa capacitat d’acció, però en termes econòmics, de present i de futur, 
sí que es poden fer coses. L’única paraula que s’ha sentit, en la comissió informativa i en aquesta 
presentació en el Ple, ha estat la d’incertesa. I és veritat que hi ha incertesa per la situació general, 
però també per l’actuació del govern, que encara hi afegeix més. S’aprovaran aquestes Ordenances, 
el principal instrument econòmic que té aquesta ciutat, amb un import superior a 110 milions 
d’euros, sense donar xifres sobre quina és la situació actual, ni fer un relat explicatiu amb un 
informe dels diferents sectors econòmics de la ciutat. No hi ha cap diagnosi, i sense una bona 
diagnosi difícilment es pot aplicar una teràpia efectiva. Si més no, el govern podia haver valorat o 
presentat algun escenari, alguna visió de futur, amb els riscos que comporta, però no s’aporta res. 
Tampoc s’ha tingut en compte els Grups de l’oposició, si més no el Grup del PSC. No fa gaire 
temps es va parlar en el Ple que el govern adequaria el seu Pla de govern a la situació actual. Si el 
seu Pla de govern ja era irreal en una situació de normalitat, difícilment es podrà portar a terme en 
la situació actual. El govern va dir que faria aquesta reflexió i modificació durant l’estiu, però avui 
dia el document continua igual que fa un any, sense cap modificació. Es troba a faltar reflexió, 
planificació i debat. I sobretot visió de futur. La majoria absoluta no garanteix la bondat de les 
actuacions ni la saviesa. Des del principi, els tres grups de l’oposició han volgut ajudar. 
Representen una part molt important de ciutadans/es de Terrassa d’aquesta ciutat. El govern els 
ignora, políticament no els necessita, però la ciutat sí que els necessita. I sembla que el govern 
també ignora la ciutat, i els seus actors. Especialment en aquests moments la ciutat necessita l’equip 
de govern, l’oposició i també la societat civil. I això el govern no ho practica. El govern ha de fer 
autocrítica. I això és, sobretot, responsabilitat seva. El Grup del PSC té la mà estesa, disposat a 
ajudar a construir el futur, sense renunciar a fiscalitzar la seva actuació.  
 
 La Sra. Marín comença manifestant que presentant només les Ordenances, sense anar 
de la mà del Pressupost, limita molt l’argumentació. És difícil explicar les congelacions i les 
bonificacions sense explicar com s’invertiran els diners. La situació de pandèmia és una realitat, 
però l’acció de govern no pot restar neutra. La normativa obligava a aprovar les Ordenances abans 
de finals de mes. Però cal tenir en compte com s’ha gestionat el Pressupost d’enguany, amb els 
canvis de partides amb despeses relacionades amb la COVID-19, que també ha comportat deixar de 
fer altres despeses previstes. Caldrà esperar com acaben les diferents àrees municipals, i després 
plantejar com gestionar els ingressos per donar resposta al que necessita l’Ajuntament i com 
invertir-los. El govern tenia molt clar que no volia incrementar la càrrega sobre la ciutadania, ni que 



 

 46 

la situació crítica es veiés agreujada per un increment dels impostos. Però tampoc es contemplava 
una rebaixa d’impostos, perquè un govern d’esquerres com l’actual ha de donar resposta als sectors 
més vulnerables, de manera que ningú quedi enrere. El Pressupost per a l’any vinent s’elaborarà 
amb el màxim de rigor i de garanties, tenint en compte la pèrdua d’ingressos derivada d’un escenari 
econòmic difícil. La caiguda de la normativa fiscal, però, no ha de fer somiar en allò que mai s’ha 
tingut a Terrassa. Servirà per pal·liar les davallades econòmiques per fer front a la crisi econòmica 
que ens ve a sobre. La Sra. Marín es mostra d’acord amb la Sra. Lluís en què cal fer una major 
pedagogia. Hi ha famílies que no tenen prou coneixement de les bonificacions a les quals tenen dret. 
Caldrà fer un gran esforç per arribar a tota la ciutadania, perquè puguin tenir una càrrega fiscal més 
lleugera. També agraeix al Sr. González el reconeixement que ha fet en relació amb alguns encerts 
del govern. El govern ha d’anar de la mà de l’oposició, que representa una part molt important de la 
ciutadania. Les modificacions que s’han introduït en el debat d’avui han vingut de la mà de 
propostes de l’oposició, i suposen una millora per la ciutat de Terrassa. Les decisions que es prenen 
tenen un impacte sobre la ciutat. Entre tots cal construir la ciutat. També cal la complicitat de la 
ciutadania. No n’hi ha prou amb les decisions polítiques. La Sra. Marín afegeix que el govern vol 
anar de la mà de l’oposició, i donar totes les explicacions que calguin, especialment en el marc de 
les comissions informatives, escoltant i generant complicitats. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Lluís, qui es mostra d’acord amb la congelació fiscal, 
davant el panorama d’incertesa, no només respecte als ingressos que poden arribar a l’Ajuntament 
sinó de la ciutadania de Terrassa. La Sra. Lluís reitera la seva petició de pedagogia vers la 
ciutadania. També demana propostes més agosarades, que si bé no es poden plasmar en les 
Ordenances, per raons legals, sí que cal esperar que estiguin recollides en el Pressupost, com per 
exemple incrementant les partides per ajudes econòmiques a les famílies. El Grup municipal de JxT 
s’abstindrà en la votació, alhora que agraeix les explicacions, tècniques i polítiques, rebudes en 
relació amb l’expedient d’Ordenances. 
 
 El Sr. González reitera que enguany el debat conjunt d’Ordenances i Pressupost no ha 
estat possible. Cal esperar que quan es presentin i es debatin i els Pressupostos, tothom pugui sentir-
se satisfet d’un document que ajudi a la ciutadania i als sectors que estan patint més la crisi, alhora 
que sigui també un impuls a la ciutat. No es tracta d’esperar contribucions exteriors per fer grans 
actuacions, sinó de posar la ciutat en el camí de la recuperació, i de dotar d’un horitzó de progrés 
per al futur. 
 
 El Sr. Albert entén que la gestió política a l’hora de destinar l’aplicació dels recursos 
es pot fer més bé o més malament. Es pot criticar o no. El Sr. Vega, però, ha demanat certeses i 
dades. Hi ha una dada molt clara, que la majoria de municipis del país congelarà les ordenances 
fiscals, a causa de la situació actual. Terrassa congela les Ordenances, i inverteix prop de mil euros 
per habitant. Sabadell congela les Ordenances, però inverteix gairebé 1.100 euros per habitant. 
Mataró, gairebé 1.150 euros. Tarragona, 1.300 euros per habitant. A l’hora de parlar de fiscalitat, de 
projectes, de futur, cal tenir en compte que Terrassa és la ciutat que s’ha anat construint a partir de 
decisions polítiques, moltes compartides. La taxa de residus té una bonificació del 32%, més de 
cinc milions d’euros. Aquesta situació s’ha heretat de decisions polítiques preses prèviament. La 
dada important que cal transmetre és que a Terrassa s’està invertint per sota de mil euros per 
habitant, i això s’ha d’explicar. La disponibilitat de recursos marca la capacitat per fer projectes, 
equipaments, programes i actuacions, de manteniment, de neteja, d’equipaments esportius, 
culturals, etc. Cal dir-ho clarament, en el Ple i a la ciutadania. El que correspon és gestionar aquesta 
realitat. El Sr. Vega hauria de ser capaç d’acceptar i compartir. 
 



 

 47 

 El Sr. Vega coincideix, en termes generals, amb el plantejament del Sr. Albert. La 
ciutat s’ha construït entre tots. Tothom ha tingut responsabilitats. El creixement que ha tingut la 
ciutat en els darrers anys ha vingut per unes circumstàncies en les quals l’Ajuntament no ha tingut 
responsabilitat. Això no ha ajudat. La Sra. Marín ha fet un seguit de declaracions que el Sr. Vega 
comparteix. La ciutat es fa entre tots. Tothom té l’obligació de col·laborar i aportar. Però això s’ha 
de facilitar. I en aquests monuments, els Grups de TxT i ERC-MES són qui governen. En anys 
anteriors, el procediment habitual, a diferència d’enguany, era fer dues o tres reunions de la 
comissió informativa, donant totes les explicacions. És cert que en anys anteriors, el govern no tenia 
majoria absoluta. El Sr. Vega reitera que enguany falten dades i una veritable diagnosi de la ciutat. 
El govern té instruments per fer-la, i per prendre decisions d’acord amb dades objectives. El Grup 
del PSC no s’hi oposarà a la proposta del govern, sense negar que no li convenç, perquè no va 
acompanyada ni de dades ni de propostes de futur que justifiquin les seves decisions. No visualitzen 
cap proposta global per intentar fer front a la difícil situació actual ni cap projecte de reconstrucció. 
Aquest és el repte que ara té la ciutat: reconstruir el teixit econòmic, social i mediambiental. El Sr. 
Vega espera, però, que aquestes reflexions serveixen perquè allò que no s’ha fet en aquesta proposta 
d’Ordenances ho faci en la proposta de pressupostos, amb més participació de la ciutat i de 
l’oposició, i que s’acompanyi d’un relat creïble, amb una bona diagnosi de la situació i una proposta 
d’actuació i de futur per generar la confiança i la il· lusió que necessita la ciutat. 
 
 La Sra. Marín reitera que si les Ordenances no van acompanyades del Pressupost, es fa 
difícil d’argumentar, amb referència a dades més concretes. Però sí que s’han fet dues reunions de 
la comissió informativa parlant de les Ordenances. En tot allò que col·labori a millorar la ciutat, el 
govern sempre estarà a disposició de l’oposició. Les Ordenances enguany es congelen i es milloren 
les bonificacions. Es fa una aposta important perquè les famílies vulnerables no quedin enrere.  
   
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat, amb la incorporació de les esmenes anteriorment 
aprovades, és el següent: 
 
 « 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. 
 
 Analitzades les ordenances vigents en aquest municipi i el context econòmic i 
pressupostari actual i previst per al 2021, pels quals es considera necessari introduir-hi 
modificacions de caràcter legal i tècnic. 
 
 Vistos els informes dels diferents serveis tècnics que contenen les propostes de 
modificació d’impostos i taxes i preus públics, els quals s’emmarquen en les potestats que té 
l’Ajuntament en l’ordenació dels tributs propis. 
 
 I vistos els informes de l’ Interventor General i del Secretari general de la Corporació 
 
 Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció dels següents 
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 ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances generals 
següents: 
 

1.1.- Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos 
de dret públics locals. 
1.3.- Ordenança general reguladora dels preus públics: 
Annex 2 Utilització dels espais d’edificis i dels vivers d’empreses 
Annex 3 Entrades als espectacles de la temporada municipal d’arts escèniques 
Annex 4 Entrades als concerts de la temporada municipal d’arts escèniques 
Annex 11 Venda de publicacions d’arts visuals 

 
 SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos següents: 
 

2.1.- Impost sobre Béns Immobles 
2.5.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
 TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores de les taxes següents: 
 

3.3.- Taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’autotaxi i 
d’altres vehicles de lloguer. 
3.7.- Taxa per l’accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de 
la via pública per a l’aparcament exclusiu, i zones de prohibició d’estacionament en el 
cantó contrari de la calçada davant els guals. 
3.11.- Taxa per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública. 
3.17.- Taxa per l’ocupació de les zones d’estacionament amb horari limitat. 
3.37.- Taxa sobre la gestió de residus 

 
 QUART.- Exposar al públic en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament els acords 
precedents, així com els textos de les ordenances modificades 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, que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021 i regiran mentre no se 
n’aprovi la modificació o derogació expressa.» 

 
ÀREA DE  DRETS SOCIALS  

 
Epígraf 9) Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Xarxa ECCAR, Coalició europea de ciutats 

contra el racisme, promoguda per la UNESCO. 
 

 La Sra. Ciurana explica que l’adhesió de Terrassa a aquesta xarxa permetrà posar en 
relleu el compromís de Terrassa en compartir experiències per millorar les seves polítiques de lluita 
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contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia amb ciutats com Barcelona, París, Roma o Zuric. 
És una iniciativa que compta amb el suport de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans i 
de l’organització més gran de municipis del món, Ciutats Unides i Governs Locals (CGLU), de la 
qual l’Ajuntament de Terrassa en forma part. Els objectius de la xarxa estan recollides a l’exposició 
de motius del dictamen. Terrassa té un compromís polític amb la defensa dels Drets Humans, i 
aquesta defensa és un dels eixos centrals de l’acció de govern municipal, que inclou en el seu 
Programa de Govern 2019-2023 la voluntat que Terrassa esdevingui una ciutat feminista i diversa, 
compromesa amb els Drets Humans, les llibertats i la democràcia. L’Ajuntament compta amb un 
servei de Ciutadania i Convivència, que treballa per detectar i abordar situacions discriminatòries 
per motius d’origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió amb la finalitat de prevenir i sensibilitzar 
sobre racisme a la ciutat. Aquest no és un repte fàcil. Malauradament, hi ha evidències que els 
discursos discriminatoris, basats en l’odi vers les minories estan augmentant. Per això, cal fer ferms 
en els compromisos de lluita contra la discriminació. A més, moltes vegades aquestes actituds no es 
denuncien. La Sra. Ciurana continua resumint els arguments recollits 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: 
 
 « La Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme (xarxa ECCAR) és una iniciativa 
de la UNESCO, iniciada el 2004 per establir una xarxa de ciutats interessades a compartir 
experiències per millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la 
xenofòbia. 
 
 Amb aquest objectiu, la UNESCO va decidir establir una “Coalició Internacional de 
Ciutats contra el Racisme”, una iniciativa que compta expressament amb el suport de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans i de l’organització més gran de municipis del món, 
Ciutats Unides i Governs Locals (CGLU), de la qual l’Ajuntament de Terrassa en forma part. 
 
 Els objectius de la xarxa ECCAR són els següents: 
 

- Lluitar contra qualsevol forma de racisme i discriminació en l’àmbit municipal i 
contribuir així a salvaguardar i promoure els drets humans i el respecte a la 
diversitat a Europa. 

 
- Donar suport a les ciutats membres en aquesta tasca mitjançant el “Pla d’acció en 

deu punts”, que es va adoptar a Nuremberg el 10 de desembre de 2004, i ajudar-
les a establir prioritats, optimitzar les seves estratègies i intensificar la seva 
cooperació. 

 
- Representar i promoure els interessos comuns de les ciutats membres a la Unió 

Europea, al Consell d’Europa i amb els governs dels estats europeus. 
 

- Enfortir la cooperació amb institucions i organitzacions que també estan 
compromeses amb la lluita contra el racisme i la discriminació, així com amb 
altres xarxes municipals europees. 

 
- Sensibilitzar el públic europeu sobre els valors d’una societat justa i solidària i 

motivar-lo per promoure la igualtat i contrarestar amb determinació qualsevol 
opinió i comportament racista o discriminatori. 
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 L’Ajuntament té una llarga trajectòria i compromís en la prevenció i l’abordatge del 
racisme, i tal com queda reflectit en l’eix 64 del Programa de Govern 2019-2023. En aquest sentit, 
el Servei de Ciutadania i Convivència, treballa per detectar i abordar situacions discriminatòries per 
motius d’origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió amb la finalitat de prevenir i sensibilitzar sobre 
racisme a la ciutat. 
 
 Des de març de 2018, l’Ajuntament de Terrassa col·labora amb l’entitat SOS Racisme 
en la prevenció i l’abordatge del racisme a la ciutat de Terrassa. Entre les accions més rellevants 
destaca el Servei d’Atenció i Denúncia per víctimes de racisme, un servei gratuït per a aquelles 
persones o col·lectius que han patit discriminació racista de qualsevol tipus.  
 
 El desembre de 2019, l’Ajuntament de Terrassa va presentar el document estratègic 
“Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí”. Aquest document realitzat dins el 
marc de col·laboració amb SOS Racisme, es concreta en un seguit de propostes i mesures per a 
desenvolupar a nivell de ciutat. Aquestes propostes i mesures donen eines a l’Ajuntament per evitar 
situacions de racisme a la ciutat, garantir la igualtat de tracte i no discriminació en totes les 
intervencions municipals i incorporar l’eradicació del racisme en tots els àmbits de la ciutat.  
 
 L’adhesió a la Xarxa ECCAR permet a l’Ajuntament accedir a la informació i als 
recursos de coordinació d’àmbit europeu i amb la resta de ciutats integrants de la xarxa, així com 
rebre assessorament i acompanyament en el desenvolupament d’estratègies contra el racisme a 
nivell municipal. 
 
 El Servei de Ciutadania i Convivència assumirà les funcions d’enllaç tècnic entre 
l’Ajuntament de Terrassa i la xarxa, i desenvoluparà les tasques que se’n derivin. Periòdicament 
traslladarà als òrgans competents tota la informació relacionada i tramitarà els acords que 
corresponguin per dur a terme les funcions encomanades 
 
 L’Ajuntament de Terrassa abonarà 1.000.- € de quota anual que li correspon per 
nombre d’habitants de la ciutat. que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 4460 3704 22699. 
Els compromisos que es derivin de l’adhesió a la xarxa ECCAR es duran a terme amb els recursos 
econòmics i humans existents en cada moment i prèvia la tramitació que correspongui per l’òrgan 
municipal competent. 
 
 La cap del Servei de Ciutadania i Convivència ha emès un informe proposant 
l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Xarxa ECCAR- Coalició europea de ciutats contra el 
racisme, promoguda per la UNESCO  
 
 Atenent els antecedents que han estat exposats anteriorment, la comissió informativa 
de Drets Socials proposa a l’ Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa ala Xarxa ECCAR: Coalició 
europea de ciutats contra el racisme, promoguda per la UNESCO. 
SEGON.- Satisfer la quota anual de 1.000.-€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 4460 32704 
22699. 
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 TERCER. L’Ajuntament de Terrassa es compromet a complir els compromisos 
derivats dels treballs i acords que es prenguin dins la coalició europea a través de la seva Assemblea 
general,amb els recursos humans i econòmics existents en cada moment. 
 
 QUART. L’Ajuntament de Terrassa es compromet a treballar per la prevenció i 
l’abordatge del racisme a la ciutat.» 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMIA I  PROJECCIÓ DE LA CIUTAT.  

 
Epígraf 10) Aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament de subvencions per part 

de l’Ajuntament de Terrassa per al suport a projectes culturals vinculats als àmbits de 
les arts i el pensament TERRASSA CREA. 

 
 Pren la paraula la Sra. Boladeras, qui assenyala que el suport a la creació ja tenia sentit 
com a proposta de govern per allunyar Terrassa del camí que semblava que la portava a convertir-se 
només en ciutat exhibidora de productes comprats a fora, sense treballar en la recerca, ni en la 
captació de talent ni en les possibilitats de creació, en els moments actuals encara té més sentit, com 
a mesura de futur i línia de futur, estar al costat de les creadores en totes les seves disciplines, i 
procurar que la cultura de base no mori. La nova línia de subvencions obre un camí per a tots els 
professionals de la ciutat i de Catalunya, en totes les disciplines, com per exemple la dansa, o el 
suport al pensament, la filosofia. Terrassa Crea vol donar suport a aquells col·lectius i artistes que 
treballen en un àmbit no tan comercial sinó artístic. Les empreses orientades a obtenir beneficis ja 
tenen les seves subvencions a través de la Generalitat. Terrassa vol potenciar la creació i la recerca. 
Aquests artistes estan organitzats com a associacions o cooperatives, o com a persones físiques o 
jurídiques, o agrupacions que s’ajunten per projectes concrets, no com a empreses. Terrassa Crea no 
subvencions el cent per cent dels projectes, sinó una part, fins a un 70%, i conjuntament amb altres 
administracions, institucions, fundacions o associacions. Subvencionant fins al 70% permet repartir 
més. Es vol acompanyar la professionalització. Es treballarà, sobretot, el retorn social i cultural, tant 
dels seus processos com dels seus resultats, incidint en les escoles i els col·lectius dels set districtes 
de la ciutat. Tots els projectes caminaran sota un segell: gèneres, accessibilitat, capacitats diverses i 
situacions socioeconòmiques, no discriminació racial i sostenibilitat.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui considera que una qüestió d’equitat hauria 
de poder-se presentar tothom a una subvenció pública, la qual cosa no és possible per als autònoms 
i les petites empreses. Tampoc s’hi poden presentar entitats de foment de la cultura tradicional o 
popular. El Grup de JxT, per tant, no comparteix aquestes bases. 
  
 El Sr. Aguinaga manifesta, en relació amb la presentació de la Sra. Boladeras, que 
aquesta línia de subvencions està adreçada als treballadors de la cultura a Terrassa, que tenen una 
estructura organitzativa diferent dels treballadors del gremi de restauració. Aquests últims 
demanaran ajustaments en la fiscalitat. Els treballadors de la cultura necessiten un tipus de suport 
més directe, una transferència de rendes a la creació artística. El que cal fer és determinar quins 
seran els indicadors de retorn que tindran els projectes a la ciutat, tenint en compte que s’està 
parlant d’uns recursos pressupostaris importants, especialment necessaris en aquests moments, i 
tenint en compte que alguns consideren que no és un àmbit imprescindible. Cal determinar 
clarament els criteris d’avaluació per escollir els projectes. Hi seran els professionals del teatre, però 
no haurien de ser només projectes teatrals o per als professionals del teatre. Cal evitar que els diners 
de tothom es destinin només a projectes que són consumits per una minoria. El Grup de Ciutadans 
votarà a favor del dictamen, insistint en la necessitat d’indicadors clars de com aquesta iniciativa 
arribarà a tots els districtes de la ciutat. 
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 El Sr. Aguado veu bé que s’incrementin les subvencions econòmiques destinades a la 
cultura. Però de la manera com s’han fet les bases, s’ha fet més petita la seva repercussió, atès que 
poden tenir un efecte efímer. Són 200.000 euros que es poden interpretar com un pla de xoc. En 
comptes de plantejar una línia de subvencions, es podia haver plantejat amb la forma de concurs, o 
una compra de béns o de serveis. Si es vol adquirir un projecte abans de la seva producció, es 
disposa de l’opció de la compra pública innovadora. La línia està adreçada a professionals sense 
empresa. També a cooperatives, quan aquestes són empreses, amb la mateixa transparència que 
qualsevol altre organisme empresarial. S’ha dit que el 30% restant sortiria d’altres administracions, 
quan no hi ha cap altra administració, ni Generalitat ni Diputació, que contempli aquest tipus 
d’ajudes. Tampoc es permet l’accés a les fundacions privades, excloent fundacions tan importants a 
Terrassa com l’Arxiu Tobella o la Torre del Palau. El Sr. Aguado pregunta per què l’aportació 
pública ha de sortir només de Terrassa en relació amb projectes que poden ser extensius al país, i 
quin benefici en traurà la ciutat de projectes externs a Terrassa. A les bases es parla de formació, 
però s’exclouen les entitats sense ànim de lucre dedicades a la formació, o a l’àmbit sociocultural. 
Es parla també d’una comissió avaluadora, però sense concretar si es tractarà d’un jurat, com si es 
tractés d’un concurs, o d’una comissió de funcionaris, com si es tractés d’una subvenció. Caldrà, 
per tant, més transparència, tot i que la intenció és bona. Amb aquesta línia es promou 
l’autoocupació, però fora de la ciutat, ja que es fa extensible a Catalunya. Aquesta no és la 
competència de l’Ajuntament.  
 
 Pren la paraula novament la Sra. Boladeras, qui respon a la Sra. Trullàs que els 
autònoms sí que tenen accés a la línia. Les persones, físiques i jurídiques, es poden agrupar per 
projectes. El que interessa és treballar la cultura de base, i ajudar a professionalitzar grups. A partir 
del Terrassa Crea es poden crear empreses. El criteri que s’ha seguit és que a l’àrea de Cultura ja hi 
ha una partida de subvencions de 400.000 € dedicada a les altres línies i sectors culturals de la 
ciutat, més altres que se subvencionen directament i que tenen a veure amb la cultura popular i 
tradicional. L’objectiu del Terrassa Crea és incentivar la cultura de base, la creació i la captació de 
talent de tota Catalunya, perquè vinguin a la nostra ciutat i tinguin un retorn social important a 
Terrassa. És una manera de portar l’art professional a tots els districtes de la ciutat. Tots aquests 
matisos es veuran reflectits quan es faci la convocatòria. També es tindran en compte totes les arts, 
les del pensament i la qüestió, les arts vives, les arts visuals, les musicals, les del moviment, el circ, 
etc. Es treballarà per projectes, i per persones que en la base de la cultura ara estan menys 
emparades i acompanyes en el marc de la crisi. El retorn que tindran sobre la ciutat és un aspecte 
important que es potenciarà. La Sra. Boladeras no vol entrar amb debatre amb el Sr. Aguinaga sobre 
si l’art i la cultura són prescindibles o no. Segurament per al Sr. Aguinaga sí que ho siguin. La 
cultura es considera mundialment com un dret fonamental. Per al govern municipal és un dret 
fonamental, com la salut o l’educació. Mitjançant aquesta nova línia de subvencions, que no existia, 
Terrassa fa un pas molt important vers la professionalització i el retorn social de la cultura a la 
ciutat. L’elit no és axó. L’elit és qui es poden pagar anar l’òpera. La línia de subvencions obrirà 
Terrassa al món.  
 
 La Sra. Trullàs agraeix a la Sra. Boladeras les seves explicacions, que han estat més 
clares que les mateixes bases. 
 
 El Sr. Aguinaga comença posant de manifest que no ha entès la seva anterior 
intervenció. Ha dit que algunes persones poden considerar que la cultura és prescindible. Aquest no 
és el cas del Grup de Ciutadans, que a més ha anunciat el seu vot favorable al dictamen. Un dels 
elements importants de les bases reguladores és que se subvencionen projectes, i no específicament 
empreses. Se subvencionen iniciatives dutes a terme per empreses o per grups de persones que 
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poden treballar conjuntament i disposar així de més capacitat i potencial de creixement i 
desenvolupament de les entitats com a empreses i com a unitats de negoci. Per tant, benvinguda 
sigui aquesta iniciativa, a més de fomentar la cultura i el pensament, si pot assolir un major grau de 
professionalització, sense el suport continu de les administracions. 
 
 El Sr. Aguado considera que aquesta línia de subvencions no tindrà continuïtat si no es 
tenen en compte les consideracions que ha fet en la seva anterior intervenció. Un cop superada la 
limitació d’aquells que hi poden accedir, difícilment es podrà repetir les ajudes si no s’amplia a les 
bases el seu accés. Amb 200.000 € no es pot fer història al món. La idea és bona però queda petita. 
El Sr. Aguado posa com a model altres iniciatives, com el festival TNT o l’ESCAC. La Sra. 
Boladeras s’ha referit a la formació, la qual cosa és bona, perquè algú pugui esdevenir després 
professional o empresa. El Sr. Aguado pregunta per què no s’opta per la via del concurs, que serà 
més transparent per una administració pública i que permetrà posar Terrassa en el mapa. I si després 
aquest projecte ha d’esdevenir empresa, encara pitjor, perquè per aquí pot entrar una empresa o una 
fundació i per la porta del darrere.  
 
 La Sra. Boladeras considera que les subvencions són tan clares i transparents com els 
concursos. Any rere any, les coses experimenten transformacions d’acord amb les necessitats 
socials. Unes bases no han de ser estables i mantenir-se fixes per sempre. Sempre és una bona 
pràctica avaluar, transformar-se i escoltar les necessitats del moment. El govern entén que les 
necessitats actuals de la ciutat són aquestes. La Generalitat no és l’única administració que dóna 
suport a la creació. Hi ha fundacions i associacions d’arreu que també ho fan. Per tant, no s’entén 
que Terrassa no pugui donar aquest suport. La Sra. Boladeras demana disculpes al Sr. Aguinaga per 
no haver entès les seves paraules. La Sra. Boladeras reitera que el projecte estarà sotmès a una 
avaluació contínua. El projecte neix ara i no és perfecte. Es continuarà treballant per donar, any rere 
any, la millor proposta per a les necessitats culturals de Terrassa, amb la voluntat d’obrir-se a 
Catalunya i al món sencer. Quan surti la convocatòria es donaran més dades sobre els mecanismes i 
les persones encarregades de l’avaluació i de l’atorgament de les subvencions.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 
  
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el servei de Cultura, impulsa polítiques 
culturals basades en els drets culturals, i això implica anar més enllà del dret d’accedir a béns i 
serveis. 
 
 La creativitat i la innovació són els àmbits principals de la nova economia, la del 
coneixement. Són intrínsecs al fet cultural i formen part indestriable del conjunt  d’objectius de 
l’Ajuntament de Terrassa en matèria cultural. 
 
 Vist que l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei de Cultura,  compta amb set 
línies de subvencions: 1- Foment de l’associacionisme cultural; 2- Foment de l’activitat literària i 
edició; 3- Foment de la recerca històrica en l’àmbit local; 4- Esdeveniments musicals arrelats  a la 
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ciutat; 5- Concertació d’activitats del calendari festiu; 6- Foment de l’ increment de l’oferta cultural 
per a públic familiar; i 7- Foment de les entitats generalistes en l’àmbit de l’economia social. 
 
 Atès que les actuals línies de subvencions del Servei de Cultura no refereixen al suport 
a projectes professionals de l’àmbit de les arts i el pensament, i que un dels objectius de la regidoria 
és potenciar la investigació i la producció de pràctiques artístiques contemporànies 
 
 Des del Servei de Cultura es considera que la riquesa d’una ciutat comença per la seva 
capacitat de cerca i captació de talent i d’estímul de la creativitat i la innovació artístiques. 
 
 Vist l’informe tècnic emès pel director del Servei de Cultura, en data 7 d’octubre de 
2020. 
 
 Fonaments de dret: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 

 
 Vistos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Promoció econòmica i  
Projecció de la ciutat, proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
 ACORD 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment les “Bases específiques que han de regir l’atorgament 
de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per al suport a projectes culturals vinculats als 
àmbits de les arts i el pensament TERRASSA CREA”, vinculades a l’actual línia 6,  per al Foment 
del increment de l’oferta cultural per al públic familiar, del Servei de Cultura, d’aquest Ajuntament. 
El text de les Bases és el següent: 
 
 

“ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCION S PER 
PART DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER AL SUPORT A 
PROJECTES CULTURALS VINCULATS ALS ÀMBITS DE LES ART S I EL 
PENSAMENT “TERRASSA CREA” 

 
 PREÀMBUL 
 

 L’Ajuntament de Terrassa manifesta la necessitat d’impulsar línies de suport, per tal 
que la formació, el talent i la creació artística trobin espais per a la consolidació de projectes que 
contribueixin a la millora de l’expressió cultural de la nostra societat. 
 
 L’Ajuntament de Terrassa pren la iniciativa amb aquestes bases, amb la voluntat 
d’impulsar i recolzar  al sector artístic cultural, mitjançant el suport a projectes de recerca, creació i 
producció,  vinculats als àmbits de les arts i el pensament.  
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 Davant del nou context, i els efectes que està produint en el sector cultural, 
l’Ajuntament de Terrassa posa a disposició dels sectors artístics, unes mesures específiques d’ajuts 
per a la creació i la producció  dels projectes seleccionats. Aquestes bases  i les convocatòries 
estaran obertes als creadors i creadores que disposin d’un projecte per tal de recolzar-lo 
econòmicament, acompanyant tot el procés de producció i de gestió cultural. 
 

1. OBJECTE 

 L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de les subvencions 
“Terrassa Crea” dins dels límits establerts en els pressupostos municipals a projectes  de recerca, 
creació i producció vinculats en els àmbits de les arts i el pensament al terme municipal de Terrassa 
o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i sempre 
d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin. 
 

2. RÈGIM DE CONCESSIÓ 

 La concessió d’aquestes subvencions s’efectua mitjançant el règim de concurrència 
pública i competitiva, d’acord amb la Llei de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, del Pla 
Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament de Terrassa, i de l’Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

3. PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
 Podran sol·licitar subvenció:  

a) Persones físiques o agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer 
projectes conjunts, sempre que tots els membres, que tindran condició de 
beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases. 

 
b) Associacions sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva 

activitat en els àmbits de les arts. 
 

c) Cooperatives. 
 

Les persones beneficiàries han de ser residents o tenir la seu a Catalunya; estar al 
corrent de les obligacions tributàries i fiscals; han d’haver justificat qualsevol 
subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Terrassa; no han d’haver estat 
mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per raó de 
sexe, gèneres, origen o capacitats. 

 
No poden optar a aquestes subvencions: 

 
- Les entitats públiques 
- Les fundacions publiques i privades 
- Empreses  
- Entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la formació o a l’àmbit 

sociocultural 
- Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional i del patrimoni cultural 
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- Les persones o entitats que estiguin incloses en qualsevol de les circumstàncies 
assenyalades a l’article 13de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions 

 
4. LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENT AR  

  
 La documentació es presentarà mitjançant els models oficials aprovats en la 
convocatòria i que estaran disponibles a la Seu Electrònica 
 
 La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent: 
 

a) Sol·licitud d’inscripció a la convocatòria on s’expliqui la motivació per aplicar-hi 
b) Proposta de projecte amb: 

 
1. Argumentació teòrica, explicació dels aspectes temàtics i discursius en els que es 

posi èmfasi. 
2. Viabilitat de la producció  
3. Proposta de formalització 
4. Proposta d’activitats complementàries, si s’escau 
5. Pressupost general del projecte 
6. Calendari de treball 
7. Documentació que la persona autora del projecte cregui oportú aportar a l’entorn 

de projectes realitzats anteriorment, publicacions, material gràfic, etc  
8. Currículum i trajectòria professional de la persona o persones autora o autores del 

projecte  
 
 Els documents adjunts al formulari de sol·licitud es presentaran en format pdf. 
 

5. CONDICIONS I REQUISITS DEL PROJECTE 
 
 Els projectes han d’acomplir els requisits següents: 
 

- Realitzar-se en el terme municipal de Terrassa o fora d’aquest en el cas que es 
consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i sempre d’acord amb les 
finalitats públiques que s’estableixin. 

- Cal que es faci una presentació pública del projecte dins l’any natural de la concessió 
de l’ajut. La comissió avaluadora decidirà, juntament amb la persona o persones 
beneficiàries de la subvenció, el retorn a la ciutat més convenient, mitjançant un 
número estipulat d’actuacions als territori, assajos oberts, conferències, formació o/ i 
exhibició en centres educatius i socioeducatius, etc. 

- El projecte formarà part de les temporades artístiques professionals de l’Ajuntament 
de Terrassa o dels cicles propis del servei municipal de Promoció i Difusió Cultural. 

  Tanmateix, el projecte haurà de respectar i observar els principis de: 
 

- Perspectiva de gèneres 
- Accessibilitat en quan a capacitats socioeconòmiques, orígens i capacitats diverses  
- Sostenibilitat 
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6. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL· LICITUDS 

 
 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria. 
 
 Les sol·licituds es presentaran exclusivament a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Terrassa mitjançant els models oficials que determini la convocatòria. 
 

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 

 El procés de gestió de cada sol·licitud correctament registrada serà el següent: 
 

-  Presentació de la proposta  
 
-  Recepció i revisió de la documentació per tal de verificar que compleix tots els 

requisits esmentats en les presents bases. 
 

-  Valoració tècnica per part de la Comissió de valoració, en funció de l’adequació de 
la proposta a les presents bases (temàtica, descripció, pressupost, documentació 
complementària, etc). 

 
-  En cas de detectar propostes similars o iguals, la Comissió de valoració podrà 

recomanar a les persones, entitats o empreses que les hagin plantejades, que elaborin 
una nova proposta. 

 
-  Publicació i comunicació de la resolució provisional de les subvencions 

TERRASSA CREA. 
 

8. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
 Les despeses subvencionables són les corresponents a honoraris i producció. 
 

9. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
 Les subvencions TERRASSA CREA tindran consideració de despesa pública i aniran 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal. La quantitat i la partida 
pressupostària es determinaran en la convocatòria. 
 

10. IMPORT MÀXIM DE LES SUBVENCIONS 
 
 Com a regla general, el import de les subvencions TERRASSA CREA no ultrapassarà 
el 70% del cost del projecte subvencionat. En el cas que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient 
s’haurà de justificar la necessitat de fer-ho. 
 
 En el cas que un projecte presentat hagi obtingut atorgament d’altres subvencions o 
ajudes públiques o privades, el import total d’aquests no podrà, en cap cas, superar el cost de 
l’activitat. En aquest cas l’Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir l’ajut atorgat fins el cost 
màxim de l’activitat. 
 
 Els imports atorgats estaran sotmesos a les retencions i impostos que marqui la llei. 
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11. ÒRGAN PER A L’ORDENACIÓ 

 
 Es crearà una Comissió de valoració formada per tècniques i tècnics expertes en gestió 
cultural que serà l’encarregada de avaluar els projectes rebuts i seleccionar aquells que siguin 
mereixedors de rebre suport a través de les subvencions TERRASSA CREA. 
 
 També s’instituirà una Comissió de Seguiment que estarà formada per les i pels 
mateixos membres que la Comissió de Valoració.  
 
 Aquesta comissió vetllarà pel seguiment, l’acompanyament i el desenvolupament dels 
projectes que han rebut l’ajut de TERRASSA CREA. 
 

12. ÒRGAN PER A LA INSTRUCCIÓ 
 
 L’òrgan competent per a la instrucció serà l’equip de gestió administrativa de l’Àrea 
de Projecció de la ciutat de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

13. ÒRGAN PER A RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  
 
 La resolució de la convocatòria serà competència de la Regidoria Delegada de Cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

14. FORMA I LLOC DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES DE L A 
CONVOCATÒRIA  

 
 Aquestes Bases específiques i la Convocatòria pertinent es publicaran a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i es comunicarà a la Base Nacional de Subvencions qui 
ordenarà la publicació al BOPB, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

15. RESOLUCIÓ FINAL I REFORMULACIÓ  
 
 Les persones beneficiàries de les subvencions hauran de presentar en la forma i 
terminis que estableixi la resolució provisional, la reformulació del projecte, adaptant-lo a l’import 
atorgat, així com el document d’acceptació. 
 

16. TERMINIS DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ  
 
 El termini de resolució serà d’un mes a partir del termini de tancament de sol·licituds. 
 El termini de resolució definitiva serà d’un mes a partir de la data de presentació de la 
reformulació.  
 

17. PUBLICACIÓ DE LES RESOLUCIONS 
 
 La resolució de les subvencions TERRASSA CREA es publicarà la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 

18. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT 
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 Una vegada acceptat l’ajut es tramitarà el pagament del 80% del import atorgat. El 
20% restant es tramitarà un cop justificat el projecte. 
 

19. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
 S’entendrà acceptat l’atorgament de l’ajut si en el termini de 15 dies a partir de la 
notificació les persones beneficiàries no presenten al·legacions o renúncia. 
 

20. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
 Les justificacions es presentaran en el termini d’un mes després de la presentació 
pública del projecte. 
 
 S’admetrà una desviació pressupostària de fins al 20%. En el cas que la desviació sigui 
a l’alça, aquesta modificació no afectarà al import atorgat. 
 
 Els documents necessaris per la justificació s’especificaran en la convocatòria. 
 

21. ACCEPTACIO DE LES BASES 
 
 La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 

22. PROTECCIÓ DE DADES 
 
 Les dades personals facilitades per sol·licitar subvenció al programa «Terrassa Crea» 
seran tractades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. El responsable del 
tractament és l’Ajuntament de Terrassa, i tractarà les dades amb la finalitat de gestionar les 
sol·licituds de subvencions i fer el seguiment del seu atorgament o denegació, justificació i 
possibles incidències. 
 
 Les dades es cediran a organismes o entitats a qui es comuniquin informació sobre 
subvencions per les finalitats ja especificades. 
 
 Les persones sol·licitants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu 
Electrònica, o bé adreçant�se al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina 
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa. La informació sobre la política de protecció de 
dades de l’Ajuntament està disponible a l’enllaç http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades 
 

23. RÈGIM JURDÍDIC 
 
 El marc legal pel qual es regirà la concessió dels subvencions està constituït per: 
  
 a) La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament aprovat pel Real Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
 b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (art. 25 i 72 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i arts.40, 189.2 i 214.2 de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
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 c) La legislació de la Generalitat de Catalunya (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de 
la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts.118 a 129 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.) 
 
 d) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa vigent sobre el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 e) Totes les dades seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 
2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i l’altra normativa que sigui d’aplicació. 
 
 f) La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern en els termes en que li sigui aplicable. 
 
 g) La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència, pel que fa a la professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb 
menors. 
 
 h) La Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 En tot allò que no estigui previst en aquestes bases es regirà pel que disposen els 
preceptes bàsics de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, les normes del 
Reglament d’activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, en mesura que siguin 
d’aplicació i les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa.” 
 
 SEGON.-  Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el text de les bases específiques, que  
han de regir l’atorgament d’ajuts per part de l’Ajuntament de Terrassa  al suport a projectes 
culturals vinculats als àmbits de les arts i el pensament TERRASSA CREA,  a informació pública 
per un termini de vint dies mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la seu electrònica municipal, a un mitjà local diari de comunicació escrita, i una 
referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; d’acord amb l’article 
124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny, per a la formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de que no se’n 
produeixi cap, l’acord esdevindrà definitiu.» 
 
Epígraf 11) Revocació i extinció de la concessió per a l’ús privatiu del solar propietat municipal 

anomenat «Les Palmeres», delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre Riquer, Jocs 
Olímpics i Voluntaris Olímpics, atorgada en favor de la Fundació Privada Esportiva 
Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. 

 
 Pren la paraula el Sr. Albert, qui recorda que aquest ha estat un procés llarg, amb 
conflictes i no desitjat per ningú, especialment pels qui a principis de l’any 2000 van idear un 
projecte amb la finalitat de generar i oferir recursos econòmics a l’esport, en especial al futbol, 
gestionant i explotant serveis esportius, i poder així garantir també el desenvolupament de l’activitat 
social i esportiva dels equips de futbol base i del primer equip de Terrassa F.C. Un projecte nascut 
de la bona predisposició de totes les parts, que havia de generar uns fonaments estables mitjançant 
la generació de recursos econòmics per l’esport. Tot plegat no ha anat pels camins previstos, amb 
processos judicials que generen topades i afectacions importants, en els actors principals i també de 
secundaris. S’ha arribat a la fi del procediment judicial amb una sentència ferma. L’Ajuntament no 
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el pot obviar ni actuar en contra dels pronunciaments de la sentència. Un cop desestimades les 
al·legacions per les parts, es presenta al Ple l’extinció de la concessió de l’ús privatiu del solar de 
propietat municipal. El Sr. Albert afegeix que els concessionats han presentat recurs contenciós-
administratiu davant el jutjat número 14 de Barcelona, sol·licitant la suspensió d’aquest acte 
administratiu. Ara queda esperar el que acordi aquest jutjat. 
 
 El Sr. Aguinaga anuncia que el Grup de Ciutadans donarà suport a aquest dictamen. 
Un expedient força trist. El Sr. Aguinaga fa també un reconeixement a l’equip jurídic per la feina 
feta. És obligació del Ple que la ciutadania sàpiga el que ha passat, i que els concessionats, que han 
presentat un recurs contra les al·legacions fetes per l’Ajuntament, han deixat un deute de 3,4 
milions d’euros a la ciutat, un deute que és dubtós que es pugui recuperar. I també que hi ha una 
instal·lació esportiva, TerrassaSports, amb una sèrie d’usuaris i treballadors, que no saben què 
passarà amb ells. Per entomar aquest problema, caldrà que els serveis municipals facin un pla 
econòmic i financer. A més, hi ha 600 nens, practicants d’esport, que es troben en una situació 
d’incertesa. Si el club de futbol no es desvincula de la fundació, el futbol d’aquest club no podrà 
utilitzar les instal·lacions municipals. La irresponsabilitat dels concessionats és enorme, i el 
perjudici moral i material que han provocat a la ciutat també ho és. La ciutat ha de conèixer aquesta 
situació, per una qüestió de justícia.  
  
 La Sra. Candela manifesta que avui es fa un pas més en un procés llarg. El Grup del 
PSC vol valorar l’enorme tasca que estan duent a terme els serveis municipals a l’hora d’elaborar 
els seus informes tècnics i jurídics, per poder elevar al Ple aquest dictamen. Avui s’extingeix la 
concessió, donant un termini de cinc mesos al concessionari per deixar les instal·lacions. Cal que 
l’administració es controlin els terminis dels procediments que vindran, per tal de preservar els llocs 
de treball dels treballadors/es de les instal·lacions. També ha d’estar molt emetent a les decisions 
que es prenguin des de la fundació i el Jabac, per poder actuar en relació amb els 600 esportistes 
que estan rebent formació esportiva en els camps de futbol. La fundació presentarà un recurs contra 
les resolucions dictades. La Sra. Candela demana fer una reunió exclusiva per rebre informació 
jurídica detallada sobre les actuacions que es duran a terme. 
 
 El Sr. Albert es mostra disposat a atendre la petició de la Sra. Candela. El Sr. Albert 
demana la màxima prudència en relació amb la situació dels professionals de TerrassaSports i dels 
equips que estan utilitzant aquests espais. L’Ajuntament defensa els interessos de l’administració i 
de la ciutat, i accepta que els concessionats creguin que han de defensar els seus interessos, amb la 
presentació del recurs contenciós-administratiu. Avui es fa un pas definitiu amb la revocació de la 
concessió. Ben aviat es podran reunir tots els Grups municipals per situar l’estat d’aquest tema.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
« Antecedents de Fet: 
 

I. En data 25 d’octubre de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va acordar atorgar la 
concessió demanial respecte al solar de propietat municipal anomenat «Les Palmeres» 
delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre de Riquer, Jocs Olímpics i Voluntaris 
Olímpics, en favor de la Fundació Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació 
Privada Esportiva Terrassa Futbol Club, per un termini de 35 anys, de conformitat amb 
els plecs i condicions aprovats a l’efecte. 
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D’acord amb aquest  Plec de condicions la concessió tenia una doble finalitat 
justificativa, per una banda, facilitar el desenvolupament, execució i consecució de fins 
d’interès públic i de la pròpia concessionària, consistents en el servei a l’esport, en 
especial al futbol, mitjançant la gestió i explotació de serveis esportius a instal·lar en 
aquest bé demanial, que permetessin obtenir recursos econòmics que havien de destinar 
a la consecució d’aquests objectius. Per altra banda, la concessió es va  efectuar amb la 
finalitat de garantir el desenvolupament de l’activitat social i esportiva dels equips de 
futbol base i del primer equip de Terrassa Futbol Club Societat Anònima Esportiva, pel 
que també es devia assegurar la possibilitat de que els esportistes d’aquesta entitat 
poguessin utilitzar els equipaments existents i els que poguessin construir-se en un futur 
sobre aquest bé objecte de concessió. 
 

II.  D’acord amb la finalitat de la present concessió que preveia la possibilitat d’explotació 
dels béns  cedits per l’obtenció de recursos per destinar a l’esport i en especial al futbol, 
el concessionari, va construir sobre el solar de propietat municipal «Les Palmeres», un 
complex esportiu que disposava alhora també d’un local destinat a bar restaurant, per a 
la seva explotació econòmica. 
 
El complex esportiu construït  sobre aquest solar, anomenat Terrassasports  va ser 
finançat directament per la Fundació. La gestió d’aquest centre esportiu es va arrendar   
a l’empresa TERRASSASPORTS  2001 SL en virtut de contracte d’arrendament  de 
data 1 de maig de 2003, segons el qual la Fundació hauria de rebre un import mensual 
de 60.000.-€, durant un termini de 33 anys coincidint amb el termini de finalització de 
la concessió a canvi de l’explotació d’aquest.  
 
El local destinat a bar restaurant es troba en el mateix edifici on es troben les 
instal·lacions esportives. La gestió del bar va ser arrendat per la Fundació  inicialment a 
la mercantil  Esportiu Castell Arnau SL per un import de 1.724,14 € mensuals. 
Posteriorment,  a  partir de gener de 2016,  es va arrendar a la mercantil Can Berardo 
SL,  per un termini de 10 anys prorrogable per anualitats fins al termini màxim del 30 
de juny de 2032. 

 
III.  La Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club, en compliment de les obligacions 

derivades de la present concessió, des de l’inici de l’explotació de les instal·lacions 
situades en el solar cedit, a mitjans de l’any 2003, va anar realitzant aportacions 
econòmiques d’import variable al Terrassa Futbol Club SAD, fins a finals de l’any 
2008, en que, els recursos econòmics generats per l’explotació dels equipaments  situats 
en el solar objecte de concessió van deixar de destinar-se al servei de l’esport de la 
ciutat i, en especial del futbol. 

 
IV.  En virtut d’aquest incompliment, en data 16 de juliol de 2010, per acord de la Junta de 

Govern Local, actuant per  delegació del Ple municipal, es va acordar modificar el plec 
de condicions de la concessió atorgada, imposant l’obligació de pagament d’un cànon 
mensual de 24.735.-€, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals (RDL 2/2004, de 5 de març) i de l’article 2.2.a) de la Llei General Tributaria de 
2003, com a contraprestació per la cessió del domini públic. L’import del cànon es va 
establir d’acord amb els informes elaborats pels tècnics municipals i atenent a les dades 
de les que disposava el servei d’esports de l’Ajuntament de Terrassa respecte  a 
l’explotació econòmica de les instal·lacions ubicades en aquest solar en el seu propi i 
exclusiu benefici. 
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L’establiment d’un clàusula que determini l’obligatorietat de la Fundació d’abonar un 
cànon mensual permetia garantir a l’administració municipal l’assoliment de l’objectiu i 
finalitat de la concessió de possibilitar el desenvolupament de l’activitat social i 
esportiva del Terrassa FC. 
 
En concret, la modificació del Plec de condicions que regula la concessió demanial del 
solar anomenat «les Palmeres», en favor de la Fundació Privada Esportiva Terrassa 
Futbol Club, es va concretar, en dues modificacions. Per una banda, es va suprimir  el 
paràgraf segon de la clàusula segona, essent el següent: 
 
«La cessió s’efectua també amb l’ànim de garantir el desenvolupament de l’activitat 
social i esportiva dels  equips de futbol-base i del primer equip de Terrassa Futbol Club 
Societat Anònima Esportiva, pel que caldrà garantir  en qualsevol dels casos la 
utilització per part dels esportives d’aquesta entitat dels equipaments existents i dels 
que  es puguin construir en el futur.»  
 
Per altra banda, es va incloure en el Plec de condicions una nova clàusula numerada 
com a 4.bis, al tenor literal de la qual s’establia:  
 
« 4.bis. CANON. Com a contraprestació a la cessió de la present concessió, el 
concessionari resta obligat al pagament a l’Ajuntament de Terrassa d’un cànon anual 
que es concret en 296.820.-€. El pagament del cànon es realitzarà fraccionat en dotze 
terminis, mitjançant ingrés mensual de 24.735 euros en el compte corrent bancari que 
l’Ajuntament tingui a bé comunicar-li a la concessionària, per mesos avançats, dins el 
cinc primers dies de cada mes. 
 
L’incompliment de la present obligació de pagament per part del concessionari, 
suposarà un incompliment molt greu de les condicions reguladores de la present 
concessió i donarà dret a l’Ajuntament de terrassa a la revocació de la present 
concessió sense que es generi, en aquest cas, dret a cap mena d’indemnització en favor 
del concessionari amb motiu de la revocació, i sens perjudici, en aquest cas, que 
l’Ajuntament procedeixi a l’exacció de les quantitats degudes per la via de 
constrenyiment, donada la naturalesa tributària del cànon». 
 

V. L’acord de modificació del Plec de condicions de la concessió de 16 de juliol de 2010 
va ser recorregut per la Fundació davant la jurisdicció contenciós administrativa, 
tramitant-se el Recurs Ordinari 425/2010-A davant el Jutjat contenciós administratiu 2 
de Barcelona, denegant a la Fundació cap mesura de suspensió de l’efecte executiu 
d’aquest acte ni de suspensió de l’obligació de pagament del cànon establert.  
 
Aquest procediment judicial va finalitzar mitjançant sentencia 92/2012 de 10 d’abril,  
desestimant el recurs de la Fundació, confirmant la legitimitat de la modificació del plec 
de condicions de la concessió qualificada com a concessió de béns de domini públic, 
establint el pagament d’un cànon mensual de 24.735.00 €, posant de manifest la 
existència d’activitats privades en el solar desvinculades de les obligacions imposades al  
concessionari, explotades a través de les empreses mercantils «Terrassasports 2001 SL» 
i «Can Berardo SL» i altres empreses intervinents en la construcció i explotació del 
solar, directament relacionades amb la Fundació i els seus membres. 
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L’esmentada sentència va ser recorreguda per la Fundació davant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció cinquena, en rotlle 
d’apel·lació 479/2015, finalitzant per sentencia de 5 de març de 2019 (Decret de 
fermesa de 10/05/2019). Aquesta sentencia ratifica entre altres pronunciaments, la 
legitimitat de la modificació del plec de la concessió i l’establiment d’un cànon per 
import de 24.735,00 € mensual a abonar per la Fundació com a concessionari del solar  
«Les Palmeres» de Terrassa. 
 
Alhora, la Fundació va interposar diferents  procediments judicials davant la jurisdicció 
contenciós administrativa impugnant diferents liquidacions mensuals de l’esmentat 
cànon els anys 2010 a 2013, trobant-se actualment tots els procediments judicials al 
respecte arxivats judicialment. 
 

VI.  D’acord amb l’informe del Servei de recaptació de l’Ajuntament de Terrassa de data 11 
d’octubre de 2019, que forma part del present expedient, la Fundació Privada Esportiva 
Terrassa Futbol Club té un deute a data de l’informe de 3.486.432,34 €, en concepte 
d’impagament del cànon per la concessió administrativa constituïda sobre el solar 
denominat «Les Palmeres» de Terrassa,  suposant un incompliment de les obligacions 
establertes en el Plec de condicions  de la concessió. Arrel d’aquest impagament reiterat 
del cànon de la concessió, el Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Terrassa va 
procedir a declarar l’embargament de la Fundació per aquests i el conseqüent expedient 
de constrenyiment EXEC-11498/2012-DC01 per l’impagament del cànon. 

 
VII.  D’acord amb l’informe del Servei  d’assessoria jurídica de l’Ajuntament de Terrassa, de 

21 de novembre de 2019,   que forma part del present expedient, l’impagament del 
cànon de la concessió suposa  un incompliment per part de la Fundació, qualificat de 
molt greu de les condicions reguladores de la concessió i esdevé  causa de resolució 
anticipada de la concessió. Així mateix, les empreses que gestionen l’explotació de les 
instal·lacions situades en el solar objecte de concessió,  han estat declarades 
responsables solidaries dels deutes de la Fundació per l’impagament del cànon per 
l’incompliment dolós de les ordres d’embargament remeses per aquest Ajuntament 
respecte a l’arrendament mensual a abonar a la Fundació realitzant una sèrie 
d’actuacions en frau amb la concessionària per eludir el pagament del cànon de la 
concessió.  
 
Respecte a TERRASSASPORTS 2001 SL es va tramitar el corresponent expedient de 
declaració de responsabilitat solidària pels deutes de la cessionària per l’incompliment 
culpós de les diferents ordres d’embargament, rebudes respecte al deute de la Fundació-
concessionària,  en virtut de l’article 42.2.b i 41.3 de la Llei General Tributària,  
finalitzant per Resolució ferma 10226 de  14/12/2016, ratificat per sentència ferma núm. 
213/2018 de 9/10/18 del Jutjat contenciós administratiu 1 de Barcelona en procediment 
recurs ordinari 50/2017, ratificada per sentència ferma núm. 851 de 26/06/19 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciós administrativa,  secció 1ª,  
en recurs d’apel·lació 8/2019. 
 
Respecte a la mercantil CAN BERARDO SL, una de les empreses constituïdes per 
membres i familiars de la concessionària, es va tramitar el corresponent expedient de 
declaració de  responsabilitat solidària pels deutes de la Fundació per l’incompliment 
culpós de l’ordre d’embargament  rebudes respecte al deute de la Fundació-
concessionària,  en virtut de l’article 42.2.b i 41.3 de la Llei General Tributària. 
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Finalitzant mitjançant Resolució 10224 de 15/12/2016, que actualment es troba 
recorregut en seu judicial, sense que s’hagi atorgat la suspensió de l’execució d’aquesta 
resolució, essent plenament efectiva.  
 

VIII.  D’acord amb l’informe del Servei d’esports de l’Ajuntament de Terrassa, de 26 de 
novembre de 2019, s’exposen  les conseqüències de procedir a la possible revocació de 
la concessió demanial atorgada a la concessionari a i, proposa la necessitat d’elaborar 
un estudi econòmic per part dels Serveis Municipals, on es concretin les afectacions en 
el pressupost municipal que es puguin derivar del rescat dels espais i equipaments i 
respecte a la conveniència de garantir la continuïtat de la activitat dels esportistes i 
equips de futbol de la “Unió de Futbol Base Jabac Terrassa”. 

 
IX.  De conformitat amb els antecedents i els informes mencionats, d’acord amb les 

disposicions legals d’aplicació i el procediment establert a l’efecte, en data 20 de 
desembre de 2019 es va acordar per l’Excm. Ajuntament en Ple incoar l’expedient  
administratiu per la revocació  de la concessió demanial atorgada per l’Excm. 
Ajuntament de Terrassa en Ple, en data 25 d’octubre de 2001 per a l’ús privatiu del solar 
de propietat municipal anomenat «Les Palmeres» delimitat pels carrers Antoni Bros, 
Alexandre de Riquer, Jocs Olímpics i Voluntaris Olímpics, en favor de la Fundació 
Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol 
Club,  per un termini de 35 anys,  per l’incompliment de l’obligació de pagament del 
cànon establert en el plec de condicions de la concessió, suposant un incompliment molt 
greu de les condicions reguladores de la concessió i donant dret a la revocació de la 
present concessió sense que es generi dret a cap indemnització del concessionari. 

Alhora es va acordar iniciar els tràmits per tal que per part dels serveis Municipals 
corresponents s’elabori un estudi econòmic on es determini l’impacte que es derivi de la 
revocació de la concessió demanial, així com fer les gestions necessàries per garantir la 
realització de les activitats esportives de l’actual “Unió de Futbol Base Jabac terrassa” 
en la regularització de la seva situació com entitat esportiva amb personalitat jurídica 
pròpia.  

 
X. L’acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de 20 de desembre de 2019 va ser notificat , al 

concessionari en data 7 de gener de 2020, i als interessats, Terrassasports 2001 SL com 
arrendatari de les instal·lacions esportives situades en el solar objecte de concessió, en 
data 27 de gener de 2020 i CAN BERRADO SL, com arrendatari del bar-restaurant  
situat en aquestes instal·lacions en data 20 de gener de 2020. En el període 
d’al·legacions atorgat, la concessionària i CAN BERARDO  SL  van presentar un escrit 
d’al·legacions en data 3 de febrer de 2020 i, un cop transcorregut el termini atorgat a 
l’efecte, en data 5 de març de 2020, TERRASSASPORTS  2001 SL, també va presentar 
el seu escrit d’al·legacions al respecte de la incoació del present expedient. 

 
XI.  En el seu escrit d’al·legacions, la FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA TERRASSA 

FUTBOL CLUB planteja, en primer terme, una sèrie de modificacions en els 
Antecedents de Fets I a IX de l’acord de Ple, relatius a la finalitat de la concessió, els 
imports i modificacions contractuals amb les dues empreses arrendatàries de les 
instal·lacions situades en el solar objecte de concessió, respecte a la legitimitat del 
cànon i al correcte compliment de les obligacions de la concessió de contribuir a 
l’esport i en especial al futbol abans de l’establiment del cànon, així com  pretén 
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modificar les referències que es fan al contingut de l’informe del servei d’assessoria 
jurídica i del servei d’espots de l’Ajuntament. 

En segon terme, planteja una al·legació genèrica conforme no ha incomplert cap 
obligació de la concessió  i respecte a la procedència d’una indemnització en el seu favor 
per la resolució anticipada de la concessió i per l’amortització de les inversions 
realitzades, sol·licitant alhora la suspensió del present procediment administratiu. 

 
XII.  En data 3 de juny de 2020 s’ha emès un informe per part del Servei d’assessoria jurídica 

de l’Ajuntament de Terrassa, on s’analitzen les al·legacions realitzades per la 
concessionària, FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA TERRASSA FUTBOL CLUB  
segons ara s’exposa. 

1. Respecte a les al·legacions relatives a la modificació dels Antecedents de Fet del I al 
IX de l’acord de Ple d’incoació del present expedient, es conclou que la concessionària, 
pretén que es modifiqui el relat de fet de l’acord de Ple, quan es corresponen amb fets 
provats en seu administrativa i judicial per resolucions fermes, sense aportar cap suport 
probatori i, que en tot cas, no desvirtuarien el dret d’aquesta administració a revocat i 
declarar l’extinció de la concessió per incompliment d’una condició essencial d’aquesta, 
com és el pagament del cànon de la concessió i, per tant, han de ser desestimades. 
 
a) La concessionària al·lega que s’ha d’incloure en el relat de fets (Antecedent de Fet I) 

que el termini de la present concessió es va atorgat tenint en compte el termini en 
que amortitzaria les inversions realitzades en aquest solar, pretenent modificar la 
naturalesa jurídica de la concessió. La present concessió és una concessió d’un bé 
demanial per destinar-se a unes finalitats d’interès públic, no vinculades al rendiment 
econòmic de la concessió ni al rescabalament de possibles inversions o no del 
concessionari. També manifesta que no és cert que a finals del 2018 la 
concessionària deixes de realitzar aportacions al servei de l’esport i del futbol com 
venia obligada per l’atorgament de la concessió (Antecedent de fets III), així com la 
manca de legitimitat del cànon establert en la concessió per acomplir les finalitats 
d’aquesta (Antecedent de fets IV). 

Les al·legacions respecte a la naturalesa jurídica de la concessió, l’incompliment de 
l’obligació de destinar el rendiment de l’explotació del solar objecte de concessió al 
servei de l’esport i del futbol, que van servir de base per establir la legitimitat del 
cànon  presentades en aquest mateix sentit per la concessionari, ja van ser al·legades 
i resoltes per sentència judicial ferma en el procediment seguit per la concessionària 
contra aquest Ajuntament  davant el jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, 
en recurs ordinari 425/2010 sobre la legitimitat i l’import de l’establiment del cànon 
d’aquesta concessió per l’incompliment de les obligacions de la concessionària 
destinar els recursos econòmics generats per l’explotació del bé demanial cedit, al 
servei de l’esport, ratificada per sentencia ferma de Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció cinquena, en rotlle d’apel·lació 
479/2015, finalitzant per sentencia de 5 de març de 2019.  
 
Així mateix pretén modificar  pretén modificar el contingut de l’Antecedent de fets V 
de l’acord de Ple, per que s’inclogui que la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya anteriorment referida recull la previsió de que la concessionària 
podia reclamar una indemnització de danys i perjudicis per l’establiment del cànon, 
quan aquesta manifestació no apareix en la resolució de la sentencia. En tot cas, la 
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concessionària es troba en el seu dret d’interposar els recursos que consideri contra 
les decisions d’aquesta administració.  
 
Per tant, el contingut d’aquests antecedents de fet es correspon amb els antecedents i 
fets provats i legitimitats en seu judicial, al contrari de les al·legacions de la 
concessionària que varen ser  desvirtuades en seu judicial,  havent de desestimar  les  
al·legacions en aquest sentit.  
 

b) Respecte  a les al·legacions relatives al relat de fets (Antecedents de Fets II) on es 
recull l’existència dels contractes de Terrassasports 2001 SL i Can Berardo SL per 
l’arrendament de les instal·lacions esportives i el bar- restaurant d’aquestes, pretén 
que s’inclogui la referència a una sèrie d’annexes i modificacions contractuals amb 
aquestes empreses que han estat declarades fraudulentes per sentència judicial ferma 
i en seu administrativa, en un sentit diferent a les manifestacions de la pròpia 
concessionària, en el procediment judicial citat en l’anterior punt. 
 
En relació a la modificació contractual relativa a un annex signat amb Terrassasports 
2001 SL, reduint el preu de l’arrendament a 5000.-€ mensuals i el pagament mensual 
dels subministraments per import aproximat de 25.000.-€ va ser declarat fraudulent 
per sentència judicial ferma en el procediment relatiu a la declaració de responsable 
solidari de la Fundació per l’incompliment culpable de les ordres d’embargament del 
seu arrendament per l’impagament del cànon de la concessió,  aportat en seu judicial 
pretenent atorgar-li efectes retroactius. 
 
En concret en el Recurs Ordinari 50/2017, Jutjat contenciós administratiu 1  
Barcelona, sentencia número 213/2018 de 9  d’octubre de 2018, ratificada per 
sentencia ferma del TSJ Catalunya, sala contenciós administratiu, secció 1, recurs 
apel·lació 8/2019, sentencia 851 de 26/06/19, on expressament exposa respecte 
aquesta modificació contractual que era expressament elaborada: “con la finalidad 
perseguida consciente e intencionada de eludir el embargo tramitado por la 
Hacienda municipal” 

   
Per tant, no es pot recollir un relat de fets que no ha estat provat i sinó tot el contrari, 
que expressament ha estat desacreditat i declarat fictici per sentencia judicial ferma 
considerant-se fraudulent i, en tot cas, no afecta a l’incompliment del pagament del 
cànon per part del concessionari. 
 
Així mateix, presenta al· legacions respecte a l’arrendament del bar-restaurant situat 
en aquestes instal·lacions. Manifesta que s’ha d’incloure en el relat de fets que durant 
els anys 2013 a 2015 aquest establiment va ser arrendat per una empresa anomenada 
FOODOVALLES, en lloc de per Esportiu Castellarnau SL, tal i com la pròpia 
concessionària havia manifestat en seu administrativa i judicial, i queda acreditat en 
el procediment judicial respecte a l’establiment del cànon de la concessió nomenat en 
el punt a)., i com la pròpia empresa Esportiu Castell Arnau SL compareix davant 
aquest ajuntament en els anys 2013 i 2015 davant aquest Ajuntament. En tot cas, 
arrendataris anteriors a l’actual, Can Berardo SL, que ha estat declarat responsable 
solidari per la seva col·laboració amb la Fundació per eludir el pagament de 
l’embargament pel cànon. 
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Per tant, també han d’esser desestimades aquestes al·legacions, en quan van referides 
a fets acreditats en sentencia judicial ferma i en tot cas, la referència a anteriors 
arrendataris no aporta cap dada transcendent per la resolució del present expedient 
que desvirtuï o modifiqui l’incompliment de la concessionària de l’obligació de 
pagament del cànon.  
 

c) Respecte a les al·legacions relatives a modificar el contingut dels Antecedents de 
Fets VII i VIII, ambdós fan referència al contingut d’informes que consten en 
l’expedient administratiu, del Servei d’assessoria jurídica de l’Ajuntament de 
Terrassa i del Serveis d’esports respectivament. Per tant, l’acord de Ple recull el 
contingut d’un altre document i, no susceptible de modificació o ampliació. En tot 
cas, respecte a les al·legacions que manifesta que s’haurien d’incloure, corresponen 
amb la declaració de responsable solidari de Terrassasport pels deutes de la Fundació 
declarada per sentencia ferma i que per tant, no és pot modificar. Alhora, pretén 
incloure una sèrie de manifestacions respecte al volum del equips i relacions 
econòmiques que manté amb la Unió Futbol Base Jabac, sense aportar cap suport 
probatori al respecte i que per tant, ha de ser desestimades igualment. 

 
2. Respecte a les al·legacions relatives als Antecedents de fets IX a XV de l’acord de 
Ple, la concessionària manifesta de forma genèrica que no ha incomplert cap de les 
condicions de la present concessió, realitzant una simple al·legació, mancat de cap 
suport probatori que acrediti que ha abonat el deute per l’impagament del cànon de la 
concessió. Aquest incompliment és un  incompliment molt greu de les condicions 
establertes en la present concessió que justifica i dona dret  l’administració a la 
revocació i extinció de la present concessió d’acord amb l’article 4 bis del plec de 
condicions i de  l’article 100, apartat f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques. Per tant, s’ha de desestimar aquesta 
al·legació genèrica respecte al compliment de les obligacions de la present concessió per 
part del concessionari. 
 
3. Respecte a les al·legacions relatives a una possible indemnització per la revocació i 
extinció de la concessió  abans del termini de venciment de la mateixa, torna a ser una 
manifestació genèrica, que ha de ser desestimada en tant, el Plec de Condicions que 
regeixen la present concessió demanial preveu en la clàusula 4bis, que l’incompliment 
de l’obligació del pagament del cànon per part de la concessionària, suposarà un 
incompliment molt greu de les condicions reguladores de la concessió i donarà dret a 
l’Ajuntament de Terrassa a la revocació de la mateixa sense que es generi en aquest cas, 
dret a cap mena d’indemnització en favor del concessionari amb motiu de la revocació. 
 
4. Respecte a les al·legacions relatives a un possible dret d’indemnització en favor del 
concessionari per la  revocació i extinció de la concessió  abans del termini de 
venciment, per la impossibilitat d’amortització de les inversions efectuades en el béns de 
domini públic, ha de ser desestimada, d’acord amb clàusula 4bis exposada en el punt 
anterior i d’acord amb  la clàusula 5 del Plec de condicions que estableix que es 
responsabilitat i van a càrrec del concessionari la conservació i manteniment dels 
immobles i espais cedits així com la construcció i manteniment dels que es puguin 
construir o habilitar en una futur.  
 
Així mateix la clàusula 8 del Plec de condicions que regeixen la present concessió, que 
estableix que qualsevol reforma, ampliació dels equipaments existents, així com 
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qualsevol nova construcció d’edificis o serveis que en el futur pugui  realitzar-se, 
quedarà de propietat municipal, no podent reclamar, el concessionari cap tipus 
d’indemnització o compensació per les inversions  i actuacions realitzades fins i tot en 
cas de revocació de la concessió. 

 
5.- Respecte a les al·legacions relatives a la suspensió del present procediment  de 
revocació i extinció de la concessió per incompliment del pagament del cànon d’aquesta, 
no manifesten  cap causa legalment prevista que justifiqui la suspensió del mateix, ni 
garantia del compliment de les obligacions reiteradament incomplertes per la 
concessionària que comporten la revocació i extinció de la concessió, no podent 
admetre’s ni acordar-se de conformitat. 
 

XIII.  En el seu escrit d’al·legacions CAN BERARDO SL planteja una sèrie d’al·legacions 
relatives a l’actuació d’aquesta empresa enfront l’Ajuntament de Terrassa, com 
arrendatària del bar-restaurant  situat en el bé de domini públic objecte de la present 
concessió i no respecte a l’incompliment del concessionari de les obligacions de la 
concessió que porta causa a la incoació d’aquest expedient.  En concret, les al·legacions 
presentades van dirigides a  intentar justificar l’incompliment de l’ordre d’embargament 
de l’Ajuntament de Terrassa remès a aquesta empresa per les mensualitats en concepte 
d’arrendament que havien d’abonar a la Fundació, que van suposar la declaració 
d’aquesta empresa com a responsable solidaria dels deutes de la Fundació per 
l’impagament del cànon de la concessió pel seu comportament fraudulent.  
 
Així mateix, presenta unes al·legacions, relatives a la possibilitat de ser beneficiaris 
d’una adjudicació per llicència de l’ús del bar-restaurant situat en el bé demanial, en cas 
de revocació i resolució de la concessió atorgada en favor de la Fundació Privada 
esportiva Terrassa Futbol Club, així com la suspensió del present procediment.  

 
XIV.  En data  3 de juny de 2020 s’ha emès un informe per part del Servei d’assessoria 

jurídica de l’Ajuntament de Terrassa, on es tracten les al·legacions realitzades per CAN 
BERARDO SL, segons ara s’exposa. 

1.- En relació amb les al·legacions relatives a la declaració de la responsabilitat 
solidària de  CAN BERARDO SL  per l’incompliment dolós de l’ordre d’embargament 
rebuda per aquest Ajuntament i les al·legacions respecte a carències, nous contractes o 
obres que no han estat acreditats per aquesta mercantil, han d’esser desestimades, en 
quan han estat objecte d’un altre procediment administratiu finalitzat en seu 
administrativa i que no són objecte de discussió en el present procediment. Presenta un 
relat de fets incongruent  i distorsionat, sense cap tipus d’element probatori, encontra de 
fets provats en la sentència judicial del procediment d’establiment del cànon seguit per 
la Fundació concessionària recollit en el punt XII a)  o de les pròpies manifestacions de 
Can Berardo SL i la pròpia Fundació, en seu administrativa i judicial. 
 
En tot cas,  la Resolució 10224 del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa que va acordar la  declaració de 
responsabilitat solidària de Can Berardo SL pels deutes de la Fundació, davant 
l’incompliment culpable de l’ordre d’embargament d’aquesta, es troba recorreguda 
judicialment, però sense que s’hagi atorgat en seu judicial la suspensió l’efectivitat ni la 
possible execució  de l’acte recorregut, és a dir,  no té suspesa la seva eficàcia i de 
conformitat amb l’article 171 de La Llei municipal i de règim local de Catalunya i per 
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tant, és plenament  executable i , tampoc impedeixen que l’impagament de cànon de la 
concessió per la concessionària sigui causa per revocar i extingir la concessió atorgada a 
la Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. 
 
D’acord a l’exposat, s’han de desestimar les al·legacions relatives a la declaració de 
responsabilitat solidària de Can Berardo SL pels deutes de la Fundació objecte d’un 
altre expedient administratiu i, que no desvirtuen el dret d’aquest Ajuntament a revocar 
i extingir la concessió per l’impagament de cànon per part de la Fundació-
concessionària. 
 
2. En relació a les al·legacions relatives a la possibilitat de ser beneficiaris d’una 
adjudicació per llicència de l’ús del bar-restaurant situat en el bé demanial, en cas de 
revocació i resolució de la concessió atorgada en favor de la Fundació Privada esportiva 
Terrassa Futbol Club,  han de desestimar-se. Aquesta possibilitat es troba exclosa 
d’acord amb el plec de condicions de la concessió i no podent acordar-se cap llicència 
d’us, en quan l’extinció de la concessió suposa  l’extinció del contracte atorgat pel 
concessionari a CAN BERARDO SL, sense que procedeixi cap indemnització en favor 
d’aquesta, ja que d’acord amb el plec, en cas d’arrendament dels serveis situats al bé 
objecte de concessió es mantenen  les obligacions que recull el plec,  havent de deixar 
lliure, vacu i expedit els espais i equipaments existents en el bé demanial, de 
conformitat amb: 

.  
a) La clàusula 6 n) del plec de condicions de la concessió estableix que en cas de 
que el concessionari concerti la gestió parcial o integral de determinats serveis 
situats sobre el solar objecte de concessió, es preservaran en tot cas, el contingut 
íntegre del plec de condicions, inclosos tots els drets i obligacions.  
b) La clàusula setena del Plec de condicions administratives de la concessió que 
preveu que al finalitzar la concessió, sense diferenciar motius de finalització, 
l’Ajuntament prendrà possessió de totes les instal·lacions i dotacions de 
naturalesa Immobiliària existents.  
c) L’article 62.1 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre que aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals i igualment l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 de 
novembre del Patrimoni de les Administracions públiques, i la clàusula 7 c) del 
plec de condicions, preveu que en el moment de finalització de la concessió,  els 
béns seran rebuts lliurés de càrregues, deixant-los lliures i vacus i a disposició de 
l’administració, reconeixent-li la potestat d’acordar i executar-ne, per si mateixa 
el llançament, tal i com recollia el plec de condicions d’aquesta concessió. 
d) A més s’ha de tenir en compte, la declaració de la mercantil, CAN 
BERARDO SL, com a responsable solidaria pels deutes de la Fundació per 
l’incompliment culpós de les ordres d’embargament de l’arrendament a abonar 
al concessionari per l’impagament del cànon de la concessió, efectiva i 
executable, tenint en compte  que Can Berardo SL,  està constituïda pels socis de 
la Fundació i no són un tercer de bona fe, aliè a la Fundació concessionària 

  
3. En relació amb les al·legacions relatives a la suspensió del present procediment de 
revocació i extinció de la concessió, correspon  desestimar-les en quan únicament s’ha 
realitzat una manifestació genèrica sense cap justificació que permeti el seu atorgament, 
ni manifesten  cap causa legalment prevista que justifiqui la suspensió del present 
procediment, no podent acordar-se de conformitat.  
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XV. En el seu escrit d’al·legacions TERRASSASPORTS 2001 SL planteja una sèrie 
d’al·legacions relatives a modificar els antecedents de Fets II, III, IV i VII, relatius a 
diferents annexes i modificacions contractuals reduint el preu de l’arrendament entre la 
concessionària i Terrassasports 2001 SL, per les instal·lacions esportives situades en el 
solar objecte de concessió demanial, així com sobre el rendiment de la concessionària 
respecte a l’explotació d’aquest solar i els informes a que es fa referència en l’acord de 
ple d’incoació d’aquest expedient.  
 
Així mateix, presenta una sèrie d’al·legacions relatives a mantenir el contracte 
d’arrendament de les instal·lacions esportives en cas de revocació i resolució de la 
concessió atorgada en favor de la Fundació Privada esportiva Terrassa Futbol Club, i de 
la seva situació en concurs de creditors, així com la suspensió del present procediment. 

 
XVI.  En data 3 de juny de 2020 s’ha emès un informe per part del Servei d’assessoria jurídica 

de l’Ajuntament de Terrassa, on es tracten les al·legacions realitzades per 
TERRASSASPORTS 2001 SL, segons ara s’exposa. 

 
1. Respecte a les al·legacions relatives a la modificació dels Antecedents de Fets II, III, 
IV, VII, continguts en l’acord de Ple d’incoació d’aquest expedient han de ser 
desestimades, en quan es corresponen amb fets provats en seu administrativa i judicial 
per sentències fermes i que ja varen ser al·legats per Terrassasports 2001 SL,  i van ser  
desacreditats  i declarats fraudulents també per sentència judicial ferma i que van 
reiterant de nou   al llarg del seu escrit d’al·legacions. Així com al·legacions relatives  a 
l’Antecedent de Fets VII que conté una remissió a un informe de l’expedient 
administratiu, que per tant no pot ser modificat. Aquestes al·legacions que pretenen 
modificar el relat de fets, també haurien de ser desestimats per que no desvirtuen  la 
legitimat del present expedient de revocació i extinció de la concessió de béns 
demanials per incompliment d’una  condició essencial de la concessió com és  el  
pagament del cànon  per part del concessionari. En concret, respecte a les: 
 

a)   Al·legacions d’incloure en l´ Antecedent de Fets II la menció d’un annex al 
contracte signat amb la concessionària per les instal·lacions situades al bé 
demanial objecte de concessió es va modificar per reduir el preu d’aquests a 
5000.-€ mensuals més el pagament dels subministres, s’han de desestimar ja que 
va ser desacreditat judicialment  i considerats fraudulents mitjançant sentencia 
judicial ferma (JCA 1 Barcelona, recurs 50/17 i TSJ Catalunya apel·lació 8/209, 
sala CA, secció 1ª) tal i com s’exposa en el punt XII b), declarant  la 
responsabilitat solidaria  de Terrassasports 2001 SL pels deutes de la Fundació, 
per incompliment culpós de les ordres d’embargament municipals de l’import de 
l’arrendament entre ambdues.  

b)   Al·legacions relatives  a incloure en l’Antecedents de Fets III,  la manca de 
rendiment econòmic del solar objecte de concessió des de l’atorgament de la 
concessió s’han de desestimar en quan  va ser objecte d’estudi econòmic en el 
procediment judicial seguit entre la Fundació i aquest Ajuntament respecte a 
l’establiment del cànon i el seu import (antecedent XII a) d’aquest dictamen) i, 
en tot cas, està efectuant al·legacions en nom del concessionari, sense que 
acrediti actuar en nom i representació d’aquesta en el present procediment ni cap 
tipus de suport probatori. 
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c)   Al·legacions sobre incloure en l’Antecedent de fets IV  que Terrassasports 2001 
SL  des de l’any 2007 ha actuat en benefici de l’esport base absorbint el Club 
esportiu Jabac i la possible relació del negoci econòmic existent entre ambdues, 
s’han de desestimar. Per una banda no s’acrediten aquestes manifestacions 
mitjançant cap mitjà de prova, i aquest Antecedent de fets recull l’actuació 
municipal de l’any 2010 acordant establir el cànon a la concessió  per 
l’incompliment del concessionari de les seves obligacions, i respecte al qual,   
els negocis de Terrassasports 2001 SL, ni modifiquen els fets exposats en aquest 
antecedent no tenen transcendència en quan l’establiment del cànon va ser 
legitimat judicialment  ni desvirtuen el dret d’aquest Ajuntament per revocar i 
extingir  la concessió per impagament del cànon de la concessió.  

 
2. Respecte a les al·legacions relatives a mantenir el contracte d’arrendament de 
Terrassasports 2001 SL, en cas de revocació de la concessió, per que l’Ajuntament té 
coneixement de la seva existència han d’esser desestimades. L’extinció de la concessió, 
suposa l’extinció del contracte atorgat pel concessionari a Terrassasports 2001 SL, 
sense que procedeixi cap indemnització en favor d’aquesta, havent de deixar lliure, vacu 
i expedit els espais i equipaments existents en el bé demanial, de conformitat amb: 
 

a) La clàusula 6 n) del plec de condicions de la concessió estableix que en cas 
de que el concessionari concerti la gestió parcial o integral de determinats 
serveis situats sobre el solar objecte de concessió, es preservaran en tot cas, 
el contingut íntegre del plec de condicions, inclosos tots els drets i 
obligacions.  

 
b) La clàusula setena del Plec de condicions administratives de la concessió que 

preveu que al finalitzar la concessió, sense diferències respecte als motius 
pels quals finalitzi, l’Ajuntament prendrà possessió de totes les instal·lacions 
i dotacions de naturalesa Immobiliària existents, fins i tot en cas de revocació 
de la concessió. 

 
c) L’article 62.1 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre que aprova el Reglament 

del patrimoni dels ens locals i igualment l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 
de novembre del Patrimoni de les Administracions públiques, preveu que en 
el moment de finalització de la concessió,  els béns seran rebuts lliurés de 
càrregues, deixant-los lliures i vacus i a disposició de l’administració, 
reconeixent-li la potestat d’acordar i executar-ne, per si mateixa el 
llançament, tal i com recollia el plec de condicions d’aquesta concessió. 

 
d) La declaració per sentencia judicial ferma de Terrassasports 2001 SL com a 

responsable solidari dels deutes de la Fundació,  com a empresa mercantil 
constituïda com a soci fundador per la pròpia Fundació concessionària,  per 
l’incompliment culpós i negligent de les ordres d’embargament d’aquesta 
administració sobre l’arrendament mensuals en favor de la Fundació, per 
l’impagament del cànon, realitzant una sèrie de modificacions contractuals 
considerades per sentencia judicial ferma com a fraudulentes amb la única 
intencionalitat de cooperant amb el concessionari i donada la identitat entre 
ambdues empreses, eludir el pagament del cànon. Per tant, no es tractaria 
d’un tercer posseïdor de bona fe d’un be demanial. 
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e) Les manifestacions respecte a la situació legal de concurs voluntari de 
creditors de l’empresa i/ o la qualificació jurídica del deute que manté amb 
aquest Ajuntament com a responsable solidari dels deutes del concessionari, 
no impedeixen l’aplicació de les previsions legals i contingudes en el plec, 
respecte al dret d’aquest Ajuntament de prendre possessió de totes les 
instal·lacions i dotacions de naturalesa Immobiliària existents a la revocació 
i extinció de la concessió, ni li atorguen un dret a mantenir el seu contracte 
d’arrendament, ni la situació possessòria d’un bé demanial un cop resolta la 
concessió.  

 
Per tant, no tenint dret a mantenir el seu contracte d’arrendament, no estant 
permès pel plec de condicions de la concessió ni per la normativa 
d’aplicació, s’han de desestimar les al·legacions relatives a que un cop 
l’Ajuntament es subrogues en el contracte del concessionari, al trobar-se en 
situació de concurs, encara que Terrassasports 2001 SL ja anuncia que 
incomplís aquest futur contracte d’arrendament, l’administració no el podria  
resoldre, han d’esser desestimades igualment, ja que parteixen de la premissa 
errònia de que existeix un dret a mantenir el seu ús del bé objecte de 
concessió. Alhora s’ha de tenir en compte les pròpies manifestacions 
d’aquesta mercantil, en quan manifesta que  “s’ha vist obligada” a interposar 
el concurs per que l’Ajuntament no li embargui les quotes dels socis a futur i, 
no pas per la situació real de conflicte econòmic de l’empresa, no li atorga 
cap dret a mantenir el seu contracte d’arrendament, essent una empresa 
creada per l Fundació concessionària i els seus membres, declarada 
responsable d’un comportament fraudulent d’acord amb el concessionari per 
eludir el pagament del cànon, que porta causa al present expedient de 
revocació i resolució de la concessió. 

 
3. Correspon desestimar les manifestacions relatives a la suspensió del present 
procediment  de revocació i extinció de la concessió de bé demanial del solar anomenat 
“Les Palmeres” en favor de la Fundació  per incompliment del pagament del cànon 
d’aquesta, en virtut de les al·legacions presentades per aquesta que han estat 
desestimades ni manifesten  cap causa legalment prevista que justifiqui la suspensió del 
present procediment, no podent acordar-se de conformitat. 

 
XVII.  Atenent a  les conclusions recollides en els informes del Servei d’assessoria jurídica de 

l’Ajuntament de Terrassa, respecte a les al·legacions de la concessionària, FUNDACIÓ 
PRIVADA ESPORTIVA TERRASSA FUTBOL CLUB, TERRASSASPORTS 2001 
SL, I CAN BERADO SL,  examinades aquestes al·legacions, s’ha considerat que no 
desvirtuen l’informe tècnic esmentat i la proposta de tractament de les mateixes, en tant, 
no contenen cap al·legació ni de fet ni de dret ni presentació de cap suport probatori que 
les recolzi, que desvirtuïn la legitimitat del present expedient administratiu, ni respecte  
l’incompliment de l’obligació de pagament del cànon, essent un incompliment molt 
greu d’una obligació essencial de la concessió que dona dret a l’Ajuntament de Terrassa 
a revocar i extingir la present concessió sense que es generi cap dret a cap mena 
d’indemnització per motiu d’aquesta revocació en favor del concessionari,  ni 
TERRASSASPORTS 2001 SL ni CAN BERARDO SL, ni respecte a les condicions 
d’aquesta revocació 
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XVIII.  En data 15 de setembre de 2020, el Servei Municipal d’esports de l’Ajuntament de 
Terrassa ha elaborat un estudi sobre l’impacte previst en la revocació de la concessió 
per a l’ús privatiu del solar de propietat municipal “Les Palmeres” atorgada a la 
Fundació privada Esportiva Terrassa Futbol Club. 
 
Per valorar i estimar l’impacte per aquest Ajuntament de la revocació de la concessió 
demanial, aquest estudi diferencia tres àmbits d’activitats d’espais-equipaments amb 
una possible gestió separada dels serveis actualment existents, considerant que un cop 
revocada la concessió es realitzin el mateix tipus d’activitat. S’ha valorat de forma 
separada, l’espai d’activitat de futbol amb disposició de part de serveis-vestidors en 
l’edifici on s’ubica les instal·lacions del centre esportiu “Terrassasports”, un segon 
espai corresponent a l’edifici on es troben les instal·lacions esportives de 
“Terrassasports” i un tercer espai, relatiu a l’activitat de bar situada en l’edifici de les 
instal·lacions de “Terrassasports”. 
 

1. En relació amb un primer àmbit relatiu a l’espai destinats a activitats de fútbol 
(camp gra i camp auxiliar)  i disposant de part de serveis-vestidors en l’edifici de 
les instal·lacions de “Terrassasports”, actualment acullen activitats de diferents 
equips Actualment aquests espais acullen activitats de diferents equips de la Unió 
de Futbol Base Jabac-Terrassa, club de futbol integrat a la Fundació Privada 
Esportiva Terrassa Futbol Club. 
 
Tal i com contempla el acord del Ple Municipal de data 20 de desembre de 2019, 
es contempla la voluntat de que els equips de futbol d’aquesta entitat puguin 
continuar fent ús d’aquests espais sempre que disposin de personalitat jurídica 
pròpia diferenciada de la Fundació. 

 
En aquest cas el plantejament de funcionament i gestió hauria de ser similar al 
de la resta de camps municipals de futbol gestionats per clubs de futbol de la 
ciutat (entitats sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre municipal 
d’entitats) 

 
Mitjançant l’atorgament d’una llicència d’us regulada per el previst a les  Bases 
de Cessió d’Immobles  de Propietat Municipal a entitats sense ànim de lucre 
aprovades per el Ple de l’Ajuntament en dates 25 de juny i 24 de setembre de 
2009, les entitats assumeixen un conjunt d’obligacions com el personal d’atenció 
i manteniment del equipament,monitoratge i personal tècnic esportiu, la neteja, 
les petites tasques de manteniment , despeses de comunicació , les assegurances 
de responsabilitat civil i de materials corresponents i totes les despeses directes i 
indirectes de les activitats. Les entitats tenen igualment dret a la percepció de 
quotes als usuaris de les activitats , a l’explotació de servei de bar,(en cas de que 
en disposi ) i de la publicitat . 

 
En aquest tipus d’equipaments l’Ajuntament per facilitar i promoure la activitat 
de les entitats assumeix despeses relatives al consums de llum, aigua i gas,com 
les despeses importants de manteniment i reparació i les despeses relatives a 
actuacions d’inversions (substitució equips i instal·lacions, renovació- 
instal·lació gespa artificial...). 
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En quan a les despeses de  consums llum, aigua i gas, tot i no disposant de les 
informacions de les despeses reals de consums  especifiques d’aquest espai (i en 
el que procediria una separació o identificació pròpia de les despeses separades 
del edifici Terassasports ), per comparativa amb espais similars, s’estima que el 
cost anual en consums d’aigua, llum i gas tindria un cost estimat de  27.600 
euros anuals. 
 
En quan a les despeses de manteniment i reparació,  anualment al conjunt de 
camps municipals de futbol es realitzen actuacions de reparació, manteniment, 
substitució d’elements i equips per ajudar a les entitats gestores en garantir el 
correcte estat i funcionament dels equipaments. Majoritàriament les accions es 
centren en la reparació  o substitució d’equips de producció d’aigua calenta 
sanitària, enllumenat dels equipaments, millores vestidors i atenció a les accions 
de compliment de normatives (revisions elèctriques, controls legionel·la.....) i 
accions anuals ordinàries de tractament gespa artificial. Tot i que les actuacions 
son molt variables en funció del estat de conservació de cadascun dels 
equipaments s’ha fet una estimació de despeses anuals per aquests conceptes en 
els espais dels camps de futbol de “les Palmeres” utilitzant Com a referent les 
despeses anuals realitzades al 2019, a l’equipament esportiu del Districte de, que 
compta amb un camp principal i un auxiliar.  El cost estimat anual incloent 
despeses de manteniment i reparacions, de control legionel·la i de manteniment 
de la gespa, ascendiria a l’import de  14.500. euros anuals. 
 
En quan a les despeses per actuacions d’inversió, entenent despeses de  reposició 
d’equips i elements son difícils de quantificar ja que depenen del estat de 
conservació i de la vida útil dels mateixos, fet que es desconeix en aquests 
moments per el que fa al estat de les infraestructures del equipament, tot i això 
per les informacions sobre la manca d’inversions realitzades en els darrers anys  
en aquestes instal·lacions es pot preveure tal i com cada any ens trobem en 
equipaments similars que cal preveure actuacions de reposició, tant en equips de 
producció d’aigua calenta sanitària com en focus d’enllumenat (substitucions per 
LEDS) i també en reposició de material esportiu (porteries futbol 7 o futbol 11), 
el cost anual estimat de les quals es valora en un total de 8.000 euros. 
 
A banda, s’ha considerat  igualment la despesa extraordinària imputable en un 
exercici econòmic per substitució- renovació de la gespa artificial. En aquest cas 
la gespa artificial dels dos camps de futbol de Les Palmeres es troba en un estat 
molt deficient ja que es van instal·lar l’any 2002-2003 (fa uns 17-18 anys) quan 
la vida útil d’aquest tipus de paviments es com a molt de 12-13 anys, A més en 
aquests camps el nivell d’utilització ha estat del 100 % i per aquest motiu es 
bastant imprescindible procedir el més aviat possible a la seva substitució. Els 
costos de nova instal·lació de gespa artificial estimats ( en promig de diferents 
tipus de gespa actualment de tendència existent  en el mercat) ascendirien a un 
total de 290.000. euros. 
 
El cost total de despeses en l’àmbit relatiu a l’espai destinats a activitats de 
futbol (camp gra i camp auxiliar)  i disposant de part de serveis-vestidors en 
l’edifici de les instal·lacions de “Terrassasports”, es valora en 50.100 euros 
anuals mes 290.000. euros imputables a una anualitat relatius a la reposició de la 
gespa d’ambdós camps.  
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2. En relació amb les instal·lacions esportives de “Terrassasports”  actualment 

gestionar per l’empresa “Terrassasports 2001 SL “ mitjançant contracte amb la 
Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club,  compta amb una sala fitness 
de 1500 m2 , quatre sales d’activitats dirigides, una sala de ciclisme indoor  , una 
sala d’activitats corporals, una piscina interior coberta de 33 x 9 metres, una 
piscina exterior de 20 x 10 m. , espais de fisioteràpia, nutrició , estètica i 
perruqueria , vestidors i serveis i complementàriament 10 pistes de pàdel 
descobertes al exterior. 
 
Segons diferents informacions pendents de contrastar i verificar, sembla que el 
equipament compta actualment entre 2.500-3.000 usuaris abonats a les 
instal·lacions i serveis, xifra variable i que en les circumstàncies actuals 
provocades per la crisi del COVID presenta incerteses de cara al futur. En el cas 
que en el futur es mantingui la activitat principal del edifici com a espai de 
serveis esportius de la mateixa tipologia que els actuals i amb la rescissió de la 
concessió que afecta tant a la Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club 
com a la empresa Terrassasports 2001 SL es planteja la opció de que per part 
municipal es realitzi un concurs públic per a la nova gestió del equipament per 
part d’una entitat o empresa de serveis esportius.  
 
En aquest cas, el Plec de Condicions corresponent hauria de contemplar 
l’establiment de un cànon a satisfer per l’adjudicatari del concurs i  contemplar 
la subrogació del personal fix del equipament per evitar les conseqüències 
laborals derivades de la rescissió de la concessió actual. Tot i que la 
responsabilitat del personal correspon a la empresa Terrassasports 2001 SL. 
sembla adient que el nou concessionari assumeixi per obligació determinada en 
el nou Plec de Condicions la subrogació  del mateix, intentant que els calendaris 
de nova adjudicació i de finalització definitiva de la activitat de Terrassasports 
2001 SL puguin anar sincronitzades. Segons documentació aportada davant el 
Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona en data Gener de 2018, Terrassasports 
2001 SL. disposava en aquella data  de 25 treballadors amb contracte indefinit i 
21 treballadors amb contracte temporal. 
 
Respecte als subministraments, tal i com ja està establert en el Plec de 
Condicions que regula la actual concessió, les despeses de consums de llum i gas 
del edifici «Terrasssasports» hauran de ser assumides per el nou gestor del 
equipament, assumint l’Ajuntament les despeses dels consums d’aigua com a 
l’actualitat. Per informacions  verificades corresponents a l’any 2016 les 
despeses de gas i llum del edifici «Terrassasports» es situaven en l’ordre dels 
200.000 euros anuals (98.000 euros gas i 102.000 euros llum).  
 
En tot cas, l’import del cànon ha establir, s’haurà d’ajustar a les circumstàncies 
actuals de mercat i en consonància amb la viabilitat de gestió del equipament per 
part del futur adjudicatari. Fins i tot, en funció del estat en que es trobin les 
instal·lacions un cop Terrassports 2001 SL les hagi deixat i  en conseqüència per  
les necessitats inicials  d’inversió del nou adjudicatari, es podria considerar un 
període de carència de pagament del cànon o l’ajust del termini de concessió, 
sempre amb l’objectiu de possibilitar la viabilitat en la gestió del equipament. 
 



 

 77 

3. En relació amb l’espai relatiu a l’activitat de bar situat en l’edifici de les 
instal·lacions esportives de “Terrassasports”, actualment es troba gestionar per 
l’empresa Can Berardo SL,  mitjançant contracte establert amb la Fundació 
Privada Esportiva Terrassa Futbol Club, disposa d’espai de cuina , barra de bar i 
dos espais de salons per a comensals. 

 
Per les seves característiques i estructura, sembla adient que un cop rescatada la 
concessió es continuï destinant a espai de bar-restaurant vinculat a la pròpia 
gestió, funcionament i explotació  del edifici Terrassasports. En aquest cas, al no 
reconèixer la continuïtat de la empresa gestora actual,  caldrà incloure l’espai de 
bar-restaurant en el nou Plec de Condicions per la gestió i explotació del edifici 
Terrassasports 
 
Caldrà estudiar i determinar el import del cànon del espai de bar a globalitzar en 
el cànon  del edifici Terrassaports, amb les referències de mercat actuals 
considerant que en determinades èpoques de funcionament estava establert en 
5.000 euros mensuals. 

 
XIX.  En data 15 de setembre de 2020, el Servei Municipal d’esports de l’Ajuntament de 

Terrassa ha elaborat un informe relatiu a les gestions realitzades per possibilitar la 
realització de les activitats dels equips actuals “Unió de Futbol base Jabac-Terrassa” en 
la regularització de la seva situació com entitat esportiva amb personalitat jurídica 
pròpia, d’acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2019 que 
incoava l’expedient administratiu per la revocació de la present concessió.  

Actualment, els diferents equips de futbol de la Unió de Futbol Base Jabac-
Terrassa realitzen les seves activitats tant als camps de futbol dels terrenys de 
“Les Palmeres” (un camp gran i un camp auxiliar) com en les instal·lacions del 
camp municipal de futbol de Can Jofresa (un camp gran), aplegant mes de 600 
esportistes en les diferents edats i categories es fa necessari regular en endavant 
la situació jurídica i administrativa en la utilització dels 2 equipaments 
municipals, desvinculant a la Unió de Futbol Base Jabac -Terrrassa de la 
Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. 

 
• La Unió de Futbol Base Jabc-Terrassa forma part de la Fundació i es 

troba inscrita a la Federació Catalana de Futbol amb la identificació 
Fiscal de la Fundació com a secció esportiva de la mateixa. Es considera 
necessari que per part dels responsables de la Unió de Futbol Base Jabac-
Terrassa es realitzin les actuacions necessàries per desvincular-se de la 
Fundació i regularitzar la seva situació amb personalitat jurídica pròpia 
tant als efectes de la Federació Catalana de Futbol com en el Registre 
Municipal d’Entitats. 

 
• En relació amb les gestions realitzades i la proposta de continuïtat de 

l’activitat d’aquests equips, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Cultura, 
Innovació i Projecció de la Ciutat i per part del Regidor-Delegat 
d’Esports s’han informant als responsables  de les activitats de la “Unió 
de Futbol -Base Jabac- Terrrasa” , de  la voluntat municipal de garantir la 
continuïtat de la activitat esportiva dels diferents equips de la “Unió de 
Futbol Base Jabac-Terrrassa” tot informant de les dificultats jurídiques 



 

 78 

relacionades amb la situació de la Fundació Terrassa Futbol Club i del 
acord del Ple Municipal relatiu al expedient de rescissió de la concessió 
dels terrenys de “Les Palmeres”. 

 
• La continuïtat de l’activitat es regularia en les mateixes condicions que 

les de la resta de Clubs de futbol de la ciutat mitjançant llicències o 
autoritzacions d’us dels camps municipals de futbol en les que les entitats 
assumeixen els costos del personal de control  del equipament , les 
despeses del personal tècnic, la neteja i el manteniment bàsic de les 
instal·lacions. Per part municipal s’assumeixen els costos d’inversions 
importants , les despeses dels  consums d’aigua i les de llum i gas en 
funció del les possibilitats d’explotació dels equipaments. Les entitats no 
abonen cap import a l’Ajuntament per la utilització dels equipaments, 
entenent que realitzen una tasca de promoció de la activitat esportiva en 
consonància amb els objectius municipals en l’àmbit esportiu. 

 
En aquest cas es procediria a la separació  funcional del espai dels camps 
de futbol (camp principal i camp de futbol 7 ) del complex de Les 
Palmeres, desvinculat del futur funcionament i explotació del edifici 
«Terrassasports»  preservant el espai de vestidors específic per la 
activitat de futbol. D’aquesta manera es garantirà el funcionament 
específic de la activitat de futbol al marge de la activitat del centre 
«Terrassasports» en la que al possible futur nou concessionari  se li haurà 
de exigir  que hagi  de garantir la disposició dels espais necessaris per la 
realització de la activitat de futbol. 
 

• En relació amb les gestions realitzades per part del regidor d’Esports amb 
la Federació Catalana de Futbol, per mantenir les categories esportives 
dels diferents equips de la Unió de Futbol Base Jabac - Terrassa, en 
desvincular-se de la Fundació, la Federació comunica que la fórmula que 
garanteix el manteniment de les categories es la de traspàs dels drets 
esportius de la actual Fundació Terrassa FC a una nova Fundació 
Esportiva que doni continuïtat a la activitat dels equips actuals de futbol, 
informant-se d’aquesta possibilitat als responsables dels equips. 

 
• En tot cas, els responsables de la  Unió de Futbol Base Jabac-Terrassa 

podran adoptar  les decisions que considerin, gestionant i oferint aquest 
Ajuntament en els termes exposats en aquest punt,   valorant les 
possibilitats de continuïtat de les seves activitats esportives, mantenint-se 
per part municipal la disposició a facilitar en el possible la realització de 
les gestions que ho puguin garantir ,dins el marc i ordenaments jurídics 
vigents. 

 
XX. En data 14 de març de 2020, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma pel Real 

Decret 463/2020 de 14 de març per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
per el COVID 19, en la seva disposició addicional Tercera es va acordar la  suspensió 
dels terminis i la interrupció dels terminis per la tramitació dels procediments 
administratius, afectant al present expedient, fins a la promulgació del Decret 537/2020 
de 22 de maig que acorda la reactivació dels terminis administratius a partir de juny de 
2020.   
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XXI.  En data 17 de juliol de 2020, el Sr. Noel Cabello Coronado, en nom de la Fundació 

Privada Esportiva Terrassa Futbol Club va presentar un escrit davant l’Ajuntament de 
Terrassa, sol·licitant una reunió amb els serveis jurídics de l’Ajuntament per proposar 
una solució conjunta per als diferents agents interessats en el present expedient. 

 
XXII.  En data 30 de juliol de 2020, el Sr. Guillermo Cabello Valero, en nom de la Fundació 

Privada Esportiva Terrassa Futbol Club va presentar per escrit a l’Ajuntament de 
Terrassa una proposta conjunta per les diferents entitats que participen de la gestió del 
solar municipal  anomenat “Les Palmeres” objecte de la present concessió demanial en 
relació a las resolucions judicials i els procediments en curs, administratiu i judicials  
que afecten a la concessió.  

 
XXIII.  L’escrit presentat per la concessionària, recull una solució conjunta per tots els agents i 

circumstàncies que afecten a la concessió demanial del solar “Les Palmeres”, fent una 
única proposta d’acord global amb cinc condicions, i no possibles solucions parcials als 
diferents procediments i aspectes. Alhora la seva proposta només va referida  a la 
situació de la Fundació concessionària i de Terrasasports 2001 SL, sense incloure a Can 
Berardo SL, essent l’empresa  que gestiona el bar en les instal·lacions d’aquest solar, ni  
proposa cap regulació respecte a la seva situació un cop es resolgués la concessió 
demanial.   

En tot cas, no es pot adoptar una solució única global respecte assumptes i agents tant 
diversos així com respecte  a matèries de les quals l’administració no té potestat per 
disposar  o negociar  així com respecte en les que han recaigut sentències judicials 
fermes que l’administració municipal no pot obviar, com seguidament s’analitzarà 
 
L’informe de Serveis jurídics de l’Ajuntament de Terrassa  de 31 de juliol de 2020 
analitza lles 5 condicions que de forma conjunta recull la proposta presentada per la 
Fundació en el seu escrit, que serien:   

 
1) Renúncia immediata de la Fundació a la concessió administrativa de béns 

demanials respecte al solar “Les Palmeres” . 
 

La Fundació, com qualsevol concessionari, de conformitat amb l’article 70 del 
Decret 336/1988, de  17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, pot renunciar a la concessió, extingint-se la concessió.  Així 
mateix l’article 9 del Plec de condicions que regeixen la present concessió aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament el 25 d’octubre de 2001, preveu l’extinció de la concessió 
per renúncia del propi concessionari.  

 
En tot cas, s’ha de tenir en compte que tant l’article 62.1 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals citat, així com l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 de 
novembre del Patrimoni de les Administracions públiques, preveuen que en el 
moment de finalització de la concessió, els béns seran rebuts lliurés de càrregues, 
deixant-los lliures i vacus i a disposició de l’administració, reconeixent-li la 
potestat d’acordar i executar-ne, per si mateixa el llançament, tal i com recollia el 
plec de condicions d’aquesta concessió. En aquest mateix sentit, la clàusula setena 
del Plec de condicions administratives de la concessió  preveu que al finalitzar la 
concessió, sense diferències respecte als motius pels quals finalitzi, l’Ajuntament 
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prendrà possessió de totes les instal·lacions i dotacions de naturalesa Immobiliària 
existents, fins i tot en cas de revocació de la concessió. 

 
Per tant, el concessionari es troba legitimat a la renúncia de la concessió en 
qualsevol moment, sense necessitat d’acord al respecte i, limitat per les  
condicions que legalment i en el plec de condicions de la concessió es preveuen, 
no per les altres condicions que proposa de forma conjunta a la seva renúncia. 

 
2) Cessió gratuïta de la Fundació dels drets federatius de tots els equips de futbol 

base que formen part de la seva estructura a favor d’una nova Fundació no 
formada pels actuals patrons ni persones vinculades, mantenint l’ús de les 
instal·lacions en iguals condicions que les actuals. 

 
En relació amb el manteniment dels equips de futbol base dels quals la Fundació 
gestiona els drets federatius, proposen la cessió gratuïta a una futura Fundació, 
sense especificar, quina Fundació rebrà aquests drets ni qui escolliria o gestionaria 
en últim terme aquesta Fundació. Per tant, no es pot valorar de forma adient 
aquesta proposta quan no es concreta en quins termes es faria o quin seria el destí 
dels drets d’aquests equips de futbol base, que segons manifesten en la reunió 
mantinguda amb la Fundació, englobaria  uns 640 nens. 

 
Respecte al possible interès de l’administració municipal en mantenir aquests 
equips de futbol base, el servei d’esports de l’Ajuntament de Terrassa com es 
recull anteriorment en el present dictamen, i ha estudiat la forma de poder 
gestionar-ho, sense que es justifiqui la necessitat de constituir una Fundació a tal 
efecte.  

 
3) Resolució anticipada del contracte d’arrendament entre La Fundació i 

Terrassasports 2001 SL, transformant-se en una llicència d’ús per part de 
l’Ajuntament en favor d’aquesta empresa, mantenint-se les condicions del 
contracte d’arrendament vigent per import de 5.000.-€ mensuals i que 
l’Ajuntament aboni tot o part dels subministraments del negoci situat en aquestes 
instal·lacions.  

 
La Fundació proposa que l’empresa mercantil Terrassasports 2001 SL, que 
gestiona les instal·lacions esportives situades en el solar municipal de les 
Palmeres, mantingui mitjançant una llicència d’us, l’explotació d’aquestes.   

 
• En primer terme, la Fundació és sòcia fundadora de la mercantil 

Terrassasports 2001 SL, així com formada i gestionada com apoderats i 
administradors, part dels patrons de la pròpia Fundació i de persones de 
l’entorn. És a dir, la Fundació concessionària que ha incomplert una de les 
obligacions essencials de la concessió acumulant un deute de mes de tres 
milions d’euros amb l’Ajuntament explotant un solar municipal, proposa que 
una empresa que la pròpia Fundació concessionària crea i és sòcia i, que 
alguns membres de la Fundació dirigeixen,  segueixi gestionant amb finalitats 
mercantils  les instal·lacions  esportives  situades en un solar municipal. La 
proposta suposaria mantenir de forma fraudulenta la pròpia Fundació que ha 
incomplert les condicions de la concessió, tots els drets de la concessió 
mitjançant una empresa creada a tal efecte per la concessionària. 
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• En segon terme, a banda de la identitat entre la Fundació i  Terrassasports 

2001 SL, s’ha de tenir en compte que, la clàusula sisena n) del plec de 
condicions de la concessió del solar “Les Palmeres”, permetia a la Fundació 
concessionari concertar  la gestió dels equipaments que inicialment realitza la 
concessionària, com es va fer amb Terrassasports 2001 SL, preveient 
específicament que es preservaria  el contingut íntegre del plec de condicions, 
inclosos tots els drets i obligacions.   

 
En aquest sentit, per tant, Terrassasports 2001 SL es troba obligada en els 
mateixos termes que la Fundació pels drets i obligacions recollides en el plec 
de condicions de la concessió.  

 
Entre aquestes, la clàusula setena del plec de condicions preveu que al 
finalitzar la concessió, sense diferències respecte als motius pels quals 
finalitzi, l’Ajuntament prendrà possessió de totes les instal·lacions i dotacions 
de naturalesa Immobiliària existents, fins i tot en cas de revocació de la 
concessió, recollint les previsions que l’article 62.1 del Decret 336/1988 de 17 
d’octubre que aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i igualment 
l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions públiques, preveu que en el moment de finalització de la 
concessió,  els béns seran rebuts lliurés de càrregues, deixant-los lliures i 
vacus i a disposició de l’administració. 
 
Per tant, la possible renúncia de la Fundació i extinció de la concessió 
suposarà l’extinció dels contractes atorgats per la Fundació sobre el bé objecte 
de concessió, perquè aquests contractes mantenen i preserven el contingut 
íntegre de les obligacions del plec i dels drets i obligacions que tingues la 
concessionària, tal i com estableix la clàusula 7n) del plec de condicions de la 
concessió i suposen l’obligació de deixar el bé a lliure disposició de 
l’administració lliure, vacu i expedit.  

 
• En tercer terme, Terrassasports 2001 SL ha estat declarada per sentencia 

judicial ferma número 23/2018 del 9 d’octubre de 2018  del Jutjat Contenciós 
administratiu  1 Barcelona, recurs 50/17 i ratificat per sentencia número 851 
de 26 de juny de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
apel·lació 8/209, sala Contenciós administrativa, secció 1ª, com a responsable 
solidari pels deutes de la Fundació degut al seu comportament dolos i 
fraudulent   per impedir el cobrament per part d’aquesta administració del 
cànon de la concessió impagat per la Fundació, incomplint de forma dolosa les 
ordres d’embargament remeses per aquest Ajuntament.  

Aquestes sentencies fermes consideren provat que Terrassasports 2001 SL ha 
cooperat realitzant una sèrie d’actuacions i modificacions contractuals 
fraudulentes amb la única intencionalitat de cooperar  amb la Fundació, 
donada alhora la identitat entre ambdues entitats, per eludir el pagament del 
cànon de la concessió. 

 
Per tant, no es tractaria d’un tercer arrendatari  de bona fe d’un be demanial 
sinó d’una empresa vinculada a la pròpia Fundació i cooperadora per 
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l’incompliment de les seves obligacions com a concessionari amb 
l’Ajuntament de Terrassa declarat per sentència judicial ferma. 

 
• En quart terme, la Fundació manifesta que el contracte actualment vigent entre 

la Fundació i Terrassasports 2001 SL per les instal·lacions esportives situades 
en el solar de “Les Palmeres”  ascendeix a 5.000.-€ mensuals i el pagament 
dels subministraments de les instal·lacions per part de la mercantil.  

Aquesta modificació contractual aportada en seu judicial al 2017 i que 
representava que s’havia efectuat al  novembre de 2013, passant d’abonar 
30.000.-€ mensuals a 5000.-€ més va ser considerada fraudulenta per les 
sentencies judicials fermes anteriorment citades.  
 
Aquestes sentencies judicials consideren provat i acreditat que es tractava d’un 
contracte fraudulent,  on va quedar constància que no existia cap pagament de 
subministraments dels del 2013 per part de Terrassasports 2001 SL de les 
instal·lacions ni van justificar cap dels suposats pagaments de 5000.-€ al llarg 
d’aquests anys de Terrassasports 2001 SL a la Fundació. Tot el contrari, es va 
acreditar que els subministrament es pagaven i es facturaven a nom de la 
Fundació i un cop el procediment judicial estava en curs,  es van presentar uns 
peticions de canvis de nom del contracte de subministrament en favor de 
Terrassasports 2001 SL  al març de 2017.  

 

La modificació contractual que pretén fer valdre la Fundació amb 
Terrassasports 2001 SlL ha esta declarada fraudulenta judicialment  i 
expressament elaborada amb la “finalidad perseguida consciente e 
intencionada de eludir el embargo tramitado por la Hacienda municipal” 
com expressament recullen aquestes sentencies, declarant  la responsabilitat 
solidaria  de Terrassasports 2001 SL pels deutes de la Fundació, per 
incompliment culpós de les ordres d’embargament municipals. 

Literalment, la sentencia del TSJ de Catalunya, sala contenciós administratiu, 
secció primera, apel·lació 8/2019, relatiu a la declaració de la responsabilitat 
solidària d’aquesta,  referint-se entre altres a aquesta novació contractual que 
recollia la sentència de 1ª instància de declaració de responsabilitat solidària, 
exposa:  

 
“Debe tenerse en cuenta la identidad social i personal de los miembros de 
las tres entidades, el señor Guillermo Cabello era presidente de la 
Fundación, por su parte la Fundación es socio de Terrassasports 2001 SL, 
el señor José Cabezas es apoderado de Terrassasports y secretario de la 
Fundación, el señor Noel Cabello hijo del Presidente de la Fundación es 
patrón y administrador de la Fundación y apoderado de Terrassasports. A 
su vez realizaron diversas modificaciones contractuales, primero a favor 
de Fincas i Urbanizaciones Montroig SA y después a favor de 
Terrassasports; se consigna una previsión expresa en el contrato de 
alquiler firmado con Fincas y urbanizaciones Montroig de permitir la 
cesión del mismo a favor de Terrassasports, en lugar de suscribir el 
contrato directamente con esta, a pesar de que ya estaba constituida; se 
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realiza una modificación reiterada y a la baja del precio del contrato de 
alquiler sin clara justificación, se modifica el pago en dinero por un pago 
en especie de los suministros sin justificación verosímil ni económica, no 
se acredita en vía administrativa por parte de Terassasports 2001 SL el 
pago de dichos suministros-modificación contractual realizada además, 
mediante documentos privados a los que se les pretende atribuir efectos 
retroactivos y que no se aportan a la Administración hasta transcurridas 
unos años; falta acreditar la emisión de los supuestos pagarés (no consta 
ni fotocopia ni numeración), falta acreditar el supuesto pago a la 
avanzada mediante pagarés (no consta anotación contable ni ingreso) y 
consta un incumplimiento reiterado de los requerimientos de embargo”.  

 
Per tant, tampoc es podria mantenir les condicions que al·leguen que s’haurien 
d’establir en una possible llicència d’us de les instal·lacions per part de 
Terrassasports 2001 SL, en quan a un import mensual de 5000.-€ com  
manifesta  el seu escrit, havent estat declarades per sentència judicial ferma 
aquesta modificació contractual com a fraudulenta.  
 

• En cinquè terme, sol· liciten que l’Ajuntament de Terrassa aboni els 
subministraments de les instal·lacions d’un gimnàs provat que  l’empresa 
Terrassasports explota amb finalitats mercantils i així procedirien, sense 
especificar l’import,  a poder abonar un import  mensual per aquesta llicència 
més alt.  

No  existeix cap justificació o benefici  econòmic ni cap interès públic, en 
poder increment l’import mensual que abonaria Terrassasports 2001 SL a 
l’Ajuntament en concepte de la llicència d’us d’aquest espai, si el mateix 
import de l’increment, l’hauria de destinar l’Ajuntament a abonar per compte 
de Terrassasports 2001 SL, una empresa privada, el cost dels 
subministraments que aquesta tingui en la explotació privada del seu negoci. 
 

4) La Fundació abonarà el deute de mes de tres milions d’euros amb l’Ajuntament,  
mitjançant la dació en pagament de les instal·lacions, prèvia valoració per una 
empresa homologada i l’Ajuntament. 

 
Proposen pagar el deute de la Fundació atorgant en dació en pagament les 
instal·lacions esportives situades en el bé demanial, en tot cas, a banda de la 
viabilitat o  no de pagaments de deutes tributaris en especies, s’ha de tenir en 
compte les previsions del propi plec. 

 
Per una banda, la clàusula setena c) del Plec de condicions de la concessió 
estableix que l’ajuntament té dret a entrar en possessió de totes les instal· lacions i 
dotacions de naturalesa immobiliària existents en el termini de la concessió, per 
tant, les instal·lacions revertiran de forma automàtica en favor de l’Ajuntament 
quan finalitzi la concessió, sigui quin sigui el motiu de finalització de la concessió 
i, per tant, el concessionari no pot donar en pagament aquestes instal·lacions.  

 
Específicament la clàusula 8 del plec de condicions, estableix que la concessió 
d’espais i equipaments, tan els existents com els que en un futur es puguin 
construir, amb independència de la forma i fonts de fiançament utilitzades, no 
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suposa la transmissió de domini dels mateixos, sent propietari l’Ajuntament de 
Terrassa. Expressament preveu aquest pacte, que qualsevol reforma, ampliació 
dels equipaments existents, així com qualsevol nova construcció d’edificis o 
serveis que en el futur pugui realitzar-se quedarà de propietat municipal, 
únicament exceptua el mobiliari i material fungible que l’entitat concessionari 
hagi adquirit o aportat per els seus mitjans que podrà ser retirat.  

 
Per tant, la Fundació no pot donar en pagament unes instal·lacions que no són de 
la seva propietat únicament pot disposar dels mobiliari i material fungible de la 
seva propietat i que,  difícilment ascendirien a la quantitat de mes de tres milions 
d’euros del deute que la Fundació manté amb l’Ajuntament de Terrassa.  
 
Per altra banda, no és  preveu cap alternativa en cas de no cobrir la totalitat del 
deute,  ni per altra banda, l’administració pot renunciar en els termes que 
plantegen a la reclamació d’un deute. 

 
En tot cas, la possibilitat d’adquirir o no part del mobiliari o altres béns titularitat 
del concessionari que es trobin en les instal·lacions, podria ser d’interès de 
l’administració  si fos  necessari per mantenir l’explotació de les instal·lacions o 
altres circumstàncies que ho poguessin justificar, però de forma independent amb 
el deute de la Fundació pel cànon per l’explotació del solar municipal, no poden 
acceptar aquesta proposta de pagament.  

 
5) Retirada de tots els procediments judicials instats per ambdues parts. 

 
Actualment, entre l’Ajuntament de Terrassa, i la Fundació Privada Esportiva 
Terrassa Futbol Club, Terrassasports 2001 SL i Can Berardo SL, existeixen una 
varietat de procediments administratius i judicials, conclosos i en tràmit sobre 
diferents matèries i règims jurídics diferents.  

 
Per una banda, respecte als procediments judicials finalitzat amb sentencia ferma, 
l’Ajuntament no pot obviar la seva existència ni actuar en contra dels 
pronunciaments recollits en sentencia judicial ferma, vulnerant el principi de 
legalitat que regeix qualsevol actuació de l’administració i les conseqüències 
d’aquesta vulneració. 

 
Aquest seria el cas, de la sentencia que estableix la legitimitat del cànon que ha 
d’abonar la Fundació a la concessió per l’explotació econòmica del solar 
municipal anomenat  “Les Palmeres” així com la sentencia judicial ferma que 
declara la responsabilitat solidaria de Terrassasports 2001 SL pels deutes de la 
fundació per l’incompliment dolos i voluntari de les ordres d’embargament 
remeses per aquest Ajuntament a l’empresa per l’impagament de la Fundació, així 
com els Fets declarats provats, respecte a l’acreditació que ambdues empreses han 
realitzant una sèrie de modificacions contractuals considerades per sentencia 
judicial ferma com a fraudulentes amb la única intencionalitat de cooperant amb 
el concessionari i donada la identitat entre ambdues empreses, eludir el pagament 
del cànon. 

 
Respecte als procediments judicials i administratius en tràmit, es corresponen amb 
matèries respecte de les quals l’administració no té capacitat de disposició. En 
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concret respecte al procediment penal en tràmit  respecte a l’actuació dels 
membres de la Fundació i les empreses creades pels membres d’aquesta s’inicia 
per part de la Fiscalia dels jutjats de Terrassa i no per part ni disponibilitat de 
l’ajuntament. Respecte al procediment concursal de la mercantil 
TERRASSASPORTS 2001 SL, la disponibilitat del procediment igualment està 
sotmès a la jurisdicció i de conformitat amb l’administrador concursal. Alhora en 
relació als diferents procediments administratius relatius a les reclamacions dels 
deutes de la Fundació i la resta d’empreses titularitat dels membres de la 
Fundació, versen també sobre matèries respecte a les quals l’administració no pot 
renunciar a la seva tramitació ni són matèries respecte a les que tingui àmbit de 
disposició en els termes plantejats, en especial en l’àmbit tributari i fiscal.   
 

XXIV.  Per tot l’exposat en el punt XXIV, l’Ajuntament de Terrassa no pot acceptar la proposta 
conjunta que inclou cinc condicions per la resolució relativa a les diferents resolucions 
judicials i els procediments en curs, administratiu i judicials, que afecta a la concessió 
de béns demanials del solar anomenat “Les Palmeres”  titularitat de la Fundació Privada 
Esportiva Terrassa Futbol Club. A banda de la manca de concreció sobre la forma 
d’executar algunes de les propostes i aspectes que necessariament s’han de preveure i 
no s’inclouen, els diferents àmbits d’actuació ( àmbit social, judicial penal, contenciós, 
reclamacions de quantitat, ...) no es pot admetre l’acord proposat ni legalment es podria  
adoptar una solució conjunta en tots els aspectes proposats. 

 
XXV.  Vistos els informes preceptius emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals. 

 
Fonaments de Dret  

 
La present concessió es troba sotmesa a la normativa relativa a les concessions de béns demanials, 
així com a les previsions del Plec de condicions que regulen l’atorgament de l’ús privatiu de béns 
de domini públic del  solar propietat municipal anomenat «Les Palmeres», delimitat pels carrers 
Antoni Bros, Alexandre Riquer, Jocs Olímpics i Voluntaris Olímpics, atorgada en favor de la 
Fundació Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol 
Club,  per un termini de 35 anys des de l’acord d’atorgament del Ple municipal de 25 d’octubre de 
2001.  
 
I.- En relació amb el dret  d’aquesta administració a revocar la prenent concessió de béns demanials 
l’article 100, apartat f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, d’aplicació a les entitats locals per haver estat declarat bàsic en virtut de la Disposició 
Final Segona d’aquella Llei, preveu que les concessions demanials s’extingiran, entre d’altres 
causes, per la manca de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions 
del titular de la concessió, i/o qualsevol altre causa prevista en les condicions generals o particulars 
que la regeixen,  declarats per l’òrgan que va atorgar la concessió. 
 
II.- L’article 70 e) Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens Locals preveu que les concessions de béns demanials s’extingeixen per revocació de la 
concessió, en relació amb  la clàusula 4bis del Plec de  Condicions que regeixen la concessió 
demanial que estableix que: 
 

“L’incompliment de la present obligació de pagament del cànon per part del concessionari, 
suposarà un incompliment molt greu de les condicions reguladores de la present concessió, i 
donarà dret a l’Ajuntament de Terrassa a la revocació de la present concessió, sense que es 
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generi, en aquest cas, dret a cap mena d’indemnització en favor del concessionari amb motiu 
de la revocació i, sens perjudici, en aquest cas, que l’Ajuntament procedeixi a l’exacció de 
les quantitats degudes per la via de constrenyiment, donada la naturalesa tributària del 
cànon”. 

 
III.- En relació amb el procediment de revocació de la concessió,  l’article 228 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que preveu que: «L’extinció dels drets constituïts sobre els béns de domini públic i 
comunals en virtut  d’autorització, concessió o qualsevol altre títol i de les situacions possessòries 
a que han pogut donar lloc, és efectuada per via administrativa pels mateixos ens locals, un cop 
instruït l’expedient i escoltats els interessats i, pot donar lloc a indemnització si procedeix en dret». 

 

Així mateix, essent d’aplicació  l’article  71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels ens Locals, que preveu  que: «L’exercici de la facultat de l’ens 
local de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix, qualsevol que sigui el títol que 
l’empari, i encara que aquest sigui en concepte de precari, la incoació de l’expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinar la naturalesa de l’ocupació i si procedeix o no la 
indemnització.», suposant també la preceptiva tramitació d’expedient administratiu contradictori per 
a l’exercici de la facultat de resolució de la concessió. 

 

IV.- Atenent  l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, que defineix el concepte d’interessat, establint que: «Es consideren 
interessats en el procediment els que, sense haver-lo iniciat, tinguin drets que puguin resultar 
afectats per la decisió que en mateix s’adopti», es va notificar la incoació del present expedient als 
possibles interessats en el present expedient als efectes de comparèixer i al·legar el que estimessin 
convenient. 

 

V.- La clàusula vuitena del Plec de condicions reguladora de la present concessió estableix que: 

 

“Qualsevol reforma, ampliació els equipaments existents així com qualsevol nova 
construcció d’edificis o serveis que en el futur pugui realitzar-se (sempre amb l’obtenció 
prèvia dels corresponents permisos municipals) quedarà de propietat municipal no podent 
reclamar, el concessionari, cap tipus d’indemnització o compensació per les inversions i 
actuacions realitzades al finalitzar el període de vigència de al concessió, tant per motiu de 
caducitat com de revocació de la mateixa.” 

 

Aquesta clàusula exclou expressament la reversió dels béns mobles i material fungible que podrà 
ser retirat en finalitzar la concessió. 

 

VI.- L’article 62.1 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre que aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals i igualment l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions públiques, preveu que en el moment de finalització de la concessió,  els béns seran 
rebuts lliurés de càrregues, deixant-los lliures i vacus i a disposició de l’administració, reconeixent-
li la potestat d’acordar i executar-ne, per si mateixa el llançament. 
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VII.- La clàusula 7 c del Plec de condicions de la concessió preveu que al finalitzar la concessió, 
sense diferenciar la causa de finalització, l’Ajuntament prendrà possessió e totes les instal·lacions i 
dotacions de naturalesa immobiliari existents i, fer-ne desnonament per via administrativa si escau. 

 

VIII.- La clàusula  6 n) del plec de condicions de la concessió estableix que en cas de que el 
concessionari concerti la gestió parcial o integral de determinats serveis situats sobre el solar 
objecte de concessió, es preservaran en tot cas, el contingut íntegre del plec de condicions, inclosos 
tots els drets i obligacions, especialment les anteriorment recollides que afectarien per igual als 
arrendataris de la gestió dels serveis situats en el solar objecte de concessió en cas de revocació i 
extinció de la mateixa. 

 

IX.- Respecte al termini de posada de disposició del solar objecte de concessió demanial, de 
conformitat amb l’article 158 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre que aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, en relació amb el desnonament administratiu, preveu un termini genèric, 
de 5 mesos a comptar des de la notificació del desallotjament al titular de l’ocupació i a tots els que 
els hi afecti, per desallotjar la finca, essent un termini ampli per a portar a terme el desallotjament.  

 

X.- Atenent a  l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, correspon  al Ple municipal, en tant que òrgan que va atorgar la 
concessió, la declaració de manca de pagament del cànon i conseqüent extinció de la concessió 
demanial. 

 

Atenent les consideracions anteriorment especificades així com la documentació i els informes que 
s’acompanyen a l’expedient, i d’acord amb el procediment legalment establert i disposicions  legals 
d’aplicació, aquesta Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, proposa  
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,  

 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la FUNDACIÓ PRIVADA 
ESPORTIVA TERRASSA FUTBOL CLUB, CAN BERARDO SL I TERRASSASPORTS 2001 
SL a l’expedient administratiu per la revocació i extinció de la concessió demanial del solar 
anomenat “Les Palmeres” delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre de Riquer, Jocs Olímpics i 
Voluntaris Olímpics, atorgat mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament de Terrassa de 25 d’octubre 
de 2001, a la nomenada Fundació i per l’incompliment de la concessionaris de l’obligació de 
pagament del cànon establert en el plec de condicions de la concessió, suposant un incompliment 
molt greu de les condicions reguladores de la concessió, pels motius indicats als antecedents. 
 
 SEGON.- Declarar extingida la concessió demanial atorgada en favor de la Fundació 
Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club,  per 
acord del Ple de l’Ajuntament de data  25 d’octubre de 2001 per a l’ús privatiu del solar de propietat 
municipal anomenat «Les Palmeres» delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre de Riquer, Jocs 
Olímpics i Voluntaris Olímpics,  per un termini de 35 anys,  per l’incompliment de l’obligació de 
pagament del cànon establert en el plec de condicions de la concessió, suposant un incompliment 
molt greu de les condicions reguladores de la concessió, que dona dret  a aquest Ajuntament a la 
revocació de la  concessió sense que es generi en aquest cas, dret a cap mena d’indemnització en 
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favor del concessionari, de conformitat amb l’article 4bis del Plec de condicions que regeixen la 
concessió,  de l’article 100.f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions Públiques i l’article 70 e) del Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
 TERCER.- Declarar la reversió en favor de l’Ajuntament de Terrassa dels espais, 
equipaments i construccions  existents en el solar municipal objecte de concessió, tant al moment de 
l’atorgament de la concessió, així com  qualsevol reforma, ampliació o qualsevol  nova construcció 
d’edificis o serveis efectuades durant la vigència de la concessió, no podent reclamar el 
concessionari cap tipus d’indemnització o compensació per les inversions i actuacions realitzades al 
finalitzar el període de vigència de la concessió fins i tot en cas de finalitzar per  revocació de la 
mateixa,  de conformitat amb la clàusula 8a. del plec de condicions de la present concessió. 
 
 QUART.- Declarar l’obligació de la FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA 
TERRASSA FUTBOL CLUB, extingida la concessió, de lliurar ell béns, lliure de càrregues vacu i 
expedit i  a plena disposició de la propietat, de conformitat amb l’article 62.1 del Decret 336/1988 
de 17 d’octubre que aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, així com l’article 101 de la 
Llei 33 /2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les administracions públiques i de la clàusula 7c 
del plec de condicions de la concessió que atorga a l’Ajuntament el dret d’entrar en possessió de 
totes les instal·lacions i dotacions al finalitzar la concessió, quedant extingits qualsevol dret sobre el 
bé demanial atorgat pel concessionària A TERRASSASPORTS 2001 SL I CAN BERARDO SL, 
així com qualsevol altre que pogués existir, de conformitat amb la clàusula 6n) del plec de 
condicions que permetia el concert de la gestió parcial o integral de determinats serveis situats al bé 
demanial, preservant-se el contingut íntegre del plec i les seves obligacions, sense que correspongui 
cap indemnització a les mateixes de conformitat amb les previsions del plec i  havent estat 
declarades a més, aquestes dues empreses responsables solidàries dels deutes de la concessionari 
per l’incompliment culpós de l’embargament derivat de l’impagament del cànon per la Fundació de 
l’import dels arrendaments mensuals que hauria de percebre aquesta.  
 
 CINQUÈ.- Requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA TERRASSA 
FUTBOL CLUB i la resta d’interessats, TERRASSASPORTS 2001 SL i CAN BERARDO SL, per 
que en el termini de CINC MESOS, a partir de la data de notificació,  deixin el solar objecte de 
concessió municipal anomenat «Les Palmeres» delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre de 
Riquer, Jocs Olímpics i Voluntaris Olímpics, així com els espais, equipaments, instal·lacions i 
dotacions de naturalesa Immobiliària  existents,  lliure, vacu i expedit i a plena disposició de 
l’Ajuntament de Terrassa, podent fer-ne desnonament per via administrativa si escau, de 
conformitat amb l’article 7c del Plec de condicions de la concessió amb l’obligació de desallotjar la 
finca en el termini de cinc mesos  a comptar des de la notificació d’aquest requeriment de 
conformitat amb l’article 158 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, sense perjudici de les possibles 
reclamacions de danys i perjudicis en cas d’incompliment.  
 
 SISÈ.- Notificar el present acord de Ple a la Fundació Privada Esportiva Terrassa 
Futbol club i a la resta d’interessats en el present expedient.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 12) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt el Sr. Garcia, qui pronuncia les següents paraules com a 
condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
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 « Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el nostre rebuig als feminicidis 
i condemnem enèrgicament els feminicidis produïts aquest any 2020 a Espanya, trenta-vuit dels 
quals són considerats violències de gènere.  
 
 » La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, 
l’assassinat, ens recorda com és d’important que des de les administracions locals mantinguem ferm 
el compromís d’avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l’atenció i l’empoderament de 
les dones.  
 
 » Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant 
les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d’atenció a les dones 
que la pateixen, i d’acompanyament, a través de serveis i protocols d’actuació, que compten amb la 
participació de persones professionals d’àmbits diversos. 
 
 » Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica. Però cal 
anar més lluny i denunciar el patriarcat que l’origina, per poder erradicar-la. Per això hem de buscar 
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt 
arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d’influència, fem que 
les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. 
 
 » En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es 
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que 
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, 
per petits i quotidians que aquests  siguin.  
 
 » És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, 
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i 
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les 
dones. 
 
 » Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de 
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui 
una ciutat lliure de masclisme i de violència.» 
 
 Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci. 
 
Epígraf 13) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 

1. En defensa de la unitat de la llengua catalana   
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES i JxT, i l’abstenció del Grup municipal de 
Ciutadans. El Grup municipal del PSC vota a favor dels acords segon i quart, en contra del tercer, i 
s’absté en el primer. El contingut del document és el que es transcriu a continuació: 

 
 « La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva 
d’una continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. 
Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions 



 

 90 

territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, 
andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.  
 
 » En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que 
el català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 
Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 
 
 » Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de 
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que 
no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament 
compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment 
absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica. 
 
 » En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la 
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext 
perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que 
la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme 
oficials com ministeris i altres ens estatals,  ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià 
separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i 
supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.  
 
 » El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat 
de la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels 
diversos governs dels territoris de llengua catalana.  
 
 » Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien 
de poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català 
es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses  
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. 
 
 » Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la 
reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no 
és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, 
finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions 
com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels 
diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, 
doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és 
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les 
generacions més joves com és l’audiovisual. 
 
 » El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va 
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques; 
una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i 
un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més 
rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i 
els seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.  
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 » D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana 
i les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases 
d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, 
finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets. 
  
 Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents 
  
 ACORDS 
 
 1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents. 
 
 2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, 
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder 
viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
 
 3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap 
institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català 
en la seva activitat. 
 
 4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern  de les Illes 
Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al 
Senat.» 

 
2. En defensa de les competències sobre Emergències i Protecció Civil de la 

Generalitat de Catalunya 
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES i JxT. Els Grups municipals del PSC i de 
Ciutadans voten a favor dels acords primer, segon i quart, i en contra del tercer. El contingut del 
document és el que es transcriu a continuació: 
 
 « Atès que en matèria de competència sobre Emergències i Protecció Civil,  l’article 
132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, preveu que: “Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la 
planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la 
direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i 
extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria (...)”. 
 
 » Atès que a Catalunya tenim la Llei 5/1994, de 4 de maig del Parlament de Catalunya, 
de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya. 
 
 » Atès que a Terrassa hi actua el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya on el 
Govern de la Generalitat està aplicant el Pla Estratègic de Bombers 2017-2022 i 
complementàriament implementant el Pla Bombers 2025. Els Bombers de la Generalitat de 
Catalunya exerceixen la responsabilitat de la gestió integral d’una emergència al nostre municipi, 
així com la  planificació inicial  de risc i la recuperació plena conjuntament amb el sistema integral 
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d’emergències configurat per Bombers, Policia Local i Mossos d’Esquadra, Serveis d’emergències 
mèdiques, Cat112 i serveis socials. 
 
 » Atès que el Congreso de Diputados a iniciativa del Grup Parlamentari Confederal de 
Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, i amb el suport del PSOE-PSC s’està 
tramitant la Proposició de Llei de Coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil que afectaria greument a les 
competències sobre el Cos de Bombers de la Generalitat i en desmantellaria l’actual model d’èxit. 
 
 » Atès que aquesta proposició de llei el que pretén és centralitzar el sistema, unificant, 
homogeneïtzant i coordinant el sistema des del govern de Madrid, envaint les competències pròpies 
de Catalunya, sense millorar les condicions laborals dels bombers ni el servei que ofereixen a la 
ciutadania i abandonant un sistema d’èxit en matèria d’emergències, serveis de prevenció i extinció 
d’incendis, basat en un model mixt que inclou també el Cos de Bombers voluntaris.   
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Mostrar tot el suport al model català del servei prevenció, extinció 
d’incendis i salvament (SPEIS), reafirmant les competències establertes en l’Estatut de Catalunya i 
desenvolupades en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de Catalunya.  
 
 SEGON.- Reconèixer l’excel·lent feina del Cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya conjuntament amb el Cos dels Bombers Voluntaris i donar suport als diferents plans de 
desenvolupament i creixement de l’estructura del Servei de Prevenció, extinció d’Incendis i 
Salvaments (SPEIS) que són el Pla Estratègic 2017-2022 i el Pla Bombers 2025. 
 
 TERCER.- Condemnar qualsevol atac i intent de desmantellament del model català i 
de prevenció, extinció d’incendis i salvament. 
 
 QUART.- Traslladar aquest acord als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
i del Congrés dels Diputats, a l’ACM, a la FMC i al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.» 

 
3. Garantizar la conciliación de las familias con menores en edad escolar en 

circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria.  
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, Ciutadans i JxT,  i l’abstenció del  Grup municipal 
del PSC. El Grup d’ERC-MES vota a favor de tots els acords excepte del primer, que ho fa en 
contra. El contingut del document és el que es transcriu a continuació: 
 
 « En el inicio del curso escolar más atípico debido a la pandemia generada por el 
COVID19 y con la cantidad incertidumbres generadas y la necesidad de dar respuesta a los 
progenitores ante posibles confinamientos de grupos escolares, la conciliación laboral y familiar es 
un reto difícil de cumplir. 
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 » Es fundamental que las Administraciones encuentren soluciones, ayudas y medidas 
que no impliquen una reducción salarial para facilitar el cuidado de los hijos. Fomentar el 
teletrabajo y la flexibilizar las jornadas laborales para garantizar la conciliación familiar y laboral 
en este contexto de emergencia sanitaria del COVID-19 resulta imprescindible. 
 
 » Por ello, desde el ayuntamiento de Terrassa, como la administración cercana que 
vela por la conciliación, creemos conveniente que las familias de alumnos de escuelas infantiles 
municipales que acrediten tener un trabajo presencial y no tengan alternativa para cuidar al menor 
cuando éste se encuentre en cuarentena por el cierre del centro o por un caso positivo en su grupo 
burbuja puedan disponer de un técnico/profesional a su disposición. 
 
 » Esta medida dará prioridad a los niños cuyos padres no puedan teletrabajar y 
necesiten un acompañamiento a domicilio mientras dure su cuarentena. En el caso de que se cierre 
un grupo o una escuela infantil y se envíe a los niños a sus domicilios, como protocolo de 
precaución a la espera de los resultados de sus pruebas, los Servicios Sociales valorarán qué niños 
pueden estar en situación de necesitar el apoyo del programa. 
 
 » Asimismo, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recogía en sus 
artículos 5 y 6 una serie de disposiciones dirigidas a facilitar la conciliación entre la vida laboral y 
familiar de las personas trabajadoras con necesidades de cuidado derivadas de circunstancias 
relacionadas con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, además, establecía el 
carácter preferente del teletrabajo durante la vigencia de la emergencia sanitaria, siempre que la 
conversión a esta modalidad de trabajo fuese técnica y razonablemente posible. 
 
 » El Plan MECUIDA contemplaba el derecho de las personas trabajadoras con 
necesidades de conciliación para el cuidado de sus hijos a la adaptación y/o a la reducción de la 
jornada de trabajo, incluso hasta el 100% de la jornada, en supuestos justificados, por circunstancias 
excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria del COVID-19.  
 
 » Entre esas circunstancias excepcionales de conciliación, se incluye el hecho de que 
el hijo se encuentre en aislamiento epidemiológico o preventivo por COVID-19; o cuando deban 
permanecer en el domicilio como consecuencia del cierre de centros educativos decretado por las 
autoridades competentes; o cuando estuviesen a cargo de una tercera persona que no pueda seguir 
haciéndose cargo de ellos por causas justificadas relacionadas con la COVID-19. 
 
 » Estas medidas tenías como vigencia hasta el próximo día 30 de septiembre de 2020, 
aunque la evolución de la pandemia en el Vallés Occidental hace prever que seguirán siendo 
necesarias más allá de la vigencia del plan.  
 
 » Las limitaciones del contexto actual hacen preciso articular medidas excepcionales 
oportunas mientras persista la emergencia sanitaria del COVID-19 para ofrecer una alternativa a las 
personas trabajadoras que no pueden teletrabajar, sin que ello implique una reducción salarial- o 
bien que compensen esta reducción cuando la misma resulte ineludible. 
 
 Por todo ello, la  Junta de  Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los siguientes 
 
 ACUERDOS 
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 1. Instar al Govern de la Generalitat a aumentar la inversión en la educación de 0-3, 
para garantizar la total gratuidad y universalización de la educación pública.  

 
 2. Impulsar un acuerdo de las fuerzas sociales donde se fomente el horario flexible, la 
jornada intensiva, el trabajo por turnos, la formación o actividades de voluntariado en horario 
laboral y la posibilidad de abandonar el puesto ante emergencia familiar o el teletrabajo. 
 
 3. Solicitar a la Generalitat de Cataluña la coordinación de los Departamentos de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
con el objetivo de que se respeten todos los derechos de conciliación, de derecho al descanso y 
prevención de riesgos laborales en el ámbito del teletrabajo con la colaboración del Ministerio de 
Trabajo de España.  

 
 4. Instar al Gobierno de España a extender de manera indefinida la vigencia del 
carácter preferente del teletrabajo y del derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de 
trabajo del Plan MECUIDA, en los términos previstos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de modo que los trabajadores puedan acogerse a las mismas cada vez que 
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

 
 5. Instar al Gobierno de España a establecer una prestación económica extraordinaria 
para todas las personas trabajadoras que, no siéndoles posibles teletrabajar, se acojan a la reducción 
de jornada especial del Plan MECUIDA para el cuidado de sus hijos o de otros familiares 
dependientes a cargo, inclusive en el supuesto de que deban permanecer en el domicilio por el 
cierre del centro educativo, centro social u otros análogos decretados por las autoridades sanitarias 
por riesgo de contagio de COVID-19, durante el tiempo en que estén pendientes de resultados de 
una PCR y, si fuesen negativos, durante el tiempo en que se mantenga cerrado el centro, de modo 
que se garantice que todas las personas trabajadoras puedan conciliar en estas circunstancias 
excepcionales sin tener que renunciar a su salario o sus vacaciones.» 

 
4. Per a commemorar el X aniversari del reconeixement dels castells i el flamenc 

com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat  
 

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

 
 « El setze de novembre de 2010, la UNESCO, durant la cinquena sessió de el Comitè 
Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, que va tenir lloc a 
Nairobi (Kenya), va incloure els castells i el flamenc a la Llista Representativa de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat. També han estat reconeguts els cants de la Sibil· la 
mallorquins, la dieta mediterrània i la falconeria. 
 
 » Tant els castells com el flamenc, tenen una llarga tradició a la nostra ciutat, dos 
manifestacions de la cultura que es fa a Catalunya que compten amb història, afició i participants. 
Dues activitats culturals que sempre s’han vist reconegudes pel seu valor con elements de cohesió i 
com exemples de la heterogeneïtat de la nostra societat. 
 
 Per tot plegat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents 
 
 ACORDS 
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 PRIMER. L’Ajuntament de Terrassa es compromet a seguir recolzant a les colles 
castelleres i a les entitats que promocionen el flamenc a la nostra ciutat.  
 
 SEGON. Durant el mes de novembre l’Ajuntament es compromet a commemorar el X 
Aniversari del reconeixement de la UNESCO tot donant suport a les iniciatives impulsades per les 
colles castelleres i la “Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa” (CEAT). S’il· luminarà la 
façana de l’Ajuntament de Terrassa el proper 16 de novembre amb els colors que les entitats de la 
ciutat proposin com a identificatives de la commemoració.» 

 
5. Para el impulso de medidas de apoyo al sector feriante  

 
 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC,  Ciutadans i JxT. El Grup municipal d’ERC-
MES vota a favor del primer acord i en contra de la resta. El contingut del document és el que es 
transcriu a continuació: 
 
 « La crisis del COVID19 está afectando de forma muy directa a muchos sectores, 
amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño de la actividad 
no es posible como consecuencia de las medidas sanitarias y de distanciamiento social que se están 
llevando a cabo.  
 
 » En el caso de las ferias de atracciones, situaciones anteriores a la crisis, como trabas 
administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la forma de consumo hacían 
complicado el desempeño de las personas dedicadas a estas actividades, una situación que se ha 
visto altamente agravada por la situación provocada por el coronavirus. 
 
 » La naturaleza de estas actividades concentra la mayoría de su actividad en los meses 
de primavera y verano y, dada la situación actual es posible que muchos feriantes no puedan 
retomar la actividad como mínimo hasta la primavera del año 2021 (suponiendo que las condiciones 
epidemiológicas lo permitan). 
 
 » Durante estos meses además deberán mantener licencias, permisos e incurrir en 
gastos derivados de su negocio como alquileres o el mantenimiento de las atracciones que 
conllevarán costes para las personas que desarrollan la actividad en momentos en los que no están 
obteniendo ningún ingreso. Todo ello sumado a sus gastos familiares, en una situación complicada 
para toda la sociedad.  
 
 » El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, quizá no 
sea suficiente para la supervivencia de una actividad necesaria para nuestros municipios, 
dinamizadora de eventos y fiestas populares, que contribuye a generar también actividad comercial 
y aumento de facturación y ventas a muchos negocios de los municipios durante el periodo de 
instalación de la feria, y que sin duda está ligada y relacionada a la cultura popular de nuestra tierra. 
Por ello va a ser necesaria la implicación de la administración. 
 
 » Por otro lado, la reivindicación de esta actividad como actividad cultural es unitaria 
en todo el sector y, por parte de muchas voces de la sociedad, no en vano las ferias de atracciones 
son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer que sus habitantes y 
vecinos disfruten de las fiestas patronales, ferias comerciales y ferias agrícolas y ganaderas, por 
ello, parece lógico pensar que forman parte de la cultura y tradición de todos los municipios y 
comunidades de nuestro país. 
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 » Desde diferentes gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña se lleva 
años defendiendo este reconocimiento como actividad cultural para las actividades relacionadas con 
los diversos establecimientos que conforman las ferias de atracciones; por su innegable vinculación 
a eventos culturales y por su tradición histórica, estando documentada este tipo de actividad en 
nuestro país desde hace varios siglos. 
 
 » Parece lógico estimar este reconocimiento teniendo en cuenta que, de forma 
habitual, se ha gestionado lo relativo a esta actividad desde el área de cultura de muchos 
municipios, y también que a la hora de tributar el impuesto de IVA se les ha aplicado a las 
atracciones y servicios que forman el conjunto de la feria el tipo correspondiente al IVA cultural.  
 
 » En la situación actual, la declaración de esta actividad como cultural puede ser una 
medida eficaz para paliar los efectos que la crisis del COVID19 está provocando.  
 
 » En diversos países europeos, el sector de la feria de atracciones persigue y ha 
iniciado trámites, resueltos con éxito en varios casos, para conseguir este reconocimiento cultural 
por parte de las respectivas administraciones y gobiernos. 
 
 » La situación actual, ante la emergencia del COVID19, requiere altura de miras hacia 
el sector y voluntad política para conseguir que el sector pueda salir adelante en un momento tan 
complicado.  
 
 Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los siguientes 
 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO. Instar al Parlament de Cataluña a dar cumplimiento a las iniciativas 
parlamentarias aprobadas en el Ple del Parlament de Catalunya y, destinar una línea de ayudas 
económicas extraordinarias a los profesionales del sector de la feria de atracciones que tengan 
registrada su actividad en Cataluña. 
 
 SEGUNDO. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de 
atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de Cataluña y 
manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa a que el Govern de la Generalitat realice los 
estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas en el marco de las ferias de 
atracciones tengan la consideración de actividad cultural o en su caso de  dominio relacionado en la 
tipificación que considere el Departamento competente de la Generalitat de Cataluña. 
 
 TERCERO. Que el Ayuntamiento de Terrassa, teniendo en cuenta la situación 
complicada que está atravesando el sector y cuando sea posible llevar a cabo la actividad, valore 
aplicar bonificaciones completas o reducciones de las tasas correspondientes a la ocupación de vía 
pública para el desarrollo de la actividad de la feria de atracciones como medida de apoyo fiscal al 
sector hasta que pueda recuperarse del impacto económico de esta situación. 
 
 CUARTO. Que el Ayuntamiento de Terrassa, teniendo en cuenta que el comité técnico 
del plan PROCICAT ha aprobado un “Pla sectorial per Fires d’atraccions de Catalunya” que tiene 
por objeto detallar un conjunto de medidas y protocolos aplicables al sector para posibilitar el 
reinicio de la actividad reduciendo el riesgo de contagio, valore la posibilidad de recuperar esta 
actividad en el municipio siempre y cuando sea posible garantizar las medidas sanitarias.» 
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6. Per demanar que les perruqueries i els centres d’estètica passin del 21% al 10% 

de l’IVA  
 

 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 vota a favor dels acords segon, tercer i quart, i s’absté en el primer. El contingut del document 
és el que es transcriu a continuació: 

 
 « La situació sanitària està transferint una tensió molt forta a molts autònoms, 
establiments, comerços i negocis. Tot i ser prioritàries les mesures de salut comunitària per tal de 
frenar la propagació de la COVID-19, aquestes mesures estan tenint un greu impacte sobre la 
viabilitat i pervivència de molts negocis. El sector de la hostaleria i la restauració, el turisme, el 
transport, el comerç amb mesures de limitació d’aforament i, en un nivell alt d’afectació, el sector 
de les perruqueries i els centres d’estètica, són alguns dels principals àmbits perjudicats. N’hi ha 
molts d’altres.  
 
 » El passat 16 d’octubre, la Generalitat de Catalunya decreta un seguit de mesures 
davant de l’augment de contagis de COVID-19. Entre aquestes, al tancament de restaurants i bars, 
s’hi afegeix el tancament d’establiments que, pel servei que ofereixen, existeix un contacte físic. 
S’entén per aquest tipus de negocis, els centres de bellesa, massatges, estètica... exceptuant i 
mantenint fora d’aquesta restricció les perruqueries per considerar que són serveis essencials per a 
la ciutadania.  
 
 » Abans, l’any 2012, l’IVA del sector de la perruqueria i de l’estètica va passar del 
tipus reduït (en aquells moments, el 8%) al tipus general (que coincidia amb un canvi del 18 al 
21%). S’entén que l’aplicació del tipus reduït ha de gravar serveis o béns essencials, recaient en els 
de primera necessitat el tipus súperreduït.  
 
 » A mitjans del 2018, tots els serveis que havien augmentat l’IVA 6 anys abans, 
recuperaven el tipus reduït (cinemes, discoteques, funeràries, floristeries...); tots menys les 
perruqueries.    
 
 » Tornant a l’actual escenari de crisi sanitària, el passat 14 de març de 2020, a les 
poques hores de la publicació del Reial Decret sobre l’estat d’alarma, es decideix mantenir obertes 
les perruqueries per considerar-les serveis essencials. Davant del rebombori i malestar del sector, 
per la inseguretat i desprotecció davant un virus nou i virulent, el govern de l’Estat corregeix el punt 
10.1 del RD per a reduir l’activitat professional dels perruquers i perruqueres al servei a domicili (a 
la pràctica, només ho va fer el 0,97%, aproximadament).   
 
 » El sector de la perruqueria i el de la bellesa i l’estètica, estan tornant a ser colpejats 
amb especial força amb les noves mesures d’octubre. S’està restringint, limitant i condicionant molt 
la seva activitat. Estan entre una consideració de servei essencial per part de les autoritats sanitàries 
i una taxació d’un IVA general del 21%, imposat per a béns i serveis de luxe o no essencials.  
 
 » Des del sector s’estima que les perruqueries i els centres d’estètica poden perdre més 
d’11.000 llocs de treball i un 50% dels centres actualment actius en els propers 6 mesos a 
Catalunya. Des del sector, a més, consideren que el factor de gravar els seus serveis amb el tipus 
general, és un element que agreuja la situació i dificulta una recuperació a curt i mig termini.   
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 » En els darrers mesos, un 68% dels establiments han presentat ERTOs i prop del 80% 
necessitarà d’ajuts per part de les administracions per a tornar a obrir les portes. És un sector 
principalment autònom, majoritàriament femení i amb una inserció amb un percentatge alt de 
persones joves.    
 
 » Considerar els centres de bellesa i estètica en la mateixa qualificació que les 
perruqueries, així com rebaixar el gravamen al tipus reduït, seria una eina clau per a mantenir la 
viabilitat d’aquests negocis. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de  Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents ACORDS:   
 
 PRIMER.- DEMANAR al Ministerio de Hacienda que consideri el pas del 21 al 10% 
de l’IVA en els serveis de perruqueria, bellesa i estètica. 
 
 SEGON.- INSTAR al Ministerio de Hacienda que el sector de la perruqueria i la 
bellesa i estètica torni a estar inclòs en els ERTOs que gaudeixen d’exempcions a les cotitzacions 
socials dels treballadors i treballadores.   
 
 TERCER.- INSTAR al Ministerio de Sanidad a considerar que les mesures que es 
decretin per a perruqueries siguin les mateixes que es decretin per als centres d’estètica i bellesa.  
 
 QUART.- TRASLLADAR aquests acords presos per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa al Ministerio de Hacienda del Govern de l’Estat.» 

 
7. Per instar al govern de l’Estat i a la Generalitat que facin una previsió d’ajuts al 

sector de la distribució de bars, restaurants i hotels  
 

 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 ràpida propagació de la COVID-19 està reportant importants problemes per a la 
salut: augmenten els contagis, les hospitalitzacions i la saturació a les UCIs dels centres 
hospitalaris. Les darreres setmanes la situació s’està agreujant de forma molt considerable i obliga a 
prendre mesures de contenció, limitació i restricció de l’activitat habitual.  
 
 » A l’impacte en la salut comunitària i en la població, amb les mesures que s’ha de 
prendre, hi ha de forma inherent un impacte econòmic i comercial molt fort.  
 
 » El passat 15 d’octubre de 2020, la Generalitat de Catalunya decreta el cessament 
temporal de l’activitat de bars i restaurants per uns 15 dies com a primer termini per a valorar 
resultats sobre la corba de contagis. L’impacte no només té efectes en el sector de la hostaleria i la 
restauració, sinó que s’estén en tota la cadena de subministrament: transportistes, logística, 
proveïdors, agricultors... Una cadena de subministrament depenent de l’activitat del sector tancat 
temporalment i que està patint un efecte directe vinculat a la pròpia activitat dels seus clients.     
 
 » El sector compta a l’estat amb uns 70.000 treballadors i treballadores i afecta una 
flota de 25.500 camions de repartiment. Es calcula que pot haver pèrdues de més de 350.000 
milions d’euros a tot el sector a l’Estat. Únicament s’està donant continuïtat i mantenint el 10% dels 
serveis habituals que se segueixen oferint a gasolineres, petits comerços...  
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 » Quan parlem d’una cadena de subministrament vinculada al sector de la hostaleria i 
la restauració, parlem de serveis i establiments vinculats al transport de mercaderies, a la producció 
de productes i aliments que serviran de matèria prima per a bars i restaurants, empreses de logística 
i provisió de productes, a l’agricultura i la ramaderia... Es tracta, a més, en un gran nombre, d’un 
sector format per un percentatge molt considerable d’autònoms i empreses petites o mitjanes i amb 
una capacitat limitada per a sostenir la plantilla si no es disposa d’un pla d’ajuts.      
 
 » En el cas dels hotels, la seva situació està condicionada directament a les mesures 
que impacten sobre els serveis i negocis vinculats (bars, restaurants, espectacles i esdeveniments 
culturals i esportius, mobilitat al territori...). El sector de la hoteleria està vivint una davallada 
importantíssima i greu de clients i, en conseqüència, empreses de transport privat de persones també 
estan essent colpejades per la crisi sanitària.  
 
 » Des de les diferents administracions es preveuen i s’ha activat mesures 
extraordinàries de suport al món de la restauració i la hostaleria, en aquests darrers dies. Però només 
es contemplen per als negocis, establiments i serveis finalistes d’una cadena que, com s’ha indicat 
anteriorment, implica a molts altres professionals i empreses.  
 
 » Els ERTOs són únicament, en aquests moments, la mesura que disposa aquest sector 
complementari. No hi ha previst un pla d’ajuts específic.  
 
 » S’estima que tot i que es reobri en les properes setmanes els bars i restaurants, com 
està succeint en l’àmbit de la hoteleria, les limitacions anunciades per un nou estat d’alarma i les 
limitacions de moviment, horàries i d’aforament molt per sota de la capacitat habitual, posaran en 
risc la viabilitat i supervivència de tota la cadena.  
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents  
 
 ACORDS:   
 
 PRIMER.- INSTAR al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat que 
serveis, empreses i professionals vinculats a la cadena de subministrament de bars, restaurants i 
hotels puguin entrar a ser beneficiaris del paquet de mesures de suport i ajuts econòmics del sector.  
 
 SEGON.- INSTAR al Ministerio de Hacienda per a què es bonifiqui percentualment la 
quota d’autònoms d’aquells professionals que estan essent perjudicats pel cessament d’activitat de 
bars i restaurants.   
 
 TERCER.- TRASLLADAR aquests acords presos per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa al govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.» 

 
8. Per demanar a tots els Grups amb representació al Parlament de Catalunya 

l’aprovació de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació 
 
 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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 « Al llarg dels darrers anys, Catalunya està experimentant un increment significatiu 
dels delictes d’odi, entenent aquesta qualificació com a prejudicis, agressions, actes o conductes 
vers la singularitat i individualitat de pensament i sentiment de la persona. Entre 2014 i 2019 s’ha 
incrementat aquest tipus de delictes en un 140,19% (de 214 al 2014 a 514 el 2019).  
 
 » Quan parlem de delictes d’odi ens referim als prejudicis següents (classificació 
extreta del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya): 
 
- Raça, origen ètnic.  
- Xenofòbia. 
- Discapacitat.  
- Antisemitisme.  
- Religió o creences.  
- Orientació o identitat sexual.  
- Ideologia.  
- Aporofòbia.  
- Qualsevol altra circumstància, condició social o personal.  
 
 » La majoria dels delictes no són denunciats. La major part de les víctimes no 
denuncien les agressions i, aquestes, tot i existents, no acaben sent perseguides, penalitzades ni 
protegides; tampoc registrades ni quantificades. Es calcula que 8 de cada 10 actituds 
discriminatòries no arriben a ser denunciades.  
 
 » A tall d’exemple, cal destacar que, segons l’Observatori per la Llibertat Religiosa i 
de Consciència (OLRC) en el seu informe de 2015, Catalunya es posicionava com la 4a comunitat 
autònoma amb més atacs per creences religioses.  
 
 » Tanmateix, segons l’Observatori Contra l’Homofòbia, al 2019 havien crescut un 
41,6% les agressions o discriminacions contra el col·lectiu LGTBI+. Del total d’agressions, només 
s’ha iniciat un 16,3% com a procediments penals tot i comptar amb la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  
 
 » Al 2015 s’inicia la tramitació del projecte de Llei d’Igualtat de Tracte i No 
Discriminació, un text que té com a objectiu “fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-
discriminació per raó de religió o conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o 
orientació sexual o per altra condició social o personal.” Al 2018 s’aprova el projecte de Llei pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, actualment, encara resta a l’espera que es pugui 
aprovar pel Parlament de Catalunya.   
 
 » El procés de pensament i redactat d’aquesta nova llei es va fer a partir d’un procés 
participatiu en el qual hi van participar molts consells adscrits a la Generalitat com ara la Taula per 
la Ciutadania i la Immigració, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Nacional 
LGBTI, el Consell Nacional de les Dones i el Consell Nacional de la Joventut, així com entitats i el 
món associatiu del territori. 
 
 » La importància de l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació rau 
en el fet de poder disposar d’un instrument que garanteixi el respecte i defensa dels drets de les 
persones i llurs col·lectius. Aquesta llei permetrà, tanmateix, desenvolupar els mecanismes 
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sancionadors necessaris per tal de perseguir i condemnar qualsevol actitud i/o agressió física o 
verbal que atempti contra la integritat i llibertat individual de les persones.  
 
 » Aprovar aquesta Llei fa avançar en drets, protegeix les persones i situa a 
l’administració pública i la ciutadania en un posicionament clar i determinant vers la discriminació.  
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents  
 ACORDS:   
 
  PRIMER.- INSTAR a tots els grups polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya que aprovin la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació i el corresponent reglament 
sancionador.  
 
 SEGON.- DOTAR dels recursos i competències necessàries a l’òrgan administratiu 
instructor d’aquesta Llei per tal que la seva implementació i execució sigui efectiva i eficaç en la 
lluita contra la discriminació.  
 
 TERCER.- INCORPORAR una mirada i intervenció interseccional en l’aplicació de la 
Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació des del conjunt de departaments, serveis i polítiques de 
l’administració autonòmica. 
 
 QUART.- APROVAR un marc sancionador que faci efectiva l’aplicació de la Llei 
11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
 CINQUÈ.- INSTAR al Ministeri d’Igualtat que treballi de forma efectiva perquè es 
reconegui l’autodeterminació del gènere i es lluiti contra totes les formes de discriminació de les 
persones transsexuals a partir de la redacció i posterior aprovació d’una Llei d’Autodeterminació 
del Gènere i dels Drets de les Persones Transsexuals.    
 
 SISÈ.- IMPLEMENTAR polítiques públiques i educatives que fomentin el respecte 
per les persones i la no-discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual, d’identitat de gènere, 
origen, religió, edat, classe social o altres, fent-ho extensiu en tots els nivells educatius del 
currículum acadèmic i altres espais educatius no formals.  
 
 SETÈ.- TRASLLADAR aquests acords presos per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa al Consell Nacional de Dones, al Consell Nacional LGTBI, al Consell 
Nacional d’Infants i Adolescents, al Consell de Joventut, al Consell de la Gent Gran, a la Taula de 
Ciutadania i Immigració i al Consell per la Promoció de l’Accessibilitat.  
 
 VUITÈ.- TRASLLADAR aquests acords presos per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.» 

  
9. Per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la 

restauració i comerç de Terrassa  
 

 La present Declaració de la Junta de Portaveus és aprovada amb el vot favorable dels 
Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, Ciutadans i JxT. El Grup municipal d’ERC-
MES vota a favor dels acords tercer  i quart, i en contra dels acords primer i segon. El contingut del 
document és el que es transcriu a continuació: 
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 « Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les 
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents per tal de 
minimitzar l’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Considerem que des de qualsevol 
institució pública cal acompanyar les decisions que els estaments públics competents creguin 
oportuns. Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem oposició: acabar amb aquesta 
pandèmia. 
 
 » Les mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de locals 
de restauració durant com a mínim 15 dies i de restricció horària al repartiment tindran una clara 
afectació per a l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del nostre 
municipi.   
 
 » Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses 
pel Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i planificació, i el 
que és més important quan i com es pensa compensar el sector de manera directa i immediata: la 
quantitat anunciada fins ara (40 milions d’euros) és del tot insuficient per a cobrir les despeses de 
tancament d’un sector tant important per a l’economia local. És la nostra obligació denunciar aquest 
fet on qüestionem la manca de gestió en aquest sentit.   
 
 » Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 
2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons extraordinaris no 
reemborsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit suspenent les regles fiscals per les 
Comunitats Autònomes i Ens Locals, i a Catalunya, des del Parlament, s’ha disposat al Govern de 
prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra la pandèmia. 
 
 » A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat 
juny es va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics constituït per l’Institut per 
a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració amb la Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i 
Espectacles d’Espanya, i consensuat con l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral 
entre altres entitats del sector i amb els sindicats CCOO i UGT; tot això coordinat per la Secretaria 
d’Estat de Turisme, les Comunitats Autònomes i la FEMP. 
 
 » A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures 
destinades a frenar l’augment de contagis a Espanya. Moltes d’elles centrades en l’hostaleria i l’oci 
nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus detectats després de l’estat 
d’alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i recomanacions establertes. En aquell 
moment, la patronal de l’oci nocturn ja va reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el Govern 
de l’Estat ja va actuar, facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO).  
 
 » Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del 
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades alhora que s’ha 
compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el comerç però sense encara 
concretar-les. 
 
 » Per això exigim que l’anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de 
disposar d’una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu, i a fons 
perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal 
d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en aquests sectors. 
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 » I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris 
d’aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de l’activitat 
al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves mesures tornen a veure com han 
d’abaixar persianes. 
 
 Per tot l’exposat, la  Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer: Manifestar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat al 
sector de la restauració i el comerç són del tot insuficients per poder sobreviure i compensar el cost 
obligat del seu tancament, i demanar que aquestes siguin ajudes immediates a fons perdut i 
directament vinculades a poder pagar lloguer de locals i sous del personal contractat per tal d’evitar 
tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquests sectors. 
 
 Segon: Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat 
d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que 
afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot consensuada amb representants, 
associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.  
 
 Tercer: Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments que es 
poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d’atenció social.  
 
 Quart: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions 
municipalistes FMC i AMC.» 

 
10. Per al debat sobre l’estat de 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: 

 
 « L’article 61 del Reglament Orgànic Municipal estableix que “Mitjançant 
convocatòria específica, el Ple municipal celebrarà sessió extraordinària i especial amb un únic punt 
de l’ordre del dia que serà “debat sobre l’Estat de la Ciutat”, a l’objecte de possibilitar el debat 
sobre l’orientació política general del govern municipal. El calendari i periodicitat de realització de 
la dita sessió es fixarà per a cada mandat corporatiu per acord de la Junta de Portaveus, que també 
establirà les pautes per a l’ordenació de les propostes i debats. Les entitats ciutadanes podran, en 
exercici del previst a l’article 11 del Reglament de Participació Ciutadana, participar en el debat 
sobre l’Estat de la Ciutat.” 
 
 » Havent transcorregut més d’un any del present mandat, la Junta de Portaveus no ha 
donat compliment a l’esmentat article del ROM, com tampoc el Govern municipal no ha pres cap 
iniciativa al respecte, motiu pel qual la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents 
 
 ACORDS 
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 Primer.- Fixar la sessió del Ple extraordinari del debat sobre l’Estat de la Ciutat en una 
periodicitat anual, a celebrar el mes de març de cada any. 
 
 Segon.- Acordar, en reunió extraordinària de la Junta de Portaveus, les pautes per a 
l’ordenació de les propostes i debats referides a l’article 61 del ROM. 
 
 Tercer.- Difondre amb suficient antelació a la convocatòria del Ple extraordinari del 
debat sobre l’Estat de la Ciutat la celebració del mateix a les entitats ciutadanes inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, per tal de donar compliment al dret de participació 
previst a l’article 11 del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
 Quart.- Convocar, abans de finalitzar aquest any, el Ple extraordinari del debat sobre 
l’Estat de la Ciutat corresponent a l’any 2020.» 

 
11. Relativa a la defensa de la memòria democràtica d’Espanya  

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb els vots 
favorables dels Grups municipals de TxT, PSC i ERC-MES, l’abstenció del Grup de Ciutadans, i el 
vot en contra del Grup de JxT, és el que es transcriu a continuació: 

 
 « El sis de desembre de 1978, amb la celebració del referèndum sobre la Constitució 
Espanyola, la ciutadania feia el primer dels passos en pro de la consecució de llibertats individuals 
que duu associada la nostra Carta Magna, així com la recuperació de la normalitat democràtica 
perduda amb el cop d’estat de 1936. Un pas que va permetre començar a tancar l’etapa més fosca de 
la història d’Espanya, els quaranta anys de dictadura feixista que tant dolor van causar a centenars 
de milers de persones. 
 
 » L’esperit reconciliador de la transició, que dóna sentit al model de convivència més 
fructífer del que haguem gaudit mai, explica les diverses mesures i drets que s’han pogut reconèixer 
als damnats de la guerra i posterior repressió feixista. 42 anys de persecució, assassinats i violacions 
sistemàtiques i institucionalitzades dels Drets Humans, que tot i quedar enrere, deixaven ferides 
obertes. 
 
 » Qualsevol societat que es reconegui dins dels valors de la democràcia ha de trencar 
amb la més mínima flaire d’autoritarisme i condemnar qualsevol dictadura, més encara com la que 
va viure el nostre país. L’Informe de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa del 17 de 
març de 2006 reconeix aquesta violació sistemàtica dels Drets Humans, amb desaparicions, 
violacions, tortures, assassinats, i molts d’altres. 
 
 » Continuant amb el camí de la recuperació de la dignitat, la memòria, i en pro de la 
veritat i la justícia, els i les socialistes hem encapçalat aquesta tasca. Vam redactar la Llei 52/2007, 
gràcies a la que es reconeixen els drets i es plantegen mesures en favor d’aquells qui patiren la 
dictadura feixista; i ara mateix ens trobem immersos en la tramitació d’una nova Proposició de Llei 
de Memòria Històrica i Democràtica. Aquesta nova llei pretén recolzar i ampliar la tasca iniciada 
amb l’anterior llei, de manera que puguem tancar les ferides de l’única forma possible: atorgant 
dignitat a tots els damnats. És imprescindible reparar les injustícies causades pel silenci, l’oblit i la 
no rectificació durant tants anys. Amb aquesta nova llei de Memòria Història volem fonamentar la 
veritat i la justícia, doncs sense les dues no pot existir la vertadera pau i conciliació. 
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 » A més de la legislació estatal, i des de l’aprovació de la primera d’aquestes lleis a 
l’empara del govern d’en Rodríguez Zapatero, les Comunitats Autònomes dirigides per un govern 
socialista també han previst el seu articulat de lleis sobre la mateixa matèria, l’objectiu de les quals 
és dignificar a aquells qui van defensar la legalitat vigent, la democràcia, la llibertat, així com 
recuperar la història vertadera, que al cap i a la fi és la història de tots els espanyols i espanyoles, 
sense intenció d’alterar-la, rectificar-la o entrar en guerres culturals. 
 
 » Malauradament, malgrat l’esforç de tots els demòcrates, hem assistit a un episodi de 
nostàlgia antidemocràtica basada en una interpretació malintencionada de la llei 52/2007. El 29 de 
setembre, a l’Ajuntament de Madrid i per instància de la ultradreta espanyola, es va aprovar la 
retirada dels carrers de dues de les figures més preeminents de la nostra història democràtica, que 
van lluitar per la legalitat i la defensa de l’estat de dret: el Francisco Largo Caballero i l’Indalecio 
Prieto. 
 
 » Decisió que s’ha pres basant-se en una perversa interpretació de l’article 15 de la 
mencionada llei 52/2007, de símbols i monuments públics, que diu: “1. Las Administraciones 
públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre 
estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.”. Amb aquesta 
decisió no només volen reescriure la història de manera partidista, sinó que també pretenen 
col·locar a aquestes dues figures de la nostra història, representants de la ciutadania escollits 
democràticament que van lluitar per defensar la legalitat vigent, a l’alçada de múltiples criminals 
colpistes, antidemocràtics i feixistes, responsables de tortures, morts i nombroses violacions dels 
Drets Humans i responsables de l’etapa més trista i fosca de la nostra història. 
 
 » També volem reivindicar la importància de Terrassa en la lluita antifeixista i 
democràtica durant la Guerra Civil. Durant part de la contesa el govern legítim de la República es 
va establir als voltants de la ciutat. Particularment en Manuel Azaña, llavors President de la 
República, que va fixar la seva residència durant gairebé un any a la Torre Salvans.  
  
 Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1. L’Ajuntament de Terrassa es mostra absolutament contrari al mal exemple de 
Madrid reinterpretant la història, rentant la imatge dels responsables del règim feixista i ensombrint 
la imatge d’aquells encarregats de defensar la legalitat democràtica de la Segona República, i es 
compromet a continuar treballant en la recuperació de la memòria històrica cercant la veritat, la 
justícia i la reparació. 
 
 2. Es continuï treballant per al reconeixement oficial de tots aquells homes i dones que 
van donar la seva vida defensant la legalitat, la llibertat, la justícia i la igualtat durant la Guerra 
Civil i la posterior dictadura franquista, evitant que els seus noms i els seus actes caiguin en un oblit 
malintencionat. 
 
 3. Es faci arribar, a tall de reconeixement, els noms d’en Manuel Azaña, n’Indalecio 
Prieto i en Francisco Largo Caballero a la comissió del nomenclàtor d’aquest municipi, així com el 
d’altres persones que van lluitar contra el feixisme durant la Guerra Civil i la dictadura posterior. 
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 4. Es tinguin en compte els entorns de la ciutat, com la Torre Salvans, a les actuacions 
d’educació i difusió en pro de la memòria històrica.» 

 
12. De suport a les sales de festa, ball i de concerts de la ciutat de Terrassa.  

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb els vots 
favorables dels Grups municipals de TxT, PSC, Ciutadans i JxT, i el vot en contra del Grup d’ERC-
MES, és el que es transcriu a continuació: 

 
 « Conscients que l’actual crisis del Covid-19  manté a un sector econòmic com ara el 
del oci nocturn i altres similars en un estat veritablement preocupant. 
 
 » Sabedors de la necessitat de reactivació immediata i quan les normes sanitàries ho 
permetin creiem que calen suports específics per aquest sector que podem qualificar també de 
industria cultural. 
 
 » La programació musical de la ciutat ha anat creixent de forma notable els darrers 
anys i l’aposta municipal en aquest sentit ha estat clara també alhora d’obrir noves vies i de 
compartir nous elements innovadors com pot ser La Casa de la Música.  
 
 » La Casa de la Música és una iniciativa pionera que es va començar a desenvolupar-
se a Terrassa amb l’intent d’entre molts altres de sumar inèrcies i esforços entre la part pública i la 
privada per al foment de la música.   
 
 » Han estat vàries les accions portades a terme en aquest sentit, recordem fins i tot un  
Festival de Hard-Rock programat en sales de renom del moment. 
 
 » Creiem que és moment de fer una mirada expansiva en aquesta direcció de la 
programació actual envers les sales de la ciutat que més han patit i pateixen els efectes de la 
pandèmia. 
 
 » Proposem reforçar o ampliar la programació municipal en aquests espais com a 
mesura d’ajut amb un pla de xoc que arribi clarament a la ciutadania basat en un Cicle de 
programació musical i escènica  on el protagonisme sigui per la sala i l’artista, doncs  pensem també 
en la oportunitat de potenciar monologuistes, mags, circ  i altres disciplines en el marc de la 
interpretació de proximitat. 
 
 » La col·laboració entre les entitats com ara la CdM que hem posat d’exemple i 
referent ha de ser-ne la clau dinamitzadora.  
 
 » Contemplem també la possible ajuda per a aquelles sales que hagin d’adequar les 
seves instal·lacions per dur a terme les actuacions. 
 
 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
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 1.- Ampliar la programació musical i artística de la ciutat a les sales de concert, ball i 
similars mitjançant un Cicle que reforci la presència de les mateixes a la nostra ciutat així com la 
dels nostres artistes. 
 
 2.- Crear una línia d’ajut per a la reconversió de determinades sales per a poder 
desenvolupar-hi la proposta. 
 
 3.- Comunicar aquests acords a les associacions d’hostaleria de la ciutat, a les 
associacions de veïns i veïnes, als sindicats, a les associacions patronals (CECOT, Foment...) i als 
òrgans de participació del comerç local, així com a altres ens del sector que es considerin oportuns.» 

 
13. Per la finalització del pla local antiestigma de salut mental a Terrassa  

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

 « El dissabte 10 d’octubre es celebra el dia de la Salut Mental, i aquest any 2020 es 
presenta com a oportunitat per a impulsar un augment a gran escala de la inversió en salut mental. 
Prop de 1000 milions de persones viuen amb un trastorn mental, 3 milions de persones moren cada 
any per el consum nociu d’alcohol i una persona es suïcida cada 40 segons. Aquestes son les 
esfereïdores dades sobre l’actualitat de la salut mental, i s’haurà de sumar els milions de persones 
afectats a tot el món per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.  
 
 » L’àrea de la salut mental ha estat sempre infravalorada, fins al punt que es considera 
que en països amb rendes baixes més del 75% de persones que sofreixen aquest tipus d’afectacions 
no reben ningún tipus de tractament. En aquest fet, cal sumar-l’hi la sovint estigmatització de les 
persones que sofreixen problemes de salut mental i que conviuen en soledat amb aquesta 
problemàtica.  
 
 » Aquest any, la OMS, junt amb altres organitzacions com United for Global Mental 
Health i la Federación Mundial de Salud Mental demanen consienciació i un augment considerable 
de la inversió en salut mental, a través de la campanya “invirtamos en ella”. En paraules del Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud «El Día 
Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para que el mundo se una y comience a remediar 
la desatención de que ha sido objeto históricamente la salud mental» «Ya estamos viendo las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el bienestar mental de las personas, y esto es solo 
el principio. A menos que nos comprometamos seriamente a aumentar la inversión en salud mental 
ahora mismo, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tendrán un gran alcance.»  
 
 » Des de Ciutadans Terrassa ja es va proposar incorporar al Pla de Xoc de Terrassa 
mesures com oferir i reforçar un servei psicologia i gestió emocional per a menors i adolescents 
afectats pel confinament del COVID-19 i l’aturada del curs escolar, per a menors i adolescents 
afectats per defuncions de familiars durant la COVID-19 per gestionar el dol, o per a personal 
sanitari i treballadors en contacte directe amb possibles contagis i situacions d’estrès emocional. 
Resulta imprescindible, a nivell individual, prendre mesures a favor de la nostra pròpia salut mental 
i donar suport a la d’amics i familiars afectats, i es un deure de l’administració pública posar a 
l’abast de la ciutadania recursos per tal de proporcionar benestar i serveis respecte la salut mental 
pels seus ciutadans.  
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 » La salut mental segueix sent un tema tabú a la nostre societat, envoltat encara de 
prejudicis, ignorància i por per la poca coneixença d’aquesta problemàtica. Aquestes actituds 
deriven en estereotips que no es corresponen amb la realitat de les persones que pateixen problemes 
de salut mental, fet que pot influir en les actituds i comportaments que la resta de la societat tingui 
amb les persones que sofreixen aquest problema, ja sigui en l’àmbit social, educatiu, però també en 
l’àmbit laboral, a l’hora de trobar feina, etc.  
 
 » La Taula de la Salut Mental de Terrassa va fer a finals de 2019 la presentació del Pla 
Local Antiestigma, amb la col·laboració de l’associació Obertament, havent realitzat la fase de 
diagnosi a través d’una enquesta inicial de percepció Salut Mental a Terrassa, en la que van 
participar unes 700 persones, amb dades com que un 70% de persones no estarien disposades a 
viure amb persones de Salut Mental, i un 30% no treballarien amb persones de Salut Mental. 
Aquest Pla Antiestigma hauria entrat en la seva fase de disseny a l’any 2020 però s’ha vist 
interromput per la pandèmia del COVID-19.  
 
 Per tot l’anterior, proposem els següents  
 
 ACORDS  
 
 PRIMER.- Donar impuls a la finalització del Pla Local Antiestigma, el qual hauria 
entrat en la fase de disseny del pla aquest 2020, mitjançant la col·laboració de la Taula de Salut 
Mental de Terrassa i les organitzacions i institucions decidides a acabar amb l’estigma i la 
discriminació per raons de salut mental, amb la continuïtat d’un treball regular per tal de definir, 
planificar i executar accions, activitats i projectes de lluita contra l’estigma amb continuïtat en el 
nostre territori.  
 
 SEGON.- Expressar l’agraïment per la feina realitzada pels actors i professionals de 
Salut Mental de Terrassa, fent visibles les accions dutes a terme en el nostre municipi i amb 
incidència en les Polítiques Socials locals.» 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Epígraf 14) Intervenció de  l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, amb l’objectiu d’exposar un 

prec en relació a la Transparència i la Qualitat Democràtica. 
 

 A causa dels problemes tècnics que impedeixen per fer efectiva la connexió del 
representant de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, per part de la Presidència s’anuncia que se 
substanciarà tot seguit l’epígraf número 15 de l’ordre del dia. Tan bon punt es resolguin els 
problemes tècnics serà objecte de tractament el present epígraf 14.  
 
 Un cop debatut i votat l’epígraf número 16 es torna al tractament del present punt de 
l’ordre del dia.  
 
 Pren la paraula el Sr. Manuel Medina Lombardo, en representació de l’Associació de 
Veïns de Ca n’Anglada, qui pronuncia les següents paraules: 
 
 « Una vegada mes, l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada es veu abocada a intervenir 
en el Ple d’aquest Ajuntament, ja que l’equip de govern que està al davant de la ciutat fa accions 
cada vegada pitjors per aquesta ciutat i creu que tota la ciutadania d’aquesta ciutat s’ha d’empassar 
tot sense moure un sol dit ni fer una sola queixa. Avui parlarem de transparència, ja que del Projecte 
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de Futur que defensem i que es continua incomplint no se’ns deixa parlar en aquest Ple, per una 
normativa de la qual en diuen que és qualitat democràtica. Democràcia és el que li falta a aquest 
equip de govern. Democràcia i transparència. Perquè parlem avui de transparència, perquè han 
incomplert una ordenança de la qual diuen que són els millors i treuen pit de ser l’equip de govern 
més transparent. Hem d’informar a la ciutadania de Terrassa que la primera autoritat de 
l’Ajuntament, el Sr. Alcalde Jordi Ballart, ha infringit l’Ordenança de transparència, accés a la 
informació i bon govern. El dia 15 de setembre la nostra entitat juntament amb l’oposició i amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindica de Terrassa tenien una reunió programada i acordada 
des del Ple del mes de febrer del 2020. En aquest Ple es va paralitzar i el Sr. Jordi Ballart, com a 
Alcalde i el Sr. Alfredo Vega com a Regidor de l’oposició, van fer una crida a l’entesa i a mantenir 
aquesta reunió. Aquesta reunió va ser convocada en primera convocatòria el 16 de març i va ser 
cancel·lada perquè el Síndic de Catalunya va donar positiu en COVID-19. Es va donar la nova 
convocatòria per la data ja esmentada de 15 de setembre. El dia abans de la reunió es va rebre un 
correu electrònic a l’Associació i a tots els partits de l’oposició, en el qual ens comunicava 
l’Ajuntament que estava suspesa la reunió del 15 de setembre fins a una nova convocatòria. I  
l’endemà es va dur a terme aquesta reunió a l’esquena de la Associació de Veïns i de l’oposició. És 
més, el Síndic de Catalunya i la Sindica de Terrassa van rebre unes hores abans de la reunió un avís 
telefònic comunica-li un canvi de format, que no assistiria a la reunió ni l’Associació de Veïns ni 
l’oposició, per restriccions d’aforament a causa de la COVID-19. Des de la nostra entitat vam fer la 
comprovació que sí que es va fer la reunió, d’una manera fosca i al darrere de tota l’oposició i de 
l’entitat veïnal. També ens sembla totalment increïble que en dies posteriors ni el Sr. Alcalde ni 
l’equip de govern adoptessin mesures de restricció d’aforament en altres actes públics que va dur a 
terme el Sr. Jordi Ballart, com el 17 de setembre en la Quarta edició dels Premis Muncunill a la 
Innovació a Terrassa, o la Junta de Seguretat amb el Conseller Miquel Sàmper al saló de Plens de 
l’Ajuntament, o el 25 de setembre amb la inauguració dels dos pavellons de l’àrea olímpica. Clars 
exemples que es podia haver fet la reunió sense cap inconvenient. És més greu encara 
l’incompliment de l’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern per part de 
l’Alcalde de Terrassa. Si vostè, Sr. Alcalde, infringeix una ordenança municipal, com pot demanar 
que els ciutadans han de ser obedients i complir totes les existents. Ha infringit l’article 1, que diu 
que la finalitat de la present ordenança es fonamenta en el coneixement de l’activitat publica per 
afavorir la participació ciutadana i garantir el retiment de comptes. El Diari de Terrassa, com 
nosaltres vam comprovar que a l’agenda de l’Ajuntament no estava reflectida la reunió que es va fer 
amb el Síndic de Catalunya el 15 de setembre. En això també va infringir l’article 5, Drets del 
ciutadà, en el punt a) Accedir a informació pública de qualitat, pertinent, accessible, actualitzada i 
comprensible per mitjans electrònics. En l’acte d’aquesta reunió es pot comprovar que no hi ha 
informació de qualitat ni cap dels altres qualificatius. També ha incomplert l’article 35, Codi de 
conducta, principis ètics i regles de conducta general, en el punt c), La transparència en les activitats 
oficials i els actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen 
encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del registre de grups d’interès. Com 
també en el punt g), El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. Per tant, ha tingut una conducta que deixa molt a desitjar, amb uns principis 
ètics que tenen un valor molt baix i una conducta impròpia d’un govern que fa ínfules de 
transparència i democràcia. Per tant, fem una crida a aquest Ple, perquè la vuitena disposició 
d’aquesta ordenança conclou que les facultats per interpretar i resoldre les qüestions que puguin 
sortir d’aquesta ordenança, correspon al Ple municipal, per a l’efectivitat i el correcte 
desenvolupament i compliment del previst a l’ordenança. Per aquesta raó, creiem que el Portaveu 
municipal del PSC, com també el Portaveu del Grup municipal de Ciutadans, i la Portaveu del Grup 
municipal de Junts per Terrassa, s’han d’expressar i dir què n’opinen i quines mesures s’han 
d’adoptar sobre l’incompliment d’aquesta ordenança, ja que ha quedat demostrat que no poden 
interpretar ni resoldre qüestions d’aquesta ordenança ni el mateix Alcalde que l’ha incomplert ni 
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l’equip de govern que fa costat o tapa aquests actes del Sr. Alcalde Jordi Ballart. Creiem fermament 
que s’ha demostrat que s’ha menyspreat i s’ha fet una infracció d’aquesta ordenança, i ha de tenir 
una resposta des del Ple municipal. Perquè són poc demòcrates i a sobre demagogs, perquè no 
deixen de dir que tant els partits de l’oposició com l’Associació de veïns estigmatitzem el barri pels 
microprojectes que es van aprovar a la Taula de Futur del Ca n’Anglada. I estan amagant la 
informació relativa a què totes les entitats de la Taula van signar un document prioritzant aquests 
projectes. I quan diem totes, està inclosa l’Associació Cultural Musulmana. Per tant, qui 
estigmatitza és l’equip de govern, que no vol executar la voluntat del poble, que és la veritable 
democràcia, no un equip de govern que tan sols busca mantenir-se i aprova aquells projectes que li 
seran rendibles electoralment. I si surt alguna iniciativa amb un suport unitari de l’oposició, utilitza 
el seu rodet de majoria de pensament únic per tirar enrere les propostes que no siguin en benefici 
del seu equip de govern o del seu partit, Sr. Alcalde Jordi Ballart. Aquesta ciutat ha de tenir 
coneixement que hi ha transparència per les iniciatives que l’equip de govern vol donar publicitat, 
però dels problemes reals fa un ús fosc per frenar la seva solució, perquè fer mesures efectives i fer 
complir les ordenances té una repercussió negativa per al seu rèdit electoral. I això és el que els fa 
por de veritat. No treballen per la ciutat sinó pel seu benestar i la seva posició.» 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ona Martínez, qui demana disculpes al Sr. Medina per 
les dificultats tecnològiques que li han impedit intervenir en el moment pertinent de l’ordre del dia. 
El Sr. Medina ha acusat el govern d’incomplir l’Ordenança de transparència, i de ser 
antidemocràtic. La Sra. Martínez manifesta que no hi és aquest incompliment, si bé és evident que 
hi ha molt camí per recórrer en relació amb aquesta Ordenança. No està tot fet, ni abans ni ara, ni a 
l’Ajuntament de Terrassa ni a cap institució pública del país. Totes tenen molta feina a fer en 
matèria de transparència. S’hi està treballant per continuar avançant i fent camí. En relació amb la 
intervenció del Sr. Medina, però, cal dir que no hi ha un incompliment de l’Ordenança. L’article 1 
és declaratiu i explica la finalitat de la norma. L’article 5 estableix els drets de la ciutadania en 
l’àmbit de la transparència, i en concret el dret d’accés a la informació de caràcter públic. Aquests 
drets estan garantits a l’Ajuntament de Terrassa de dues maneres, mitjançant el Portal de 
Transparència, a través del qual es pot accedir a la informació d’obligada publicació, i per altra 
banda garantint l’exercici del dret d’accés a qualsevol altra informació de caràcter públic que no 
estigui publicada perquè no sigui d’obligada publicitat. Això es garanteix mitjançant un tràmit 
concret de la Seu Electrònic, que el Sr. Medina coneix molt bé perquè l’Associació de Veïns la va 
exercir el passat 23 de setembre per demanar informació sobre la reunió que ha esmentat a la seva 
intervenció, i a la qual va rebre resposta el 15 d’octubre. Aquesta informació, malgrat que no 
estigués publicada de forma activa, és de caràcter públic, i per tant qualsevol ciutadà que la demani 
té dret a tenir-la. El Sr. Medina ha fet referència també a l’article 35, que situa la transparència en 
les activitats oficials i els actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que 
tenen encomanats i la seva agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès. 
Per altra banda, en el retiment de comptes i responsabilitats per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. La Sra. Martínez afegeix que la publicació de les agendes dels càrrecs electes no és 
una exigència legal de publicitat activa. Sí que és un principi ètic en l’exercici de l’activitat dels 
càrrecs públics, i especialment quan són reunions o trobades amb grups d’interès. És en l’exercici 
d’aquest principi ètic que es publiquen les agendes dels càrrecs electes. Aquesta reunió no estava 
publicada de manera activa, però sent de caràcter públic sí que és d’obligat dret d’accés si algú ho 
demana. Però no era una reunió situada en l’àmbit dels grups d’interès. La Sra. Martínez afegeix 
que encara que no hi hagi un incompliment de l’Ordenança, això no vol dir que tot es faci perfecte 
en matèria de transparència a l’Ajuntament de Terrassa. Hi ha un gran repte en matèria de 
transparència. Per això es va aprovar un Pla de Mandat de transparència. Un pla que per primera 
vegada era de mandat, de quatre anys. Ho era perquè ara pertoca fer un salt en matèria de 
transparència. L’Ajuntament de Terrassa té reconeixement per part d’altres institucions 
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reconegudes, com el segell Infoparticipa de la UAB. L’any 2019 es va concedir el 100% de la 
puntuació, perquè es compleix molt bé amb la Llei de transparència, que és a més de les exigents 
d’Europa. Però la transparència no hauria de ser només complir una llei, sinó que va molt més enllà. 
La transparència real hauria de ser informació clara, visual, veritablement accessible, intel·ligible, 
de dades obertes, i que realment posés a l’abast de la ciutadania la informació de manera molt més 
senzilla i pràctica. No només per complir una llei, sinó perquè l’administració, de manera 
transversal, i totes les administracions, creguin en la transparència i l’apliquin. Cal anar molt més 
enllà. Els projectes que queden per fer, i per fer el salt en matèria de transparència, no són tan 
senzills com ho eren abans, i requereixen més temps. La transparència és una prioritat pel govern, 
que treballa per continuar avançant, en projectes com la unificació de les agendes publicades, i 
desenvolupant el tema específic dels grups d’interès, la posada en marxa de la bústia ètica, una 
bústia ciutadana o un apartat al web per posar al seu abast tota la informació i totes les interaccions 
possibles amb l’administració. Un altre exemple és la Comissió Ciutadana de Transparència, que va 
engegar en el mandat anterior i que no va funcionar. Lluny que restar amb els braços plegats, el 
govern considera que és un espai important en matèria de transparència i de participació ciutadana, 
individual i de les entitats. Aviat es constituirà oficialment. Serà un espai de participació, de 
fiscalització de la transparència de l’administració, i sobretot un espai de propostes de millora, 
perquè les entitats i la ciutadania indiquin allò que no es fa prou bé i que s’ha de millorar, treballant 
conjuntament per dur-les a terme. La Sra. Martínez conclou indicant al Sr. Medina que no hi ha 
hagut un incompliment de l’Ordenança de Transparència, tot i que hi ha molt camí per recórrer i 
que les coses es poden fer molt millor. Totes les administracions públiques tenen encara molta feina 
a fer, i estan treballant per posar les eines perquè això sigui així. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Lázaro, qui assenyala que l’acusació recurrent del 
govern cap a l’oposició, en el sentit que està estigmatitzant el barri, no és certa. L’oposició vol que 
es doni compliment a la resolució aprovada el juny del 2018 en relació amb el futur de Ca 
n’Anglada a través de la Taula de Futur Ca n’Anglada 2030. El seu compliment és una qüestió de 
responsabilitat democràtica. El problema nuclear és com s’ha gestionat una de les expectatives dels 
veïns, que era la reunió amb el Síndic, que no s’ha fet de la millor manera. El govern està fugint 
d’un problema i en aquesta fugida s’està allunyant cada cop més de la solució. No votar, com va 
passar en Ple anterior, a favor de dotar de pressupost la Taula de Ca n’Anglada, votar en contra dels 
microprojectes, dient que el govern ja els duria a terme, o no planificar metodologia del 
desenvolupament de la Taula, a mitjà i llarg termini, són qüestions que porten a un camí sense 
sortida. Cal planificar un futur per al barri de Ca n’Anglada. El que cal és voluntat i valentia. El Sr. 
Lázaro conclou posant de manifest les expectatives existents de cara a la reunió amb el Síndic de 
Greuges la setmana vinent. El Grup del PSC segueix reivindicant un pla per a Ca n’Anglada, que a 
parer seu és la Taula de Futur Ca n’Anglada 2030. Si la situació actual és complicada 
econòmicament, o el govern ho veu difícil de gestionar, caldrà buscar una altra proposta raonable, 
amb la corresponent dotació pressupostària. 
 
 Intervé seguidament el Sr. Aguinaga, qui assenyala que el Sr. Medina no ha demanat a 
la Sra. Martínez una classe magistral sobre normativa en matèria de qualitat democràtica, sinó una 
explicació del que va succeir amb motiu de la suspensió de la visita. El dia 14 de setembre no tenia 
cap inconvenient, però l’endemà  es va suspendre. Els veïns i els Grups municipals no van poder 
ser-hi amb el Síndic, a diferència del Sr. Alcalde, la Sra. Melgares i els membres de l’equip de 
govern i equip tècnic que es va considerar adient. No es va informar l’oposició fins vint-i-quatre 
hores després. Això va ser correcte. Va ser una ocultació d’una visita d’un càrrec important a la 
ciutat. Va ser una falta de respecte als veïns i als Grups municipals. El Sr. Aguinaga vol una 
explicació sobre per què no es va informar l’oposició de la visita, i per què va quedar al marge. En 
l’últim Ple, la Sra. Melgares va rebutjar tota responsabilitat, atribuint-la pràcticament tota a Síndic. 
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 La Sra. Lluís recorda que el seu Grup municipal ja va manifestar la seva crítica per la 
forma com s’havia produït l’anul·lació de la visita del Síndic. Inicialment es va dir que la visita se 
suspenia per raons sanitàries. Posteriorment es va saber que s’havia mantingut una mena de visita al 
barri, amb l’equip de govern, el Síndic i la Síndica Municipal. La Sra. Lluís manifesta el seu disgust 
respecte a la forma com ha anat aquesta qüestió. Caldrà millorar la forma d’actuar, i en tot cas donar 
les explicacions necessàries. 
 
 La Sra. Ona Martínez respon al Sr. Aguinaga que no pretenia fer cap classe magistral. 
El que ha fet ha estat repassar els articles de l’Ordenança als quals el Sr. Medina ha fet referència, 
tot contestant-li. La Sra. Martínez ha fet un reconeixement i una autocrítica respecte a la necessitat 
de millorar en matèria de transparència. El Sr. Aguinaga ha parlat en primera persona del plural 
sobre allò que “buscàvem” amb la intervenció de l’Associació de Veïns. La Sra. Martínez vol 
pensar que l’únic que cercava quelcom, en representació de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, 
era el Sr. Medina. Si no és així, la Sra. Martínez es reafirma en la necessitat de tothom de recórrer 
molt camí en matèria de transparència i de qualitat democràtica.  
  

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
Epígraf 15) Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’aprovació de l’Annex a l’Addenda 

de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya en relació a l’Oficina Local d’habitatge. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència, 
és el que a continuació es transcriu: 
 
 « 1. l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Societat Municipal d’Habitatge de 
Terrassa, S.A., presta serveis en matèria d’habitatge a la ciutat de Terrassa, des del l’any 2005. 
 
 » El passat mes de març es va signar l’addenda al conveni corresponent a l’any 2020, 
amb caràcter retroactiu d’1 de gener. 
 
 » Entre les actuacions a escometre per l’Ajuntament de Terrassa establertes al conveni, 
hi ha les funcions d’assessorament i gestió de serveis en matèria de Programes Socials de 
l’Habitatge, que inclouen la gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer i 
la gestió d’expedients de prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge. 
 
 » 2. En data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el RD 463/2020, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
 » 3. En data 31 de març es va publicar al BOE el RDLL 11/2020, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’impacte de la 
COVID-19. 
 
 » L’article 10 d’aquest RDLL anunciava un nou programa d’ajuts per a contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, a 
incorporar al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 mitjançant Ordre del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana.  
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 » 4. En data 11 d’abril de 2020 es va publicar l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, 
por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. 
 
 » Aquesta Ordre incorporava de forma immediata el nou programa d’ajuts per a 
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge 
habitual. 
 
 » 5. En data 18 de maig de 2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució TES/1047/2020, 
de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, que produeix 
efectes a partir de l’endemà de la data de publicació. 
 
 » 6. El mateix 18 de maig de 2020, l’AHC ha fet arribar, per correu electrònic a 
l’Oficina Local d’Habitatge de Terrassa, el model d’annex a l’addenda del conveni relatiu a 
l’Oficina d’Habitatge, que preveu una compensació econòmica de 50 euros per cada expedient 
tramitat corresponent a aquesta nova línia d’ajut i estableix que aquesta compensació no es veurà 
limitada per l’aportació màxima fixada en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a 
l’any 2020. 
 
 » Seguint les indicacions de l’AHC, cal aprovar aquest model d’annex per poder 
tramitar el nou ajut COVID. 
 
 » El Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig, preveu la 
subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació 
amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.  
 
 » El Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’impacte de la COVID-19. 
 
 » L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substitueix i 
modifiquen sengles programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. 
 
 » La Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les 
condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-
19 en els lloguers de l’habitatge habitual. 
 
 » L’eix central d’intervenció Eix 1 “Cohesió social i qualitat de vida” del Pla 
d’Actuació Comarcal (PAC) 2016-2020 vigent, inclou en la línia de treball a impulsar L5 “Per 
garantir altres drets bàsics” el programa 1.5.3 “Habitatge”. 
 
 » Amb l’entrada en vigor de la nova llei 40/2015, d’1 de d’octubre, la validesa dels 
convenis i la seva eficàcia es condiciona al fet que aquests compleixin entre d’altres requisits el de 
millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, 
contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, recollits en l’article 48, apartat 3. La 
proposta de minuta de conveni que es proposa aprovar compleix amb aquestes finalitats així com al 
règim previst a l’article 11 de la llei 40/2015. 
 
 » La proposta també compleix amb l’apartat 6 de l’article esmentat, ja que les 
aportacions financeres que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a realitzar no són 
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superiors a les despeses derivades de l’execució dels serveis de l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
 » Per altra banda, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en la seva 
Disposició Addicional Tercera -redactada d’acord amb el que disposa l’article únic, apartat 4 del 
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020- la suspensió 
de tots els termes i terminis administratius. D’acord amb l’apartat 2n de la Disposició addicional 
tercera, la suspensió s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 » Els apartats 3 i 4 de la Disposició addicional tercera esmentada, preveuen la 
possibilitat de rehabilitar i aixecar, mitjançant una resolució motivada de l’òrgan competent, els 
termes i terminis suspesos en determinats supòsits de caràcter excepcional, interessa ara destacar el 
següent: 
 

�  Els procediments que estiguin estretament vinculats a fets justificatius de l’estat 
d’alarma, és a dir tots aquells adreçats a protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut 
pública. Sent necessari que hi hagi una vinculació estricta entre l’objecte del 
procediment i les finalitats per les quals s’ha declarat l’estat d’alarma, es a dir, 
l’epidèmia del COVID-19. 

 
 » En el cas que ens ocupa, l’annex a l’addenda del Conveni té la seva causa en el Reial 
Decret Llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a l’impacte de la COVID-19. 
 
 » L’article 10 d’aquest RDLL anunciava un nou programa d’ajuts per a contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, a 
incorporar al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 mitjançant Ordre del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
 
 » L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, «por la que se incorpora, sustituye y 
modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.» 
 
 » Aquesta Ordre incorporava de forma immediata el nou programa d’ajuts per a 
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge 
habitual. 
 
 » La Gerent i la Cap del Departament Jurídic de la Societat Municipal d’Habitatge, 
SA., amb data 20 d’octubre de 2020, han informat sobre la necessitat d’aprovar el model d’annex a 
l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Terrassa en relació amb la tramitació dels ajuts per a contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual, adjunt a l’expedient; 
i, acceptar un pagament final que es tramitarà un cop acreditada l’activitat anual de l’Oficina, a raó 
de 50 euros per expedient tramitat, al pressupost municipal de l’exercici 2020. 
 
 És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
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 Primer.- Aixecar la suspensió dels termes i terminis del procediment per a l’aprovació 
de l’annex a l’addenda del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 Segon.- Aprovar el model d’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del 
conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Terrassa en relació amb la 
tramitació dels ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19 en els 
lloguers d’habitatge habitual. 
 
 Tercer.- Acceptar un pagament final que es tramitarà un cop acreditada l’activitat 
anual de l’Oficina, a raó de 50 euros per expedient tramitat, al pressupost municipal de l’exercici 
2020. 
 
 Quart.- Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares per tal de presentar aquesta proposta de resolució. Es 
tracta d’aprovar el model d’annex a l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’addenda d’enguany té la particularitat de tenir relació amb 
la tramitació dels ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en 
els lloguers d’habitatge habitual. La Sra. Melgares puntualitza que aquests lloguers es van 
suspendre, i ara es reprèn la seva tramitació. Són per l’època anterior, i pertoca, per tant, demanar 
uns nous lloguers atenent a la situació actual. Per altra banda, el cobrament de 50 € per la realització 
d’un expedient tan complicat per part de l’Oficina Local d’Habitatge de Terrassa és una quantitat 
que s’hauria de revisar.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 16) Presentada pel Grup municipal del PSC, per engegar un pla per a la revitalització del 

comerç local. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El petit comerç ja fa temps que pateix. Amb l’augment de les vendes per internet, 
l’increment dels preus del lloguer, entre d’altres, el comerç de barri es troba en una situació 
delicada.  A més, degut a la crisi sanitària, s’han disparat les vendes online amb creixements de fins 
a un 50% interanual a alguns sectors, fet que ha impactat fortament en el sector comercial minorista. 
Aquest mes hem conegut algunes dades molt preocupants, com el tancament d’un 9,4% de les 
empreses de Terrassa o un potencial risc de tancament del 13% dels comerços a Catalunya abans 
d’acabar l’any, percentatge que augmenta fins al 25% en cas de l’hostaleria.  
 
 » Des del PSC entenem que el comerç de proximitat, el que trobem als carrers de la 
nostra ciutat, ajuda a teixir una societat sana i cohesionada; així com a mantenir barris amb entitat 
pròpia i no només com a zones residencials. Considerem que des de l’Ajuntament de Terrassa hem 
de fer tots els esforços possibles per tal de mantenir-lo i ajudar a revitalitzar-lo.  
 
 » Una mesura que s’ha dut a terme arreu del territori són programes de descomptes 
directes per a ciutadans. Aquests descomptes, cofinançats directament del pressupost municipal, 
estan dirigits a comerços l’activitat dels quals s’ha vist aturada degut a l’estat d’alarma o a les 
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restriccions sanitàries posteriors. A més, es focalitzen al teixit empresarial que més ha patit la crisi 
sanitària: els petits establiments, que no formen part de cap cadena comercial, franquícia o similar.  
 
 » Un cas que ja funciona és el de Sant Cugat. Segons les línies del seu programa, s’hi 
poden adherir comerços petits de fins a 9 treballadors que s’hagin vist obligats a tancar durant 
l’estat d’alarma, l’ajuntament subvenciona parcialment aquests descomptes amb un fons de 
600.000€ i s’ha fet arribar un val de descompte de 20€ a cada unitat familiar. 
 
 » És evident que cal personalitzar aquesta mesura a la realitat social i comercial de la 
nostra ciutat. Segons les dades de l’IDESCAT, la ciutat té unes 85.000 llars, i amb un descompte de 
15€ per llar, l’ajuntament hauria de destinar al voltant de 1,4 M€. Alhora del programa de 
descomptes, la mesura hauria d’anar acompanyada d’una forta campanya promocional que rellanci 
el comerç.  
 
 Per tot plegat, proposem els següents acords: 
 
 ACORDS 
 
 1. Crear un programa de revitalització del comerç local mitjançant descomptes directes 
als ciutadans de Terrassa. Aquests descomptes han de ser bescanviables al comerç local que s’hagi 
vist afectat per les restriccions derivades de l’estat d’alarma o als tancaments posteriors per 
restriccions sanitàries i s’han de fer extensius a totes les unitats familiars de la ciutat. 
 
 2. Acompanyar el programa d’una campanya mediàtica de promoció del comerç local 
vinculada al programa de descomptes i vehiculada a través dels eixos comercials ja existents a la 
ciutat. 
 
 3. Destinar una partida del pressupost municipal per a dotar de fons a aquest programa 
de descomptes i a la campanya publicitària.  
 
 4. Fer arribar aquest acord a les associacions de comerciants de la ciutat, a les 
associacions de veïns i veïnes, als sindicats, a les associacions patronals (CECOT, Foment...) i als 
òrgans de participació del comerç local.» 
 
 El Sr. Aguado comenta els diferents arguments continguts a l’exposició de motius, 
posant l’èmfasi en el fet que les propostes que es fan són unes propostes de base, variables si hi ha 
voluntat de dur-les endavant. La proposta parla de vals de descompte de 15 €, que poden ser per 
quantitats superiors o inferiors, incrementant-los de forma gradual, repartits per famílies, la qual 
cosa també es pot debatre i optar per repartir per unitats familiars, habitatges, personal, per sorteig, 
etc. Les dades diuen que el 55% de les compres es fan per influència dels vals de descompte. 
D’aquest 55%, un 46% es destina al ram de l’alimentació, i un 41% s’utilitzen en centres d’estètica 
i productes de bellesa, i la resta en el sector cultural. Cal no oblidar que els vals de descompte són 
l’eina actual clau del comerç electrònic. Diferents ajuntaments han promogut aquesta iniciativa de 
vals de descompte. Aquesta és la base, i és gestionable en el temps. El Sr. Aguado afegeix que la 
inversió que faci l’Ajuntament es duplica després en els comerços. Si l’Ajuntament posa, 
gradualment, 1,4 milions d’euros, el comerç rep 2,8 milions. Hi ha moltes fórmules possibles. Es 
tracta d’una mesura per potenciar el comerç i especialment en la situació de crisi actual. Ara més 
mai, adreçar aquesta mesura a aquells comerços més afectats per la crisi sanitària, hostaleria, 
comerços no essencials, fora una molt bona inversió. S’ha demostrat que funciona. 
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 Pren la paraula la Sra. Trullàs, qui manifesta que el Grup de JxT està a favor de 
potenciar el comerç local, però fent-ho amb mesures que ajudin directament als comerciants, i no 
amb aquest tipus d’ajuts indirectes. També per equitat, perquè no tothom farà ús dels descomptes. 
Hi haurà qui en faci ús, perquè ho necessitarà, i qui no. També hi ha dubtes en relació amb com es 
pot fer un repartiment equitatiu, sabent exactament quins comerços poden rebre aquesta ajuda. 
Finalment, la Sra. Trullàs té dubtes sobre com fer aquesta despesa, d’1,4 milions d’euros, en la 
situació econòmica actual. El Grup de JxT proposa que s’exigeixi al govern espanyol que 
complementi com més aviat millor els ajuts anunciats pel govern de la Generalitat al sector de la 
restauració i del comerç, amb ajudes directes i a fons perdut. També cal exigir al govern de l’Estat 
espanyol que abans de decretar o autoritzar noves mesures restrictives a causa de l’emergència 
sanitària, les consensuï amb els sectors i els actors implicats, i que transfereixi els recursos 
econòmics necessaris per dur-les a terme amb el menor impacte i la rapidesa més gran possible.  
 
 El Sr. Aguinaga no posa en dubte la bona voluntat del Sr. Aguado, amb la mesura 
exposada. Però hi ha diverses objeccions a fer. Una mesura universalista, sense tenir en compte les 
rendes dels possibles beneficiaris, no és el més adient. L’import per llar no s’especifiquen en els 
acords. L’exposició de motius parla de 15 € per unitat familiar. Això fa els ajuts no siguin 
significatius per ningú. Des del punt de vista de la incidència en el comerç, amb aquestes xifres, és 
difícilment significativa. Respecte a l’estratègia comercial que es proposa, és més útil fer 
promocions amb imports molt alts però petites en nombre, que no pas fer vals de poc valor però en 
molta quantitat. És millor fer sorteigs de vals de descompte, en els quals les persones donin les 
seves dades, a partir de les quals construir bases de dades que permetin un tractament personalitzat 
de les ofertes que es facin, que no pas començar a repartir per la ciutat aportacions petites. Cal tenir 
molt clar si les mesures que es duguin a terme tindran una repercussió positiva sobre el comerç, al 
marge de l’afectació que tindran sobre el Pressupost municipal. Per una banda hi ha el cost dels 
vals, i per altra banda el cost logístic i administratiu de tota l’operació. 
 
 La Sra. Ramírez manifesta que el govern ha de seguir prenent mesures en relació amb 
el comerç. Però han de ser mesures significatives. Això no demana fer el mateix que altres 
municipis. Terrassa és una ciutat diferent. El programa de descomptes no té ni cap ni peus. Repartir 
vals de 15 € per unitat familiar pot agradar tothom, però difícilment això seria una solució. La Sra. 
Ramírez pregunta també quins serien els comerços que se’n beneficarien d’aquests descomptes. A 
més, es deixa fora comerços gestionats per petits autònoms que formen part d’una cadena, com 
podria ser una petita franquícia. La Sra. Ramírez qüestiona que sigui una mesura equitativa 
proposar una mesura universal, per qualsevol ciutadà i ciutadana de Terrassa, siguin quins siguin els 
seus ingressos. Cal ser responsable amb els recursos que la ciutadania ha confiat en l’Ajuntament. 
Cal ser honestos, i el govern ho serà. Es proposaran accions que poden ser més favorables per al 
conjunt del comerç. S’estan mantenint reunions amb els diferents sectors del comerç afectats per la 
crisi sanitària. La proposta de resolució no busca la rehabilitació del comerç, sinó que es planteja 
una proposta de vals de descompte per a la ciutadania. El Grup del PSC ha d’explicar quina és la 
seva proposta més global per debatre des d’una mirada més realista i rigorosa en relació amb el 
Pressupost municipal. El govern està fent, i ho seguirà fent, accions per la revitalització i la 
dinamització comercial. El govern està treballant amb els eixos comercials per fer campanyes de 
comunicació, i també accions, com una campanya de Nadal potent. La dinamització comercial 
implica estar al costat dels comerços, que estan patint, ser-hi, parlar amb ells i analitzar la situació 
per veure quines propostes es poden desenvolupar conjuntament. L’equip de govern va aplicar 
mesures efectives. Al principi de la crisi es va aturar el cobrament d’impostos, durant tres mesos. 
També es van aturar els embargaments, allargant els períodes de pagament. Es va reduir la tarifa de 
l’aigua pels comerços oberts en aquell moment. Es van agilitar els tràmits per a la reconversió de 
negocis i que poguessin servir menjars a domicili. Es van distribuir mascaretes, es van ampliar 
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superfícies de terrasses, etc. Així mateix, s’ha aplicat l’exempció de la taxa de terrasses a bars, 
restaurants i cafeteries, no només durant l’any 2020 sinó també durant el 2021. Amb totes aquestes 
mesures s’ha ajudat el sector molt més del que es demana a la proposta de resolució. 
 
 El Sr. Aguado comença recordant que la dinamització comercial és competència 
municipal. Pel que fa a l’àmbit fiscal, i en relació amb les esmenes presentades, avui s’ha vist qui ha 
fet propostes relatives a introduir exempcions en la taxa de gestió de residus i altres tributs. Quan el 
Grup del PSC presenta aquesta proposta, no s’inventa res. Ho ha valorat, ho ha pensat, ho ha parlat. 
Les dades demostren que els vals de descompte són efectius. D’aquí a uns mesos es veurà si ha estat 
correcte o no saltar-se l’efecte multiplicador que monetàriament tenen els vals de descompte per 
revitalitzar el comerç. En la seva anterior intervenció, el Sr. Aguado ha dit que era una proposta de 
bases, oferint descomptes al comerç afectat per la crisi. També ha parlat de la possibilitat del 
concurs. També es pot parlar de rendes. Es pot aplicar la mesura de diferents maneres. Hi ha llocs 
on s’aplica a través d’una aplicació de mòbil. Els comerços que volen o els ciutadans que volen si 
apunten. Però sembla que pel fet que la presenti el Grup del PSC, no sigui adequada. Tant de bo no 
hagi de ser el sector del comerç qui demani aquesta mesura, i que s’hagi de fer d’una altra manera. 
Seria un fet lamentable. Hagués estat el més adient que el Ple de l’Ajuntament ho hagués aprovat 
sense una petició prèvia. Aquesta mesura hauria de ser objecte de tractament en la Taula de 
Comerç. El Grup del PSC ho plantejarà. El Sr. Aguado conclou dient que aquesta mesura està 
funcionant en altres municipis del país. 
 
 El Sr. Aguinaga posa de manifest que al capdavall en el Ple es voten acords, i cal ser 
precisos. “Crear un programa de revitalització del comerç local mitjançant descomptes...” és una 
manifestació massa genèrica per tenir espai en una proposta de resolució. Cal ser més concret. 
Aquest és un tema que es podria plantejar dins del Pla Director de Comerç, un pla aprovat poc 
abans de la pandèmia i que encara no s’ha començat a treballar. La Taula de Comerç s’ha reunit, 
però el Pla Director no s’ha plantejat com a full de ruta per fer front als problemes actuals. No 
s’hauria d’esperar que el comerç local estigui devastat per utilitzar el Pla per intentar recuperar-lo. 
S’estan prenent mesures disperses, per fer la sensació que s’estan fent coses, però sense una 
brúixola. El govern hauria de liderar aquesta qüestió i proposar un full de ruta, consensuat amb els 
agents comercials i els Grups municipals, i a partir d’aquí començar a elaborar propostes integrades 
dins d’un marc general. 
 
 El Sr. Albert assenyala que tots tenen idees al voltant del comerç, algunes que es 
poden dur a la pràctica immediatament i altres no. Algunes són bones i altres dolentes. Hi ha 
mecanismes per parlar-ne en els àmbits pertinents. Cal començar a donar respostes a les necessitats 
del sector. Però el sector és molt divers, amb moltes tipologies. No és el mateix una carnisseria que 
una botiga de productes de la llar. Sovint es parla del comerç amb una facilitat que no s’ajusta a la 
realitat. El sector pateix molt, però en graus diferents. La qüestió dels vals no és només que sigui 
universal o no, o que vagin en funció de les rendes o no, sinó que no es poden dirigir als sectors del 
comerç que realment estan patint. El Sr. Aguado ha parlat d’altres municipis que estan duent a 
terme aquesta campanya. Ja es veurà quin és el resultat. Al sector del comerç, com a àmbit general, 
li pot agradar aquesta campanya. Però a l’Ajuntament li pertoca analitzar i prendre decisions. El 
govern entén que aquesta és una campanya oberta, per a tothom, que no és encertada en aquests 
moments. Tot el que té a veure amb aportacions directes de l’Ajuntament hauria de sortir de 
recursos que a hores d’ara no té. Una cosa és deixar de gastar, i una altra és gastar més. El Sr. 
Aguado no està demanant la reducció d’una taxa o d’un impost, que es correspon amb la capacitat 
de l’Ajuntament, el marge que té per actuar, sinó que està demanant que posi diners a sobre de la 
taula. Això és molt complicat, perquè aquests recursos no hi són. El Grup del PSC, en canvi no ha 
donat suport a l’acord de la Junta de Portaveus per demanar que les perruqueries i els centres 
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d’estètica passin del 21% al 10% de l’IVA. En qualsevol cas, s’està demanant votar una proposta de 
resolució amb uns acords molt generals, gens concrets, que poden sonar bé com a música, però que 
són inaplicables. El Sr. Aguado parla del sector del comerç com si tot el sector fos igual, i li anés 
igual de malament, i no és veritat. La situació és delicada i exigeix prendre decisions d’una forma 
més quirúrgica. I tenint en compte que tots els diners que aporta l’Ajuntament són diners que no 
s’apliquen a altres actuacions, 1,4 milions d’euros dispersos per la ciutat de qualsevol manera. El 
Sr. Albert no ho veu oportú. 
  
 La Sra. Ramírez anuncia que pren nota de la idea general de la proposta de resolució 
de seguir treballant amb el comerç i de pensar idees que tinguin un efecte multiplicador. Respecte al 
Pla Director, la Sra. Ramírez recorda quina és la situació actual. El Pla es va aprovar poc abans de 
l’inici de la crisi sanitària. Però si es pensa que un pla director pot donar eines per pal·liar els 
efectes de la crisi, potser s’estan confonent estratègies, visions o fins i tot nomenclatures. El que 
necessita el sector, segons ho ha argumentat el Sr. Aguinaga, és un pla d’acció. Per poder començar 
el Pla Director, s’està a l’espera d’un estudi de definició dels eixos de Terrassa. Aquest estudi serà 
la base del full de ruta que s’està demanant. Fa mesos que la Sra. Ramírez demana als Grups de 
l’oposició si tenen idees o aportacions a fer, sense que hagi rebut cap resposta, més enllà del que 
s’hagi pogut plantejar avui en el Ple. 
 
 El Sr. Aguado no entén la proposta que acaba de fer la Sra. Ramírez, plantejant que 
votarà en contra de la proposta, per no reconèixer-ne l’autoria, però anunciant que després es 
parlarà i es durà a terme. El Sr. Aguado pregunta si es farà quan ho demani el sector, o avui es 
votarà definitivament en contra dels vals de descompte. L’acord és clar, aplicar un programa, sense 
dir com ha de ser. S’ha volgut deixar obert. Fins i tot es pot fer per sorteig, i destinar-hi una 
quantitat menor de la qual s’apuntava, Seria poc democràtic votar avui en contra dels vals i després 
es portessin a la pràctica, com insinuava la Sra. Ramírez. El Sr. Albert no estava atent a les 
explicacions del Sr. Aguado, quan ha dit que una carnisseria no és el mateix que una botiga de roba 
o de productes de la llar. Un dels principals motius de la proposta és destinar-la al comerç no 
essencial. La carnisseria és un comerç essencial. El Sr. Albert ha donat lliçons sobre els vals de 
descompte. ERC ha fet aquesta mateixa proposta a l’Ajuntament de Sabadell. Però allí no governa i 
manté un altre discurs. El PSC manté el mateix discurs a totes les localitats.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són desestimats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 En aquest punt el Sr. Alcalde anuncia que es retornarà a l’epígraf de Participació 
Ciutadana, atès que s’han resolt els problemes tècnics. 
 
Epígraf 17) Presentada pel Grup municipal de JxT, demanant mesures per reduir la llista d’espera 

a les oficines d’atenció ciutadana i reforç del servei 010. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Junts per Terrassa, és el que a continuació es transcriu: 
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 « La pandèmia ha transformat profundament els nostres hàbits i ens ha fet més 
conscients de les nostres febleses com a societat. També ha impactat en com ens relacionem com a 
ciutadans amb l’administració. Cap administració estava preparada per fer front a aquest 
desafiament, tampoc la local.  
 
 » Cal posar en valor el gran esforç realitzat pel personal municipal per atendre 
presencial i telefònicament les consultes de la ciutadania i ho han fet amb gran professionalitat i 
sota molta pressió. Han estat 95.860 trucades ateses-de les quals 46.898 entre maig, juny i juliol- i 
se n’han rebut 213.868. 46.356 persones han estat ateses presencialment entre els mesos de gener a 
agost. Només 10.496 atencions s’han fet a través dels tràmits en línia del 010, xifra que suposa un 
11% del total.  
 
 » Les atencions presencials a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) entre els mesos 
de gener a març van ser 36.967, entre atencions directes sense cita i amb cita prèvia. Les OACs van 
tancar el dia 12 de març amb motiu de la COVID i van tornar a obrir a finals de maig, excepte 
l’OAC3 que va obrir a finals de juny i l’OAC4 que va obrir el passat 1 d’octubre . El tancament per 
la pandèmia, la represa progressiva i el període estival han augmentat de manera significativa els 
temps d’espera que en algunes oficines és d’un mes i mig i que arriba als gairebé dos mesos en el 
cas de l’oficina del districte VI.  Entre maig i juliol s’han fet 9.389 atencions amb cita prèvia.     
 
 » La pressió sobre l’atenció ciutadana ha estat brutal, i ho segueix sent, i s’han pres 
mesures per  pal·liar aquesta situació: posada en marxa de l’oficina de la gent gran, l’app «Terrassa 
sense esperes» , adaptacions als espais d’atenció, instauració de taules ràpides, contractació de nou 
personal ,...però la situació és encara molt complicada i seria necessari continuar millorant i 
invertir-hi més recursos. 
 
 » De la pandèmia n’hem de treure lliçons d’aplicació a l’administració pública. Hem 
de treballar per posar les bases d’una autèntica governança digital: reinventar els serveis públics per 
fer-los més eficients, de qualitat...i al servei de la ciutadania i del teixit de la ciutat. Necessitem una 
Administració innovadora, oberta, digital i eficient. Cal apoderar els ciutadans perquè coneguin els 
seus drets i els puguin exercir de manera àgil. 
 
 Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents 
  
 ACORDS 
  
 Primer.- Estudiar possibilitats i implantar noves mesures per a la reducció de la llista 
d’espera de les oficines d’atenció ciutadana i reforç del servei 010  
 
 Segon.- Campanyes d’informació i formació als punts Òmnia, a les biblioteques 
municipals, a les escoles d’adults, entitats,...quan les condicions sanitàries ho permetin, per donar 
eines d’apoderament als ciutadans per relacionar-se amb l’administració pels canals digitals.   
 
 Tercer.- Traslladar el contingut d’aquest acord als sindicats amb representació 
municipal.»   
 
 Pren la paraula la Sra. Lluís, qui dóna lectura a l’exposició de motius de la proposta.  
 
 Intervé seguidament el Sr. González, qui anuncia que la posició del Grup de Ciutadans 
serà peculiar, atès que votarà a favor d’una proposta de resolució que no li agrada, ni pel fons ni per 
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les formes. El servei d’atenció ciutadana i el 010 és una preocupació del govern i de tots els Grups 
de l’oposició. El 28 de juliol d’enguany, el Grup de Ciutadans va presentar una pregunta sobre 
l’estat de la plantilla que sortia del confinament, i en concret sobre la d’atenció ciutadana. Durant 
els mesos de setembre i octubre, el Grup de Ciutadans va insistir-hi sobre la qüestió i el govern va 
donar les explicacions adients. Al Sr. González li crida l’atenció que l’equip de govern hagi tingut 
la cortesia de maquillar la proposta de resolució, passant de ser una demanda de pla de xoc a 
l’estudi d’ampliació dels recursos. L’equip de govern ha perdut l’oportunitat de valorar la tasca que 
duu a terme el personal d’atenció ciutadana i del 010. Aquesta tasca és immensa. La responsable de 
l’equip de govern ho va explicar clarament a l’última Comissió Informativa de Territori, indicant 
les millores que s’havien introduït. Si la Sra. Lluís hagués estat prou atenta, no hauria calgut 
presentar aquesta proposta de resolució. Es va informar sobre l’increment de personal, sobre la 
millora del sistema de cita prèvia, sobre el projecte de “taula ràpida” o sobre l’atenció on line i la 
videoatenció. El Grup de JxT, amb aquesta proposta, està vampiritzant i aprofitant-se del treball 
realitzat pel Grup de Ciutadans els mesos de juliol, setembre i octubre, i està trencant els ponts de 
confiança amb la resta de Grups de l’oposició, i la unitat d’acció, no només amb aquesta proposta 
sinó també en relació amb el Portal de Sant Roc. 
 
 El Sr. Garcia comença assenyalant que hi haurà unanimitat. El Grup del PSC 
comparteix el contingut de la proposta. L’atenció ciutadana té actualment problemes que no són 
admissibles. Algunes oficines tenen llistes d’espera molt llargues. Els temps actuals són de molta 
incertesa, amb noves mesures per part de les administracions. La ciutadania pregunta i demana 
aclariments, adreçant-se en primer lloc a l’Ajuntament. Cal reforçar aquest servei, perquè la 
demanda és molt forta. El Sr. Garcia comparteix en part la intervenció del Grup de Ciutadans. En un 
principi es parlava de pla de xoc i ara es demanen noves mesures. La proposta ha estat rebaixada. 
En tot cas, la problemàtica és evident i el missatge continua essent el mateix. 
 
 La Sra. Marín posa de manifest que l’equip de govern va transaccionar aquesta 
proposta de resolució amb la consciència que aquest és un problema que preocupa. Però també és 
cert que el govern es va comprometre a introduir un seguit de mesures, que s’estan implementant. 
El govern no ha restat amb els braços plegats. Des de l’1 d’octubre Gràcies a la “taula ràpida” s’han 
agilitat les necessitats presentades per la ciutadania, per exemple en relació amb el padró 
d’habitants, els impostos i taxes, la T-Blanca del transport i altres informacions de caràcter general. 
El sistema està funcionant prou bé, tot i que amb dificultats. S’està estudiant la instal·lació de tres 
taules més a la Plaça Didó. El govern es troba, per tant, en l’escenari de l’estudi de la 
implementació de noves mesures. El govern no està de braços plegats. La Sra. Marín explica el 
mecanisme de funcionament de la cita prèvia. Quan es detecta que la persona es posa en contacte 
amb l’Ajuntament per una qüestió urgent, l’espera no és de dos mesos, com s’ha dit, sinó que 
s’avança molt més l’atenció. 
 
 La Sra. Lluís informa el Sr. González que el Grup de Ciutadans no té l’exclusiva de les 
preguntes i sol·licituds d’informació sobre el 010 i l’atenció ciutadana. Aquesta és una qüestió en 
relació amb la qual el Grup de JxT ha preguntat i traslladat incidències, fins i tot durant l’estat 
d’alarma. La Tinent d’Alcalde, Sra. Marín sempre ha donat una resposta positiva. La Sra. Lluís té la 
consciència tranquil·la, perquè la proposta de resolució ve abonada per preguntes i demandes 
d’informació prèvies. Sobre el retret d’haver rebaixat les pretensions de la proposta, la Sra. Lluís 
recorda que el primer text va ser lliurat als Grups municipals la primera quinzena d’octubre. La 
informació sobre aquesta qüestió s’ha anat donant en les comissions informatives realitzades la 
setmana passada. Arran de les noves explicacions donades, s’ha transaccionat la proposta amb 
l’equip de govern, passant d’una demanda de pla de xoc a l’estudi de noves mesures. El Grup de 
JxT valora la feina feta pels treballadors del servei d’atenció ciutadana, si bé cal buscar noves 
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mesures per continuar millorant. En cap punt de la proposta es desmereix la feina de les persones 
que treballen en el servei, sobretot tenint en compte la pressió amb la qual ho fan. Tot seguit, la Sra. 
Lluís llegeix els dos acords que conformen la part dispositiva de la proposta. La Sra. Lluís lamenta 
que la proposta no agradi al Sr. González, ni que la presenti el Grup de JxT. Aquest Grup seguirà 
treballant en la línia que creu que ha de seguir, d’acord amb el seu programa electoral, pel benestar 
pels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la realització de campanyes 

informatives sobre l’ús de les mascaretes en espais tancats.  
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Desde el inicio de la pandemia, el ayuntamiento de Terrassa ha hecho un esfuerzo 
continuado de información, en distintos soportes, sobre las mejores prácticas en hábitos sanitarios 
para prevenir los contagios del COVID-19. 
 
 » Los estudios que se han ido sucediendo sobre la pandemia a lo largo del presente 
año, han ido incorporando datos cada vez más precisos sobre las vías de contagio del virus. En este 
sentido, y con relación a las posibilidades de transmisión al tocar objetos y a la transmisión aérea, se 
está llegando a un consenso en la idea de que la transmisión por contacto no es tan significativa 
como en un principio se sospechaba. A este respecto la Organización Mundial de la Salud todavía 
no dispone de pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto 
con una superficie artificial como pomos de puertas, teclados, botoneras, etc. En la misma línea la 
prestigiosa revista médica The Lancet o la U.S. Centers for Disease Control and Prevention, y 
recientemente en la revista Science y la Universidad Johns Hopkins, advierten que la transmisión 
del virus a través de superficies no es tan relevante, y que la realidad es que la inmensa mayoría de 
los contagios se dan a través de aerosoles respiratorios. Los cuales, a diferencia de las gotículas, 
pueden mantenerse en suspensión en el aire durante bastante tiempo en lugares cerrados y poco 
ventilados. Ya hay estudios donde se concluye que las personas contagiadas de SARS-CoV-2 
exhalan muchísimos más aerosoles que gotículas, esto no niega que siga siendo altamente 
recomendable mantener higiene de manos como medida de precaución, pero sí que aconseja poner 
el foco en la transmisión aérea. 
 
 » Por lo anterior, y en una situación como la actual en la que las restricciones en 
lugares cerrados son habituales ante la serie de rebrotes que se están sucediendo, conviene señalar 
que quitarse la mascarilla cuando estamos en reuniones con amigos y familiares debería ser una 
excepción y no la norma. Es fundamental tener la mascarilla bien puesta en todo momento cuando 
se está en interiores con personas no convivientes, eso quiere decir cuando se esté con amigos, 
conocidos o familia en lugares cerrados, con especial preocupación con los espacios como casas, 
bares o restaurantes en los que comemos o bebemos, y por tanto nos quitamos la mascarilla. La 
inmensa mayoría de los focos parecen proceder de ahí: llegamos a casa de unos amigos o familiares 
con la mascarilla puesta, pero al entrar, nos la quitamos y nos ponemos a hablar, comer y beber en 
su interior. Los científicos advierten de que el riesgo de contagiarse de COVID en interiores podría 
ser casi veinte veces mayor que en el exterior. 
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 » Los ciudadanos de Terrassa están demostrando un gran civismo a lo largo de la 
presente crisis, siendo una ciudad que en todo momento ha podido contener la propagación en 
comparación con otras en circunstancias similares. Con el objetivo de seguir conteniendo las 
métricas de infección, en la línea de mejorar las medidas preventivas para combatir la propagación 
del virus y de preservar la continuidad de la actividad en bares y restaurantes, presentamos los 
siguientes 
 
 ACUERDOS 
 
 Primero- Seguir trabajando campañas informativas para la ciudadanía en general con 
recomendaciones sobre las mejores prácticas para prevenir los contagios de la COVID-19, que 
hagan hincapié en el uso continuado de la mascarilla en interiores. 
 
 Segundo- Seguir trabajando campaña informativa en la hostelería y restauración con 
recomendaciones sobre las mejores prácticas para prevenir los contagios de la COVID-19, en 
especial en la relativo a la ventilación de los locales y en el uso continuado de la mascarilla en 
interiores por parte de sus clientes. 
 
 Tercero- Que las campañas informativas de recomendaciones sobre las mejores 
prácticas para prevenir los contagios de la COVID-19 en Terrassa se realicen en catalán, español, en 
otras lenguas que representen la diversidad de la ciudad como el árabe, así como en la lengua de 
signos catalana, siempre siguiendo los criterios de lectura fácil, y con pictogramas.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui assenyala que la intenció de la proposta, davant les 
incerteses del moment actual per la incidència de la pandèmia, és cercar fórmules per aportar des 
dels ajuntaments mesures per fer-hi front. Un àmbit important és el de la conscienciació ciutadana, 
que es pot millorar gràcies a la comunicació, donant els millors consells i promovent les millors 
pràctiques en relació amb la pandèmia. A l’explicació de motius es donen més detalls al respecte. 
La proposta posa l’accent sobre una qüestió de la qual se’n parla poc, el de la ventilació. Tot seguit 
el Sr. González dóna lectura als acords de la proposta, destacant les aportacions del govern i del 
Grup de JxT, aquest últim en relació amb el seu interès per la llengua. 
 
 La Sra. Lluís manifesta que el seu interès per la llengua es posa de manifest a la 
proposta en la inclusió de la llengua de signes catalana i també la inclusió de criteris de lectura fàcil 
i amb pictogrames. L’aportació del Grup de JxT no té a veure amb cap voluntat d’enfrontament 
entre dues de les llengües oficials del país.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 19) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre  la jornada contínua. 
 
 Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui anuncia la retirada de la proposta, atesa la voluntat 
de la Sra. Ciurana, a la qual li agraeix la seva predisposició, de recollir els dos principals acords que 
es plantejaven. Un era instar el Departament d’Educació a què encarregui un estudi sobre la 
idoneïtat de la implantació del sistema de jornada contínua a les escoles i instituts. Es va informar el 
Sr. Aguinaga que dins del marc de la reforma horària, aquest tema s’estava tractant. Per altra banda, 
i més important, el compromís de presentar al Consell Escolar Municipal del 3 de novembre la 
proposta per a la creació d’una comissió dedicada a l’estudi de la jornada contínua a Terrassa. El 
Grup de Ciutadans s’ha fet ressò d’un estat d’opinió que existeix en diferents AMPES de la ciutat. 
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Ara és un bon moment per plantejar aquesta qüestió, no només en el context de la pandèmia sinó 
més enllà. 
 
Epígraf 20) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la finalització del pla local 

antiestigma de salut mental a Terrassa. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de 
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat 
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 21) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la situació actual en els 

Centres  d’Atenció Primària de Terrassa. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada. De la mateixa manera, també ha estat retirada la proposta 
número 27, presentada pel Grup municipal del PSC, per al debat sobre l’estat de la ciutat. En 
substitució d’ambdues propostes, els dos Grups municipals presenten la següent: 
 

21. Presentada pels Grups municipals de Ciutadans i del  PSC, a favor de la protecció 
del sistema sanitari d’atenció primària 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
Ciutadans i del  PSC, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Estem front una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 
milions de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat produint, cada 
vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous brots de la covid-19.  
 
 » La covid-19 evidencia el millor del sistema sanitari, els seus professionals, homes i 
dones que han lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva implicació i la seva dedicació. 
Professionals que ja patien problemes per manca de pressupost ,personal i d’equipaments abans del 
Covid i que ara tenen les sobrecarregues de la detecció, diagnosi i seguiment dels casos de Covid i 
dels contactes, l’atenció de persones que viuen en residencies i de les escoles.  
 
 » Com també evidencia el pitjor, les deficiències del sistema sanitari fruit de les 
retallades que s’han portat a terme des del govern de la Generalitat de Catalunya , especialment en 
l’atenció primària.  
 
 » Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens 
indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat i tensionat en excés el 
sistema i les estructures professionals, i que si avui funciona, és per la gran vocació de dedicació i 
de servei del nostre personal sanitari.  
 
 » En aquesta segona ona del coronavirus els sindicats i moviments socials denuncien 
la falta de mitjans, la falta de personal, el volum de càrrega de treball i les baixes retribucions que 
provoquen una fugida de talent. Els professionals assenyalen que les retallades de l’última dècada 
han fet perdre al voltant d’uns 1.000 facultatius en els CAPs que reclamen contractacions d’una 
dimensió similar per a poder atendre el volum de pacients actual amb qualitat. D’aquesta xifra, no 
obstant això, la Generalitat només ha realitzat aproximadament 120 contractacions a conseqüència 
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del pacte al qual es va arribar arran de la vaga de fa dos anys, encara que lluny dels 300 que 
l’Executiu es va comprometre a incorporar.  
 
 » La ciutadania està patint les deficiències de l’atenció sanitària, en especial de 
l’Atenció Primària, deficiències que s’han agreujat per la pandèmia del Covid19.  
 
 » Són nombroses les queixes i situacions greus que viuen molts usuaris que veuen amb 
gran preocupació com els CAPs tenen un gran dèficit d’assistència i de mitjans telemàtics, dèficit 
que els impedeix dur a terme moltes visites i consultes de vital necessitat per als veïns dels 
municipis com és aquest cas Terrassa.  
 
 » Els ciutadans no poden contactar amb els seus metges, és necessari que es recuperin 
les consultes i no només amb atenció telefònica. La salut no pot dependre d’un telèfon, sobre tot el 
seguiment i prevenció de malalts crònics i persones grans.  
 
 » Com tampoc poden ser les cues que estem veient a les portes del CAPs tant per 
intentar ser visitat com per fer les proves del Covid, i en els darrers dies per la vacunació de la grip.  
 
 » Destacàvem ja al Maig de 2020 la necessitat de reestructurar espais sanitaris, per tal 
de poder garantir les distàncies d’higiene i seguretat que exigeix la pandèmia actual, adaptació 
doblement necessària als espais d’atenció primària.  
 
 » És necessària la restauració de tots els serveis als CAP’s com a pilars de l’atenció de 
proximitat. Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la possibilitat de 
diagnosticar abans que sigui tard.  
 
 » No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos 
humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació dels casos, 
rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer front a aquesta nova 
situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos per part dels professionals dels centres 
de salut, sigui recuperada, i que disposin de metges i infermers suficients.  
 
 » Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en 
Salut ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien més necessaris 
que mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim.  
 
 » Des de la Conselleria de salut s’ha presentat el Pla d’Enfortiment de l’Atenció 
primària, amb noves inversions en una àrea que reconeixien maltractada, i que ha rebut la crítica 
dels sindicats per ser un pla no d’acord amb la realitat que qualifiquen d’angoixant, i que no ha estat 
consensuat amb els professionals i que, fins ara, s’està suplint gràcies al sobreesforç que fan prop de 
800 professionals treballant més hores al qual es dedicaran 300 milions d’euros fins a 2022, 
pressupost que és totalment insuficient.  
 
 » És més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis 
socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva 
vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests col·lectius, més 
concretament la gent gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot fer el 
seguiment bàsic (tensió, sucre...)  
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 » El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència 
a milers de veïns i veïnes posant especial atenció als col·lectius més vulnerables.  
 
 És per tot això, que els grups municipals del PSC i Ciutadans proposa al Ple l’adopció 
dels següents:  
 
 ACORDS  
 

1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya , que destini els 
recursos necessaris, tant materials com humans, pel reforçament de l’atenció 
primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia, que garanteixin els 
professionals necessaris en els CAPS per a atendre la patologia del COVID19 com 
la resta de patologies que van quedar desateses durant l’Estat d’Alarma i la 
patologia no COVID19 existent en l’actualitat. 

 
 

2. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin un 
procediment àgil de sol· licitud de cita prèvia amb els CAPS, especialment per a 
aquelles persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i electrònics.  

 
3. Reforçar, des de l’Ajuntament Terrassa, i mentre no es garanteixi el procediment 

àgil de sol· licitud de cita prèvia referit a l’acord anterior, un reforç de l’atenció 
telefònica municipal que es focalitzi en l’atenció e informació a col·lectius de 
persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i electrònics, o gent 
gran que viu sola, per tal d’acompanyar-los en els tràmits referents a l’atenció 
primària i ajudar-los a facilitar-ne el seu accés.  

 
4. Instar a les conselleries de Salut i Benestar Social, a millorar la coordinació interna 

dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles 
persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal 
que se’ls faciliti recursos socials.  

 
5. Instar al Parlament de Catalunya a portar endavant un Pacte per la Salut consensuat, 

amb grups parlamentaris, professionals sanitaris agents socials i altres entitats 
implicades . Un pacte per un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de 
qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la 
nostra sanitat.  
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6. Donar suport a les reivindicacions realitzades pels col·lectius professionals de la 

salut pública com metges interns residents, metgesses i metges a l’atenció sanitària 
o del personal al transport sanitari.  

 
7. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut i la Conselleria de Benestar Social 

de la Generalitat de Catalunya, i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.» 

 
 Pren la paraula la Sra. Candela, qui explica que les dues propostes esmentades pel Sr. 
Alcalde han estat unificades, incorporant-hi també aportacions d’altres Grups. La Sra. Candela 
comenta els diferents arguments plantejats a l’exposició de motius de la proposta, destacant que no 
es pot permetre que la sanitat no disposi dels recursos humans i materials necessaris per poder fer 
front a la nova situació. El pla d’enfortiment presentat per la Generalitat, de 300 milions d’euros 
fins al 2022 serà insuficient. Tampoc se sap com afecta el pla a cada territori. És urgent i 
indispensable un enfortiment real i immediat de l’atenció primària, que de garantir l’accessibilitat 
per a tothom. La present proposta se centra en l’atenció primària, tot i que tenint en compte la greu 
situació de la pandèmia i l’estat de l’assistència sanitària, probablement en els pròxims plens hi 
haurà altres debats. 
 
 La Sra. Trullàs posa de manifest que el Grup de JxT sempre està disposat a fer el que 
calgui per millorar el sistema sanitari. Per fer-ho calen diners. Cal demanar al govern de l’Estat que 
faci una aportació de recursos, dels diners que es paguen a Catalunya i marxen cap al govern central 
i ja no tornen. La política de l’Estat espanyol durant els darrers anys ha centralitzar els ingressos i 
obligar a un infrafinançament a les comunitats autònomes, i a una retallada en la sanitat, sobretot a 
Catalunya.  
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui assenyala que el problema de la sanitat és 
estructural i ve de fa anys. No és la conseqüència exclusiva de la pandèmia. El problema ve d’una 
falta d’inversió molt gran per part de la Generalitat, que no ha tingut la salut com una prioritat. Per 
això s’insta al Departament de Salut perquè destini els recursos necessaris, tant materials com 
humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació de la 
pandèmia, que garanteixin els professionals necessaris en els CAPS per atendre la patologia del 
COVID-19 com la resta de patologies que van quedar desateses durant l’estat d’alarma i la 
patologia no COVID-19 existent en l’actualitat. També s’insta el govern de la Generalitat i el 
Departament de Salut perquè garanteixin un procediment àgil de sol·licitud de cita prèvia amb els 
CAPS, especialment per a aquelles persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i 
electrònics. Les línies telefòniques acostumen a estar col·lapsades, i molta gent no té accés fàcil al 
recurs electrònic de “La meva salut”. Així mateix, es demana reforçar, des de l’Ajuntament de 
Terrassa, i mentre no es garanteixi el procediment àgil de sol·licitud de cita prèvia referit a l’acord 
anterior, un reforç de l’atenció telefònica municipal que es focalitzi en l’atenció i informació a 
col·lectius de persones que tenen dificultat per a l’ús de mitjans informàtics i electrònics, o gent 
gran que viu sola, per tal d’acompanyar-los en els tràmits referents a l’atenció primària i ajudar-los 
a facilitar-ne l’accés. Igualment s’insta les conselleries de Salut i Benestar Social, a millorar la 
coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles 
possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que 
se’ls faciliti recursos socials. La proposta també instar al Parlament de Catalunya a portar endavant 
un Pacte per la Salut consensuat, amb grups parlamentaris, professionals sanitaris agents socials i 
altres entitats implicades. Un pacte per un sistema de salut pública, universal, equitatiu i de qualitat 
on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la nostra sanitat. Finalment, 
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la proposta dóna suport a les reivindicacions realitzades pels col·lectius professionals de la salut 
pública com metges interns residents, metgesses i metges a l’atenció sanitària o del personal al 
transport sanitari. 
 
 El Sr. Albert anuncia que el Grup d’ERC-MES votarà a favor d’aquesta proposta, tot i 
que no li agrada ni pel fons ni per la forma. De la mateixa manera que s’ha expressat el Sr. 
González en una proposta anterior, amb aquesta proposta de resolució els ponents han perdut 
l’oportunitat de valorar la immensa feina que fan els professionals de la salut, i també dels 
responsables del Departament de Salut. Potser així s’hauria estalviat aquest debat. El Sr. Albert 
demana als ponents que no vampiritzin la feina que ja ha anunciat el Departament de Salut, i menys 
quan ja l’ha explicat, el que ha fet i el que vol fer. És una proposta que és deslleial, que no aporta 
res a la finalitat que pretesament diu perseguir, que és oportunista, presentada en un moment molt 
desafortunat. Tothom és lliure de presentar les propostes que consideri oportunes i quan ho 
consideri oportú. Tothom vol millorar el servei de salut, millorar les condicions de treball dels 
professionals, reconèixer la seva feina, que la població estigui més i millora acompanyada, tractada 
i cuidada. La Generalitat ja ha posat les bases del nou pla d’enfortiment i transformació de l’atenció 
primària, Aquest tipus de proposta, que el PSC està presentant a molts llocs del país, es presenten 
quan la Generalitat ja ha presentat el seu nou pla. L’objectiu del pla és potenciar l’atenció primària, 
més enllà de l’impacte de la COVID-19. És un pla que ja estava previst, tenint en compte 
l’increment de la demanda dels últims anys, que s’ha accelerat a causa de la COVID. Un pla amb 
una dotació de 300 milions d’euros fins al 2022, que al PSC li semblen pocs, tot i que encara s’estan 
esperant les ajudes de l’Estat als autònoms i als sectors més afectats per la crisi. Un pla 
d’enfortiment que preveu un increment del 17% de professionals, 1.400 per fer front a la COVID-
19; 2.400 per altres disciplines. S’està parlant d’un increment de 5,5 milions d’euros en inversió 
tecnològica, per garantir una resposta ràpida i eficient a la ciutadania, per redefinir processos i 
espais de treball. El Grup d’ERC-MES votarà a favor de la proposta, perquè vol millorar la salut, 
però és una proposta deslleial i oportunista. 
 
 Pren la paraula la Sra. Polo, qui destaca que la situació sanitària és molt complexa, i 
que ha agafat per sorpresa. A poc a poc es va coneixent com es comporta, a mesura que té impacte 
sobre les gràfiques de contagis, hospitalitzacions i pacients greus o que no superen la gravetat. La 
pandèmia posa tothom davant la fotografia de la ciutat, en una situació més greu avui que ahir. A 
partir d’aquí, la tensió del moment fa evident la fragilitat del sistema sanitari, que no estava preparat 
pel que ha vingut. Hi ha una mancança important de recursos per a la sanitat pública i per a uns 
centres de primària que són la primera porta d’accés de la ciutadania al sanitat pública. Això ha 
estat denunciat des de Terrassa. La ciutat necessita més inversió i nous models d’atenció. Els 
centres de primària estan col·lapsats. Uns centres que haurien de fer la funció de filtre entre les 
situacions greus, comunes i ambulatòries. Falta personal sanitari. Hi ha massa llistes d’espera. 
També falta una millor qualificació dels professionals de la salut. Hi ha massa gent malalta esperant 
ser atesa, que prefereix anar directament a urgències, col·lapsant així també aquest servei. La Sra. 
Polo celebra l’anunci fet per la Generalitat, de destinar-hi 300 milions d’euros. Cal confiar que 
ajudarà a descongestionar l’atenció primària. Això és el que s’espera de la política. Fa mesos que 
l’Ajuntament treballa de costat amb el CatSalut en relació amb aquesta crisi. Ningú pot fer cap 
retret de manca de lleialtat institucional. És l’obligació del govern municipal i així l’ha exercida. 
Però també cal ser crítics quan cal, com avui, però la crítica d’uns serveis `públics insuficients i 
precaris s’ha d’estendre a totes les administracions. La crisi ha de fer sorgir el compromís de 
treballar pel benestar de les persones, des de la garantia de l’Estat del benestar. El coronavirus posa 
davant d’un punt d’inflexió, que té a veure amb el model de societat que es vol, quins serveis tenen 
encara recorregut per situar-se al nivell de les necessitats reals de la ciutadania. La sanitat és un 
d’ells. 
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 Pren la paraula tot seguit la Sra. Candela, qui convida al Sr. Albert a què segueixi els 
debats que tenen lloc a les comissions de salut i al Ple del Parlament de Catalunya. El Grup del PSC 
ha estat al costat del govern en relació amb la pandèmia. Però cal trobar solucions. El PSC fa molts 
mesos que presenta propostes de resolució al Parlament, que s’aproven per unanimitat, i que no 
s’han portat a terme. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Trullàs, la Sra. Candela esperava més. 
Esperava poder parlar de serveis bàsics, sense dir que falten recursos perquè no vénen de Madrid. 
La Sra. Candela confia en el vot favorable de JxC perquè el projecte de Pressupostos Generals de 
l’Estat, els més socials en molts anys, vagin endavant. Respecte a l’acusació d’oportunisme i de 
deslleialtat, la Sra. Candela no l’accepta. S’està vivint una situació molt complicada. La manca de 
recursos no és un problema nou, però la situació actual l’ha portat al límit. Amb el pla d’enfortiment 
no n’hi haurà prou, i caldrà establir prioritats, perquè la salut és molt important, i més en aquests 
moments. 
 
 La Sra. Isabel Martínez considera que la proposta no és oportunista sinó oportuna. Ara 
és el moment desesperat per demanar més recursos, perquè la ciutadania pugui accedir a l’atenció 
primària amb dignitat, sense que ni tan sols pugui rebre una resposta telefònica, o que s’anul·lin 
visites. Ara és doncs el moment oportú per demanar-ho. Respecte al pla d’enfortiment, fa dues 
setmanes que la Sra. Martínez el va demanar i encara no l’ha rebut. No ha estat, per tant, possible 
accedir a les dades. Ara és doncs el moment oportú, donat que és d’una importància vital per a la 
ciutadania de Terrassa. 
 
 El Sr. Albert puntualitza que no ha titllat la Sra. Candela d’oportunista. El que ha dit 
és que la proposta de resolució és oportunista. La proposta està passejant-se pels Plens municipals 
un cop la Generalitat ha fet la feina i ha posat a sobre de la taula el pla d’enfortiment de l’atenció 
primària. El Sr. Albert accepta que el PSC ha fet propostes, i que a la Sra. Candela el pla li sembli 
insuficient. Però el moment és complex. El Departament està fent la seva feina, que potser la podria 
fer millor. El Sr. Albert ja ha anunciat que votarà a favor de la proposta, perquè el moment així ho 
demana, i perquè per la salut pública del país farà el que calgui. Però els ponents han d’acceptar que 
ERC-MES té el seu plantejament ideològic i escoltar a Ciutadans defensant la salut pública i 
l’atenció primària, quan governa a Madrid amb una sanitat privatitzada en un percentatge molt 
elevat, és un plantejament demagògic i oportunista. Oportú i oportunista no és el mateix. El Sr. 
Albert reitera que no li agrada la proposta, que l’ha incomodat, i no perquè li correspongui defensar 
el govern de la Generalitat. Ja ha anunciat que votarà a favor. Però en aquests moments, la societat 
està trista i molesta. Els ciutadans truquen als CAPS i tenen seriosos problemes. Quan s’anul·len 
visites programades. Quan la COVID-19 torna a centrar-ho tot, aquesta proposta de resolució no 
tocava. 
 
 La Sra. Martínez reitera que no és una proposta oportunista. Tots els Grups hi estan 
d’acord, i ho estan per una raó bàsica: és una proposta de ciutat, que es planteja perquè els ciutadans 
ho estan demanant. És el principal problema que estan patint els ciutadans. Deixant de banda els 
debats ideològics, la Sra. Martínez celebra poder comptar amb el vot favorable de tots els Grups 
municipals. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 22) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la millora de la qualitat 

democràtica a l’Ajuntament de Terrassa. 
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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: 
 
 « Al mes de juliol de 2016 es va aprovar un acord de Junta de Portaveus en relació al 
seguiment dels acords de Ple, són els següents que interessen per la present proposta: 
 

1. El govern municipal assumeix l’obligació de presentar sempre i sense excepció el 
programa d’execució de qualsevol proposta aprovada en sessió plenària o acord de 
junta de portaveus. L’esmentat informe serà presentat a la Comissió Informativa de 
l’àrea a la qual es circumscrigui la proposta en un període inferior a tres mesos. 
Aquest programa d’execució serà sotmès a validació i vot. 

 
2. Qualsevol impediment d’execució d’una proposta aprovada pel Ple municipal haurà 

de ser justificada, si s’escau, amb un informe tècnic jurídic i/o econòmic, en els 
mateixos paràmetres descrits en l’acord primer. El govern haurà d’acompanyar 
sempre aquests informes d’una proposta d’execució alternativa dels acords aprovats 
per ser sotmesa a validació i vot. 

 
 » Dir que en relació a aquests punts el govern es comprometia a implementar una 
metodologia de seguiment i a incorporar un punt a l’ordre del dia de seguiment a les respectives 
Comissions Informatives. Sobre aquest últim aspecte dir que es va a començar a fer al final del 
passat mandat, actualment no es fa per acord unànime a la Comissió de Transparència d’aquest 
Ajuntament, que va consensuar establir una altra metodologia de seguiment continu. Passat els 
mesos detectem que el procediment de seguiment es pot millorar informant a la Comissió 
Informativa que pertoqui sobre mocions transcendents des d’un punt de vista organitzatiu i/o 
econòmic. Abundant en aquest sentit, senyalar que com que s’ha establert un termini de tres mesos 
per actualitzar el seguiment de cadascuna de les mocions, ens podem trobar amb mocions que no es 
tramiten desconeixent si hi ha una causa que ho justifiqui en temps i forma. 
 
 Per aquests motius presentem els següents:  
 
 ACORDS 
 
 PRIMER. Instar a la Comissió de Transparència a treballar per reforçar el sistema de 
seguiment de les mocions aprovades al Ple Municipal. 
 
 SEGON. Instar a la Comissió de Transparència, que valori recuperar la justificació 
tècnica, jurídica i/o econòmica a la Comissió Informativa de l’àrea a la qual es circumscrigui la 
proposta, quan sorgeixi qualsevol impediment d’execució d’una proposta aprovada pel Ple 
municipal.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui anuncia que la proposta ha estat modificada i 
transaccionada amb l’equip de govern. La Regidora Sra. Ona Martínez li va plantejar que 
reconduir-la a la Comissió de Transparència era el més adient. Aquesta és una proposta que 
interessa molt als Grups municipals, i no tan directament a la ciutadania. Potser el millor per 
il· lustra els motius de la presentació de la proposta és mitjançant algun exemple. La proposta va 
d’enfortir el sistema de control i seguiment del compliment de les propostes de resolució i dels 
acords de la Junta de Portaveus. Durant el present mandat s’ha entomat la recerca dels mecanismes 
més adequats. A hores d’ara, el sistema funciona, si bé té algunes mancances, sobretot en relació 
amb propostes que queden en execució durant un temps indefinit, o que per motius organitzatius o 
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econòmics no progressen i ningú en dóna compte. El Grup de Ciutadans ha presentat propostes, que 
han estat aprovades, i que no han estat executades, com una relativa a la prevenció de l’addicció al 
joc, de fa un any, o una relativa al desenvolupament dels compromisos al barri de La Maurina, de 
gener d’enguany, o altres vinculades a polítiques de gènere, al comerç, a l’urbanisme o a Ca 
n’Anglada. De totes aquestes propostes aprovades no hi ha informació sobre el seu compliment. 
Manca informació que hauria de derivar-se a les comissions informatives respectives. L’exemple 
paradigmàtic, que ha animat a presentar aquesta proposta, més ben fonamentada, va ser l’aprovació 
d’una proposta de resolució presentada pel Grup de Ciutadans, el maig d’enguany, i aprovada per 
unanimitat en alguns dels seus acords, de suport i agraïment als treballadors públics i personal 
sanitari que ha treballat exposat a la COVID-19, i l’estudi d’un sistema de gratificació. Aquest va 
ser un compromís de tot el Ple. Quan s’obren expectatives de gratificació a determinats col·lectius, i 
això és responsabilitat de l’equip de govern, com la policia o el personal de neteja, i després es diu 
que no es farà res, sense una justificació adequada, no és pertinent. Aquesta proposta és un exemple 
del que no s’ha de fer. Si no es pot dur a terme per motius econòmics, calen els informes econòmics 
oportuns. El Sr. González conclou reiterant l’agraïment a la Sra. Ona Martínez, per la seva 
aportació de concretar la proposta en el marc de la Comissió de Transparència.  
 
 Intervé tot seguit la Sra. Ona Martínez, qui agraeix al Sr. González la seva 
predisposició i el fet que entengués ràpidament que l’àmbit adient per fer-ho era la Comissió de 
Transparència. A finals del mandat passat es va posar en marxa una proposta de resolució aprovada 
pel seguiment de les propostes de resolució i acords de la Junta de Portaveus. Va ser durant el 
present mandat, en la primera reunió de la Comissió de Transparència, el Grup de JxT va plantejar 
la possibilitat de buscar una nova metodologia. El govern ho va entomar i en la següent reunió es va 
presentar una proposta que va ser aprovada per unanimitat. El que es buscava era un mètode més 
àgil i eficient, que permetés, sobretot a l’oposició, fer un millor seguiment. Si en els últims temps 
s’han detectat algunes mancances i possibilitat de millora, es pot fer, però en el marc de la mateixa 
comissió en la qual es va aprovar. Aquesta comissió, a més, treballa sempre des del consens i 
l’entesa per garantir la qualitat democràtica de l’Ajuntament.  
 
 El Sr. Garcia anuncia que el Grup del PSC votarà a favor de la proposta, atès que la 
considera pertinent. Segurament s’ha de millorar el control i el seguiment dels acords que aprova el 
Ple o la Junta de Portaveus. El Sr. González ha posat alguns exemples, però hi ha d’altres propostes 
a les quals no s’ha donat compliment. El Sr. Garcia vol posar l’èmfasi en la mateixa proposta de 
resolució a la qual ha fet referència el Sr. González. En la votació de la proposta d’atorgar una 
gratificació a determinats col·lectius de treballadors, cap Grup va votar en contra. Es va aprovar 
gràcies a l’abstenció dels Grups del PSC, TxT i ERC-MES. Sobta que després que l’equip de 
govern aprovi una proposta, després no li doni compliment. Sobta encara més que la Portaveu del 
govern surti a la premsa dient que és una proposta populista. El Sr. Garcia pregunta com s’explica 
que el govern aprovi una proposta populista. El Sr. Garcia afegeix que TxT és el màxim exponent 
del populisme local. És d’agrair que la Portaveu d’aquest Grup ho reconegui, però això no és motiu 
per incomplir una proposta de resolució aprovada per un ampli consens de l’Ajuntament. 
 
 La Sra. Marín posa de manifest que la seva resposta va venir d’una situació derivada 
d’una pregunta del diari, en el marc d’un context. Ara no és el moment de treure aquesta qüestió. El 
que pertoca és tractar aquesta qüestió en el marc de la Comissió de Transparència. 
 
 El Sr. González comença destacant que la Sra. Marín és la responsable, per delegació 
de l’Alcalde, del personal municipal. Les propostes de resolució aprovades en el Ple, i els acords de 
la Junta de Portaveus, són qüestions que el Grup de Ciutadans pren molt seriosament. El govern es 
pren molt seriosament els seus dictàmens. Aquesta proposta de resolució serveix per posar de 
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manifest que els membres del Consistori tenen una responsabilitat davant la ciutadania. Quan 
s’aproven acords en el Ple, es llancen missatges. Quan l’equip de govern va facilitar la proposta de 
resolució del maig del 2020, el mateix govern sabia que no la duria a la pràctica. Mesos després, 
davant les pressions dels sindicats, el govern va haver de donar la cara i enviar-los una carta, sense 
donant massa raons, dient que no era possible complir la proposta. Les raons, segurament, eren 
econòmiques, si bé la proposta no fixava cap quantitat. Hi ha exemples a tota Espanya de municipis 
que han fet aquest esforç de reconeixement a serveis essencials. En definitiva, un gest, que era el 
que es demanava. L’equip va facilitar l’aprovació de la proposta, però més tard o més d’hora sabia 
que hauria de donar explicacions. I no s’hi val dir que era una proposta populista. Amb aquesta 
proposta, el Ple posa deures a la Comissió de Transparència perquè casos com aquest no es tornin a 
produir. 
 
 La Sra. Ona Martínez no vol parlar del cas concret que s’ha aprofitat per treure en 
debatre la proposta. El que li preocupa és poder garantir el millor mecanisme per poder fer el 
seguiment de les propostes de resolució i dels acords de la Junta de Portaveus aprovades pel Plenari. 
Això és bàsic per una bona democràcia. La Sra. Martínez no vol que s’interpreti que es va canviar 
el mecanisme, substituint-lo per un altre més opac, que no funciona o que dóna les eines suficients. 
Es va fer el canvi a partir d’una proposta d’un Grup de l’oposició. El mecanisme aplicat a finals del 
mandat anterior no va funcionar. Era poc pràctic i col·lapsava les comissions informatives. A més, 
feia difícil als Grups de l’oposició fer el seguiment dels acords aprovats. El va entomar el repte i va 
presentar una nova proposta, que va ser aprovada per unanimitat. Aquesta nova proposta funciona 
prou bé, tot i que segurament té aspectes a millorar, amb un espai destinat a la intranet municipal. 
En aquest espai, al qual tots els càrrecs electes hi tenen accés, es pengen totes les propostes de 
resolució i acords de la Junta de Portaveus aprovats. S’acompanyen d’informació relativa, com ara 
la data d’aprovació, el tipus d’acord, el tipus d’acord, el resum del seu contingut, l’àrea a la qual 
està assignat, el seu estat de tramitació, altres observacions, el text íntegre, una fitxa amb el detall 
de les actuacions realitzades i altres possibles documents que l’àrea considera rellevants. Des de 
l’inici del present mandat, hi ha 127 propostes i acords penjats a la intranet, és a dir tots llevat els de 
l’últim Ple, de les quals 64 figuren com a tramitades, 35 estan executades i 18 estan pendents 
d’iniciar-se. No és cert, per tant, que hi hagi una majoria de propostes i acords que s’hagin 
complert. La Sra. Martínez considera que si algun Grup detecta alguna proposta concreta, com la 
que han esmentat els Grups de Ciutadans i del PSC, hi ha la comissió informativa corresponent en 
la qual es pot preguntar i demanar-ne informació. Se li facilitaria amb tota seguretat. Però si es pot 
trobar un millor mecanisme, la Sra. Martínez es mostra oberta a fer-ho, comprometent-se a què en 
la següent Comissió de Transparència es treballarà alguna proposta per millorar aquesta qüestió. 
 
 El Sr. González dóna lectura finalment als acords 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 23) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per reforçar el servei de TMESA. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El servicio de transporte urbano operado por TMESA en la ciudad de Terrassa, se ha 
visto tensionado por el inicio del periodo escolar. Esta circunstancia suele ser habitual, pero en el 
actual contexto de pandemia provocado por el COVID-19 introduce un factor de preocupación en 
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relación con la calidad higiénico-sanitaria del transporte público urbano de viajeros de nuestra 
ciudad. 
 
 » La tensión en el servicio, de autobuses con su aforo completo en determinadas líneas 
y horarios, nos invita a valorar la necesidad de reforzar el servicio en esas circunstancias. Preservar 
la salud no sólo de nuestros jóvenes, sino del resto de usuarios del servicio nos lo reclama. 
 
 » En un primer análisis se han detectado congestiones en los horarios de entrada y 
salida en las paradas de algunos centros educativos correspondientes a las líneas 1 (Hospital), 2, 7, 8 
y 9, concretamente entre las 7,15 hasta las 9,30 por la mañana, después entre las 12,30 hasta las 15 
horas y por la tarde desde las 16,30 hasta las 18. 
 
 Por todo lo anterior, proponemos los siguientes 

 ACUERDOS 

 Primero. Monitorizar la evolución de la ocupación de los autobuses en horas punta a 
fin de corregir eventuales situaciones de alta ocupación de los mismos, presentar análisis de 
resultados en cada Comissió de Territori i Sostenibilitat del Ajuntament mientras dure el actual 
estado de alarma. 

 Segundo. Las medidas excepcionales de refuerzo se mantendrán al menos durante el 
curso escolar 2020-2021 o hasta que finalicen las medidas higiénico-sanitarias implementadas por 
la crisis de la COVID-19. 

 Tercero. Revisión periódica de los protocolos sanitarios y realización de una campaña 
informativa para incentivar el uso del transporte público como medio seguro.» 
 
 Pren la paraula en aquest punt el Sr. González, qui assenyala que quan va elaborar la 
primera redacció de la proposta, el seu ànim era molt crític, atès que hi havia una demanda 
ciutadana de suport al servei d’autobús. El Sr. González té molts aspectes a criticar de la gestió de la 
Sra. Melgares. Però en aquest tema hi ha voluntat i interès perquè funcioni bé, més enllà dels 
problemes puntuals en el servei de transport públic, com es diu a l’exposició de motius. Constatant 
aquesta voluntat de millora, i la predisposició de la Sra. Melgares, ahir a la tarda, per donar resposta 
a qüestions concretes que el Sr. González va plantejar, aquest no vol obrir cap debat. La voluntat de 
la proposta, i amb la incorporació de la transacció del govern, és pensar en el futur del servei, 
pensar que millori, i tenint en compte que la ciutadania és molt sensible en relació amb el servei i la 
situació derivada de la pandèmia actual. És bo que durant l’estat d’alarma es faci un seguiment 
mensual del comportament del servei, especialment en aquelles línies i franges horàries més 
susceptibles de patir congestió.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat. 
 
Epígraf 24) Presentada pels Grups municipals del PSC i de Ciutadans, per estudiar necessitats i/o 

usos alternatius a l’aparcament soterrat al Portal de Sant Roc de Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del 
PSC i Ciutadans és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En el ple del mes d’octubre de 2019, els grups municipals del PSC, Ciutadans i Junts 
per Terrassa vàrem presentar una proposta de resolució en relació al tancament precipitat de 
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l’aparcament soterrat del Portal de Sant Roc, on demanàvem iniciar un procés de reflexió 
col·lectiva a l’entorn de les necessitats i els usos futurs d’aquest espai central i estratègic de la 
ciutat. En el següent enllaç es pot consultar la proposta de resolució completa: 
 
https://utinc.terrassa.cat/lacorporacio/acciogovern/organscolegiats/SessionsOrgans/Attachments/18
96/15%20PR_Concurs_Sant_Roc_PSC_Cs_JxT%20[DESESSTIMADA].pdf 
 
 » Aleshores, l’actual equip de govern format per Tot per Terrassa i ERC van tombar la 
proposta adduint, entre d’altres motius, que ja havien iniciat la contractació d’un estudi sobre la 
reforma de l’aparcament del Portal de Sant Roc i la seva possible connexió amb l’aparcament de la 
plaça Vella.  
 
 » Un any després hem pogut conèixer l’estudi i saber que la reforma de l’aparcament 
del Portal de Sant Roc i la construcció d’un túnel de 150 metres per connectar-lo amb el de la Plaça 
Vella tindria un cost aproximat d’entre 10 i 12 milions d’euros sense comptar els costos 
d’urbanització de tot l’àmbit dels carrers afectats: Rambla d’Ègara, Portal de Sant Roc, carrer 
Cisterna, carrer Major i carrer Unió que podria incrementar uns quants milions més. En el mateix 
estudi s’indica que els accessos i sortides als dos aparcaments s’unificarien i es concentrarien en un 
únic punt situat a la Rambla d’Ègara a l’alçada de l’estació de ferrocarrils Terrassa-Rambla. 
 
 » Amb aquestes noves dades a la mà, ens preguntem si és necessària la construcció 
d’un nou aparcament de 300 places al centre de la ciutat. Si aquesta és una operació justificada, o si 
els 12 milions d’euros necessaris per reconstruir l’edifici no estarien més ben empleats en 
inversions que potenciïn la xarxa de transport públic o impulsin la sostenibilitat del comerç local. 
 
 » Tenint en compte que: 
 
 » Primer, la Rambla d’Ègara quedaria per sempre més hipotecada pel pas dels milers 
de vehicles privats, usuaris dels dos aparcaments, impossibilitant convertir aquesta important via en 
un veritable eix cívic que arrencaria des d’una Rambleta del Pare Alegre reurbanitzada, com així es 
va presentar a finals de l’anterior mandat. A més, aniria en contra dels objectius del Pla de Qualitat 
de l’Aire i del Pla Mobilitat Urbana, menyspreant la creació de la Zona de Baixes Emissions, i 
ridiculitzant la Revolució Verda, la campanya publicitària amb què l’actual equip de govern de la 
ciutat va inaugurar el present mandat enarborant la bandera de la sostenibilitat ambiental. 
 
 » Segon, la Generalitat ha anunciat que properament posarà en marxa l’aparcament de 
l’estació de Nacions Unides de Can Roca, amb una capacitat màxima per a 500 places i gestionat 
com un Park&Ride, es a dir,  permetent als usuaris del Metro del Vallès (FGC) aparcar el cotxe a un 
preu molt baix (encara per determinar) per desplaçar-se, per exemple, al centre de la ciutat. També, 
cal no obviar que la oferta d’aparcaments soterrats al centre és extensa i que precisament la societat 
municipal Egarvia disposa, entre d’altres, d’un aparcament relativament nou amb la capacitat no 
exhaurida a la Plaça del Progrés, a un minut a peu del Portal de Sant Roc. 
 
 » Tercer, cal recordar que actualment totes les polítiques de mobilitat urbana aposten 
clarament per promocionar els modes de transport actiu, com anar a peu o en bicicleta, i per 
prioritzar el transport públic en front de l’ús del vehicle privat, del qual se’n demana a la ciutadania 
un ús més racional. I per tant, no cal dir que seria més beneficiós per la ciutat que aquesta despesa 
de més de 10 milions fos una aposta de futur dirigida, per exemple, a invertir en millorar el servei 
de transport públic d’autobusos, doblant la flota per reduir freqüències de pas i ampliant el número 
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de línies per donar cobertura a tots els barris de la ciutat, com en el seu dia va fer Sant Sebastià al 
País Basc i convertida avui en paradigma de la mobilitat sostenible. 
 
 » Òbviament, també cal tenir en compte quina és la realitat del comerç del centre, molt 
castigat pel canvi en els hàbits de consum, la compra online, i la crisi del Covid-19 i conèixer 
quines són les demandes reals del sector per tal d’ajudar-lo a projectar-se en el futur. 
 
 » Per tots aquests motius exposats, creiem que torna a ser pertinent obrir el debat 
públic sobre quines son les necessitats i/o els usos més adequats per a l’emplaçament ocupat per 
l’aparcament clausurat al Portal de Sant Roc. 
 
 És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Socialista (PSC) i Ciutadans (Cs), 
proposen al Ple de la Corporació, l’adopció del següent: 
 
 ACORD 
 
 Únic.- Demanar al Govern de Terrassa que encarregui un estudi complet de necessitats 
i/o usos alternatius a l’actual aparcament soterrat emplaçat al Portal de Sant Roc.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui comença recordant que l’any passat, després de 
conèixer-se el tancament de l’aparcament a causa de problemes estructurals, es va presentar una 
proposta que volia fer d’una desgràcia una oportunitat, i aprofitar l’ocasió per obrir un debat entorn 
de les possibilitats d’aquest àmbit central de la ciutat. L’equip de govern va votar en contra de la 
proposta, argumentant que ja havia encarregat un estudi sobre l’àmbit del Portal de Sant Roc. A 
pregunta de la Sra. Lluís, el govern va informar que l’estudi ja estava acabat i que es faria arribar a 
l’oposició. Un cop analitzat l’estudi, sorgeixen preguntes i fins i tot sorpreses. L’estudi està 
únicament enfocat a la reconstrucció de l’aparcament. És un estudi molt ben fet, que adjunta un 
pressupost que quantifica el cost de reconstrucció de l’aparcament entre deu i dotze milions d’euros, 
en funció de si es feien tres o quatre plantes d’aparcament. En l’estudi no es comptava el cost de 
reurbanització de l’àmbit, que no només afecta el Portal de Sant Roc sinó també als carrers Major, 
del Vall, Cisterna, Unió, la Rambla, etc. Per tant, fàcilment es podria arribar a un cost d’uns quinze 
milions d’euros. L’estudi inclou la construcció d’un túnel que connectés els aparcaments del Portal 
de Sant Roc amb el de la plaça Vella, traslladant així tots els accessos i sortides dels aparcaments a 
la Rambla d’Egara. A partir d’aquí sorgeixen molts dubtes, que porten a la presentació de la present 
proposta de resolució, que no té cap intenció amagada ni conté cap parany. La pregunta que vol 
respondre és si val la pena la construcció de l’aparcament, atès el seu cost. Cal tenir en compte 
també el Pla de Mobilitat aprovat, que contempla una zona de baixes emissions que limita la 
circulació de vehicles privats en el centre de la ciutat. El Pla de Qualitat Ambiental també va en la 
línia de millorar l’atmosfera de la ciutat. A més, la situació actual és de pandèmia. Durant l’època 
de confinament, l’atmosfera es va descontaminar gairebé immediatament. Per altra banda, aviat es 
posarà en marxa l’aparcament de l’estació de Nacions Unides de Can Roca, amb una capacitat 
màxima per a 500 places i gestionat com un Park&Ride, és a dir permetent als usuaris del Metro del 
Vallès (FGC) aparcar el cotxe a un preu baix per desplaçar-se, per exemple, al centre de la ciutat. 
Molt a prop del Portal, a més, hi ha l’aparcament de la plaça del Progrés, que és de propietat 
municipal. El Sr. Armengol esmenta també que l’aparcament de la plaça Vella està concessionat, i 
que caldrà saber quina és la seva opinió en relació amb la construcció del túnel i el canvi d’ubicació 
dels accessos. El Sr. Armengol continua assenyalant que l’Ajuntament no podrà fer una inversió de 
quinze milions d’euros, i que segurament s’haurà de fer una nova concessió, que probablement 
guanyarà SABA. En tot aquest context, convé fer una aturada i buscar alternatives, llevat que es 
demostri, amb dades, que l’aparcament del Portal de Sant Roc és necessari. Si no ho és, cal buscar-
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ne altres usos urbanísticament possibles. Es podria plantejar, per exemple, incrementar la zona de 
vianants de l’eix plaça del Progrés – Escoles. Si l’objectiu de l’equip de govern és desplaçar les 
entrades i sortides de l’aparcament de la plaça Vella a un altre lloc, per prolongar l’eix transversal 
esmentat, o si ho és posar-hi usos de micrologística, caldria estudiar abans de construir un nou 
aparcament si en el de la plaça Vella hi poden anar aquests usos o si es poden traslladar els accessos 
a altres indrets de la zona, com la plaça del Doctor Cadevall, o si es pot construir un túnel entre els 
aparcaments de la plaça Vella i del Raval.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui assenyala que el temps ha donat la raó 
als Grups que van presentar la proposta de fa un any. Si s’hagués anat de la mà en relació amb el 
futur del Portal de Sant Roc, s’hauria pogut estalviar la proposta de resolució d’avui, pel bé de la 
ciutat, del comerç i de la dinamització del centre. Quan es va lliurar l’estudi encarregat, el Sr. 
González es va sorprendre davant la possibilitat que ERC-MES volgués 500 vehicles en el centre de 
la ciutat, construir fins i tot una quarta planta de l’aparcament i connectar-lo mitjançant un túnel 
amb el de la plaça Vella. En canvi, el Grup de Ciutadans, que sovint ha estat acusat de no estar prou 
compromès amb el medi ambient, defensa altres possibles alternatives. No obstant aquesta 
percepció, el Grup va defensar que calia aprofundir en el desenvolupament i implantació de les 
zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP). Ara que ja es disposa de la ZUAP, no s’hauria de 
perdre. El Sr. González considera que gastar entre un milió i un milió i mig d’euros en un túnel, que 
a més no soluciona gaire cosa, no està justificat. Tothom voldria veure al carrer Major lliure 
d’accessos i sortides dels aparcaments. Però podrien trobar-se altres solucions. Volent o no, s’està 
creant la idea entre la ciutadania que el Portal de Sant Roc quedarà per sempre com està, la qual 
cosa no és possible. Alguna cosa s’ha de fer. La proposta dels tres Grups de l’oposició, fa tres anys, 
era oberta. La Sra. Melgares no va voler parlar sobre la qüestió. El centre de la ciutat es mereix una 
proposta alternativa, amb la participació de tothom que vulgui aportar idees. 
 
 El Sr. Albert demana al Sr. González que faci una de les propostes que reclama per al 
centre de la ciutat. L’oposició no vol trobar una solució, i demanen la constitució d’una comissió; 
no volen prendre una decisió i demanen un estudi. I així es van allargant terminis. Aquest és un 
projecte que va a molt llarg termini. No veurà la llum en el present mandat. És una decisió que 
caldrà prendre conjuntament, i ara no hi ha cap decisió presa. Però l’oposició vol parlar d’un 
aparcament, i el Grup d’ERC-MES vol parlar d’un projecte de transformació de l’eix central de la 
ciutat. S’està parlant de l’àmbit des de les Escoles, l’avinguda Jacquard, el Passeig, el carrer 
Fontvella, la plaça Vella, carrer Major, Portal de Sant Roc, carrer Gutenberg i plaça del Progrés. 
Aquest és un eix cívic i central de la ciutat, que pot fer un salt qualitatiu en el centre de Terrassa, 
connectant-lo amb diferents barris. El centre té un greu problema. És un centre petit, tancat en si 
mateix, i comercialment necessita obrir-se a la ciutat. El problema principal del centre és que els 
cotxes han d’arribar a l’aparcament de la plaça Vella. No es tracta de connectar un aparcament 
perquè ve de gust, ni de fer de vianants el carrer Major. Això va del carrer Major, del Vall, del 
carrer Col·legi, de la Rutlla, del carrer Sant Francesc; va d’un eix comercial i cívic que s’obri a la 
ciutat; de convertir un centre pensat per una ciutat de cent mil habitants en un centre per una ciutat 
de 220.000 habitants. Per al Sr. Albert, és una transformació del nivell del parc de Vallparadís o del 
soterrament de les vies de Renfe. I això s’ha de fer conjuntament. El Sr. Albert no demana que els 
ponents retirin la proposta, perquè l’entén, però proposa fer una reunió tècnica i política en la qual 
posar a sobre de la taula els documents dels quals es disposa, intentant consensuar les propostes 
polítiques. Aquest és un projecte a llarg termini. El Grup d’ERC-MES no parla d’un aparcament, 
sinó d’un eix cívic est-oest de la ciutat. El Sr. Armengol, en la seva intervenció, ha fet la política 
històrica del PSC, la de “tot hi cap”, fer l’eix cívic de les Escoles fins a la plaça del Progrés, i a més 
deixar l’aparcament com està, i a més fer un pavelló esportiu o altra cosa a la primera planta de 
l’aparcament. Però no tot hi cap, i cal prendre decisions. Si els ponents volen tenir un debat sincer 
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sobre la transformació urbanística i social de la ciutat, i ho volen fer conjuntament, es pot fer. Més 
aviat s’haurà de fer. Però un estudi d’usos no té massa sentit. Allò és un aparcament, té aquest ús. I 
si es decideix una altra cosa, es decidirà conjuntament. Però cal no alentir els processos. El Sr. 
Albert demana seriositat al Sr. González. 500 cotxes no caben en el Portal de Sant Roc.  
 
 La Sra. Melgares manifesta que el tema està treballat, però no hi ha res decidit. El que 
no vol el govern és que els vehicles que surten de la plaça Vella ho continuïn fent pels mateixos 
carrers. S’ha treballat sobre el cost possible de l’actuació en l’aparcament, però no hi ha res decidit. 
La Sra. Melgares agraeix al Sr. Armengol la possibilitat de mantenir aquest debat, però no diu 
clarament si vol o no un aparcament al Portal de Sant Roc. Sembla que no ho vulgui. La Sra. 
Melgares afegeix que es tracta d’un projecte molt important, que no ha de ser liderat únicament pel 
govern municipal. Ha de ser liderat per tothom, amb il· lusió però amb realisme. La Sra. Melgares 
emplaça tots els Grups a seure en una taula, amb els tècnics, per saber quines són les possibilitats 
d’aquest espai. El Sr. Armengol planteja alternatives, com ho ha fet al Diari de Terrassa, de fer un 
museu com el Louvre. Això també tindria un gran cost. La Sra. Melgares demana poder parlar, però 
sense condicionar el que es pot fer en aquest espai. Es tracta d’un gran projecte, que transcendirà el 
present mandat, i que s’haurà de treballar conjuntament.  
 
 El Sr. Armengol comença assenyalant que el Sr. Albert és hàbil i sap fer trampes. A 
més, ho sap fer de manera respectuosa, la qual cosa no és fàcil. El Sr. Armengol està d’acord amb 
tot el que ha dit el Sr. Albert, llevat d’una, que la reconstrucció de l’aparcament sigui l’única 
solució per potenciar l’eix de vianants transversal. El Sr. Armengol en té dubtes, i no disposa de 
prou dades per valorar-ho. Si algú pregunta al Sr. Armengol, la seva resposta és que a priori no vol 
un aparcament. Les polítiques actuals de mobilitat i mediambientals van en una altra línia. Però si 
algú posa dades a sobre de la taula que demostrin que l’aparcament és necessari, el Grup del PSC 
serà el primer a donar-hi suport. El Sr. Armengol valora el fet que aquesta és una oportunitat, que 
s’està parlant de molts diners, i que allò que es faci, es faci bé. Aquest és un projecte a llarg termini, 
però si es cometen errors en les primeres decisions, es pagaran les conseqüències d’aquí deu o 
quinze anys i hi haurà penediment. Per tant, cal ser molt curosos, especialment tenint en compte el 
context actual. 
 
 La Sra. Lluís considera que hi ha un element que cal tenir present. Es tracta d’un 
projecte que ultrapassa l’aparcament. S’està parlant d’un eix comercial i cívic. Per altra banda, és un 
projecte que cal treballar conjuntament. El Grup de JxT s’hi apunta. Això no obstant, en tot el 
relatiu al Portal de Sant Roc hi manca informació. Per això, en les últimes reunions de la Comissió 
Informativa de Territori, la Sra. Lluís ha preguntat sobre el Portal de Sant Roc, fent les preguntes 
pertinents als tècnics municipals, que li han aclarit qüestions que no coneixia. Cal seure i parlar amb 
calma i amb informació. La Sra. Lluís vol entendre que l’estudi realitzat, i que planteja uns costos 
molt importants, no és la base d’una decisió ja presa. A la Sra. Lluís li agrada la possibilitat 
d’estudiar un “microhub” dins del forat de l’aparcament, una petita plataforma logística perquè els 
grans camions de transport puguin fer parada i des d’aquell punt fer distribució al centre i a la resta 
de la ciutat mitjançant vehicles més petits, fins i tot elèctrics o híbrids. Aquesta és una possibilitat 
que la Sra. Lluís veu amb bons ulls, tot i que li preocupa no disposar de prou eines per poder-ho 
avaluar.  
 
 El Sr. González assenyala que el Sr. Albert té la capacitat de convertir les 
contradiccions en virtuts. Però se li veuen els paranys. Al llarg del Ple d’avui, i fins a tres vegades, 
la posició del Grup d’ERC-MES ha estat diferent de la que defensava quan estava a l’oposició, per 
molts jocs de mans que vulgui fer. El Sr. Albert parteix de la consideració que si hi ha un 
aparcament, cal fer-ne un altre. Però això no és cert. La concessió va acabar d’una manera sobtada. 
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No hi ha un aparcament, sinó un forat. La premissa que es disposa d’un pàrquing, que es pot 
endreçar amb pocs recursos i enllaçar-lo amb la plaça Vella és un parany. La proposta del Sr. Albert 
i l’estudi que serveix de base estan plens de trampes. El Sr. Albert vol portar la qüestió cap a on vol, 
perquè hi era en el seu programa electoral o per l’acord amb el seu soci de govern. Però no ha 
d’intentar convèncer que és l’única alternativa possible. Cal parlar-ne, i d’això anava la proposta de 
l’any passat, de parlar. S’ha perdut un any. El Sr. González respecta que el govern no comparteixi la 
proposta, però recull l’oferiment de parlar-ne. Aquest no és un espai del centre sinó un espai de 
ciutat. A banda que hi hagi un aparcament o un forat, hi ha un problema. Cal posar tots els recursos 
disponibles per trobar el camí de la millor solució, que transcendirà aquest mandat, i segurament el 
mandat vinent. 
 
 El Sr. Albert manifesta que fent comissions i estudis segur que no s’acabarà mai. 
Aquesta és també una forma de fer política, i de viure de la política durant molts anys. El Sr. Albert 
intenta no ser mai irrespectuós, ni fer atacs personals. No es considera mentider ni trampós. Aquesta 
broma, amb voluntat simpàtica, hi ha moments que molesta. Ningú, llevat dels Grups ponents de la 
proposta, parla d’aparcament. Són aquests Grups, exclusivament, els que en parlen. El pàrquing hi 
era, i ara hi ha un forat i cal prendre una decisió. El que sí que defensa el govern és que l’entrada i 
la sortida de l’aparcament de la plaça Vella no pot continuar on està ara. I s’ha vist una oportunitat. 
Si l’oposició no hi veu una oportunitat, i ja li està bé que surtin pel carrer Major, cal parlar-ne. 
S’obre l’oportunitat de generar un projecte interessant per a la ciutat, un projecte a llarg termini i 
que s’haurà de fer conjuntament. Si els Grups ponents no tenen una opinió, haurien de fer ells 
l’estudi. El govern té opinió. Diuen que no a la idea que el govern treballa, però en cap moment 
diuen quina és la seva proposta, llevat del Louvre. El govern també està interessant en què vingui a 
Terrassa, però no ho farà gratis. Totes les propostes poden ser interessants, però cal valorar el seu 
cost. L’oposició té interès a buscar contradiccions en relació amb l’aparcament. La política és la 
gestió de les contradiccions. El Sr. González ha canviat d’opinió i de posició moltes vegades, tot i 
estar sempre a l’oposició, la qual cosa té més mèrit. El Sr. Albert conclou reiterant que hi ha 
l’oportunitat de seure i decidir conjuntament què fer amb tot aquest eix cívic, social i comercial de 
la ciutat. El Portal de Sant Roc, i el final de la concessió de l’aparcament, és estratègic, i és el que 
obre l’oportunitat per prendre una decisió, que serà valenta pel seu cost i per la seva capacitat de 
transformació de la mobilitat i de la manera de viure. La qüestió està a sobre de la taula, per seure i 
parlar i treballar conjuntament, però sense distreure’s amb estudis, amb informes i amb comissions. 
Cal prendre decisions, cal governar, i als Grups d’ERC-MES i TxT els hi pertoca governar. 
 
 La Sra. Melgares manifesta que al capdavall no li queda clar què pretén la proposta de 
resolució, tot i que diu que s’encarregui un estudi. Però un estudi sense basar-se en fets i arguments 
reals. El que sí que es necessita és seure i parlar, de ciutat, de barris, de corredors cívics, 
d’economia, de comerç, de medi ambient, de mobilitat, d’obrir el centre, etc. El que es faci en 
aquell indret tindrà un cost, que a hores d’ara se sap que l’Ajuntament no poder assumir, i per tant 
caldrà algun suport. La Sra. Melgares conclou dient que algú està interessant a endarrerir les coses. 
El govern ha facilitat a l’oposició l’estudi. No hi ha res decidit, però per descartar o no alternatives 
cal saber el seu cost. Cal treballar amb realisme. 
 
 El Sr. Armengol lamenta que el Sr. Albert s’hagi molestat. No era la seva intenció. El 
Grup del PSC no vol endarrerir res. Si fa un any el govern, en comptes de votar en contra de la 
proposta de resolució, hagués citat els Grups de l’oposició per parlar, avui no s’estaria mantenint 
aquest debat. Avui el govern tornarà a votar en contra. El Sr. Armengol només espera que el govern 
els convoqui per parlar. Respecte a la intervenció de la Sra. Melgares, el que demana la proposta és 
prou clar, i està recollit en l’únic acord: “Demanar al Govern de Terrassa que encarregui un estudi 
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complet de necessitats i/o usos alternatius a l’actual aparcament soterrat emplaçat al Portal de Sant 
Roc”. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són desestimats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal del PSC, per estudiar alternatives mediambientalment 

sostenibles a les càrregues urbanístiques de l’actual sistema de recollida pneumàtica 
de residus. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del 
PSC és el que a continuació es transcriu: 
 
 « A finals de l’anterior mandat, el ple del mes de febrer de 2019 va aprovar una 
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per tal que aquells nous sectors 
de creixement residencial de la ciutat de Terrassa on les noves construccions estaven obligades a 
incorporar el sistema de recollida pneumàtica de residus, ho fessin de manera opcional i no 
obligatòria com fins aleshores. Bàsicament s’esgrimien dues raons de pes. Una era que la recollida 
pneumàtica no era sostenible econòmicament, doncs les perspectives de creixement de sòl 
residencial i d’implantació d’aquest sistema no s’havien acomplert, en bona part degut a la crisi del 
2008, i això impedia un funcionament eficient de les centrals de recollida. L’altra raó era 
d’insostenibilitat mediambiental, primer perquè la pneumàtica és un sistema que requereix d’una 
gran quantitat d’energia per funcionar i segon perquè tampoc aconsegueix millorar els índex de 
recollida selectiva d’altres sistemes implantats a la nostra ciutat com és la recollida mitjançant 
contenidors (35%), molt per sota de sistemes com el porta-a-porta (90%) i lluny dels objectius 
marcats per la Unió Europea. 
 
 » En conseqüència, es pot afirmar objectivament que el sistema de recollida 
pneumàtica és econòmica i mediambientalment insostenible i per tant, totalment ineficient. 
 
 » A inicis del nou mandat, el nou govern municipal rectifica en part aquella mesura i 
obliga de nou als sectors perifèrics a implantar la recollida pneumàtica per a les noves 
urbanitzacions i promocions immobiliàries. Es tracta de Can Colomer, Can Marcet, Les 
Aimerigues, Torre-sana i Can Montllor. La justificació, disfressada amb informes tècnics que 
avalen que en l’hipotètic cas que algun dia s’executi el 100% d’aquest nous àmbits el sistema serà 
sostenible econòmicament (però mai mediambientalment), amaga una voluntat política de dificultar 
el desenvolupament d’aquests nous barris en favor d’altres zones més cèntriques com són el Vapor 
Cortès, el Vapor Sala Badrinas o l’antiga fàbrica AEG. 
 
 » Es pot entendre, i compartir plenament, que volent un model de ciutat compacta, les 
prioritats de creixement urbanístic siguin: primer, rehabilitar el parc d’habitatge existent, segon, 
transformar i ocupar aquells buits urbans de la ciutat consolidada que han quedat obsolets com 
puguin ser els antics vapors de la industria tèxtil, i tercer i últim, desenvolupar nous sectors de 
creixement residencial en sòl urbanitzable, fora de la trama urbana. 
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 » La realitat però, és que malgrat existir un gran potencial d’habitatges per rehabilitar i 
d’obra nova per construir dins la ciutat consolidada, la gran demanda actual d’habitatge fa que 
molts promotors immobiliaris re-emprenguin projectes de desenvolupament urbanístic, previstos en 
el POUM, en sectors perifèrics com Can Colomer o Can Montllor malgrat els majors costos 
d’urbanització i les milionàries càrregues que suposa la instal·lació de la insostenible recollida 
pneumàtica. 
 
 » Al mateix temps, en data 26 de novembre de 2019, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya aprova el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per fer front a l’emergència climàtica i 
l’impuls a les energies renovables.  
 
 » En l’àmbit urbà, la norma modifica la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic per 
simplificar la instal·lació d’energies renovables i alguns aspectes del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, amb la voluntat d’afavorir l’eficiència energètica i la implantació de sistemes d’auto-
producció en els edificis, i es consideren infraestructures d’utilitat pública i d’interès social les 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb una potència superior a 100 kW connectades a 
les xarxes de transport o de distribució d’electricitat. Per complir amb els objectius establerts en la 
Llei del canvi climàtic, Catalunya necessita 6.000 MW solars fotovoltaics instal·lats l’any 2030. 
Actualment en té 276 MW solars. 
 
 » En aquest sentit, doncs, tenint en compte les polítiques mediambientals actuals, 
també les municipals, és una contradicció i no té cap sentit obligar als nous sectors de creixement 
residencial a implantar sistemes insostenibles com és la recollida pneumàtica. En canvi, si que 
tindria tot el sentit que les càrregues urbanístiques exigides prioritzessin el benefici mediambiental, 
com per exemple, la implantació del sistema de recollida de residus porta-a-porta, la construcció de 
mini-deixalleries de districte o exigir que les cobertes dels nous edificis alberguessin sistemes 
d’auto-producció d’energia fotovoltaica que alimentés no només els nous barris sinó també a la 
resta de la ciutat. 
 
 És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Socialista (PSC) proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent: 
 
 ACORD 
 
 Únic.- Demanar al Govern de Terrassa que encarregui un estudi d’alternatives 
mediambientalment sostenibles a les càrregues urbanístiques de l’actual sistema de recollida 
pneumàtica de residus.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Armengol, qui explica els antecedents de la proposta, en els 
termes plantejats a l’exposició de motius. Un any després de reimplantar el sistema, els sectors de 
Can Colomer i de Can Montllor s’estan desenvolupant. La voluntat política de l’actual equip de 
govern era posar bastons a les rodes al desenvolupament d’aquests sectors perifèrics de la ciutat. Per 
aquest motiu, és un bon moment per replantejar els resultats que ha tingut la càrrega urbanística en 
relació amb el desenvolupament d’aquests sectors. Les càrregues, si s’han de mantenir, per 
prioritzar altres zones de la ciutat en relació amb el creixement residencial, com a mínim que no 
siguin insostenibles, com és el sistema de recollida pneumàtica. Aquest és un sistema car 
d’implantar i de mantenir, i per tant insostenible econòmicament. Però també ho és des d’un punt de 
vista mediambiental. És un sistema que assoleix uns índexs de recollida selectiva molt baixos, en 
cap cas superiors als que dóna la recollida amb contenidors. Si es vol anar a sistemes més 
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sostenibles, caldria anar al sistema porta a porta, amb càrregues mediambientals més lògiques. Per 
això la proposta posa un parell d’exemples, tot i que en podrien ser uns altres. Un seria, com a 
càrregues urbanístiques, obligar als promotors a la construcció de deixalleries de districte o de barri. 
Convé que Terrassa disposi de més deixalleries repartides pel territori. Una altra opció seria obligar 
que els nous edificis d’habitatges residencials incorporessin instal·lacions d’energies renovables.  
 
 La Sra. Lluís manifesta que el fet d’estudiar possibles alternatives mediambientalment 
sostenibles a les càrregues urbanístiques de l’actual sistema de recollida pneumàtica, pot fer avançar 
des del punt de vista mediambiental i de la sostenibilitat. Per tant, el Grup de JxT votarà a favor de 
la proposta. 
 
 El Sr. González recorda que aquest va ser un intens debat que es va mantenir en el seu 
dia. El Grup de Ciutadans va mostrar la seva oposició a recuperar aquestes càrregues en els sectors 
esmentats a la proposta. Després d’un any de la modificació, pertoca ara demanar al govern que 
encarregui un estudi d’alternatives mediambientalment sostenibles a les càrregues urbanístiques de 
l’actual sistema de recollida pneumàtica de residus, per tenir més informació de cara al futur, i 
prendre decisions respecte a eliminar o no unes càrregues als promotors que no són prou encertades 
des d’un punt de vista mediambiental.  
  
 El Sr. Caballero comença fent referència a un document de la Comissió Europea, de 
juliol del 2018, que diu que els sistemes de recollida pneumàtica són considerats per la comissió 
entre les millors pràctiques de gestió ambiental en l’àmbit de la gestió de residus. La recollida 
pneumàtica constitueix una interessant alternativa en el camp de l’optimització logística de la 
recollida de residus en les àrees urbanes, evitant la necessitat que els vehicles de recollida entrin en 
zones urbanitzades, la congestió del trànsit, els sorolls i els efectes de la contaminació de l’aire. Per 
tant, pot contribuir a una millora significativa en la qualitat ambiental urbana. Altres avantatges de 
la recollida pneumàtica és la considerable reducció dels costos operatius i del consum de 
combustibles. Respecte a la inversió que requereixen aquests sistemes en equipament tecnològic i 
obra civil, l’informe destaca que les instal·lacions pneumàtiques estan dissenyades per tenir una 
durada de fins a seixanta anys, i tenen un període d’amortització entre deu i dotze anys. Com a 
exemple, en un nucli de 5.000 habitatges, com Can Colomer, el cost anual seria de 75.000 € amb la 
recollida pneumàtica, mentre que amb la convencional es multiplicaria fins a cinc vegades, arribant 
a 325.000 €. La recollida pneumàtica presenta, continua l’informe, unes condicions més favorables 
a les ciutats, on el preu del sòl és més car. Els sistemes pneumàtics alternatius estan destinats a la 
recollida de residus en àrees urbanes densament poblades, i són més fàcils d’instal·lar sobretot en 
nous desenvolupaments urbans. Les restriccions d’espai i els alts preus del sòl són un factor 
important que afavoreix els sistemes de recollida pneumàtica. En l’àmbit mediambiental l’informe 
de la comissió també valora que les emissions de diòxid de nitrogen siguin més baixes en la 
recollida pneumàtica. Els nous desenvolupaments d’aquesta tecnologia també provoquen millores 
d’estalvi energètic. En relació amb els arguments de l’informe, el Sr. Caballero posa de manifest 
que el Sr. Armengol no ha citat cap font que avali les afirmacions de l’exposició de motius de la 
proposta. El Sr. Caballero pregunta si cal fer cas al Centre d’estudis mediambientals de la Comissió 
Europea, o al Sr. Armengol. 
 
 El Sr. Armengol demana al Sr. Caballero que li faci arriba aquest informe, per poder-
lo llegir. El Sr. Armengol s’ha basat en els informes dels serveis tècnics de medi ambient, en els que 
es van presentar a finals de l’anterior mandat, que afirmaven que aquest sistema era insostenible. 
Després, en els informes que els mateixos tècnics van presentar fa un any, a partir dels quals el nou 
govern va demanar reimplantar el sistema. Ambdós informes deien que la recollida pneumàtica es 
pot assimilar a la recollida amb contenidors, només si hi ha una gran quantitat d’usuaris, si els 
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polígons residencials estan plenament consolidats i en funcionament. A Torressana, per exemple, hi 
ha una central aturada des de fa anys. Aquesta central va tenir un cost i no està en funcionament 
perquè li falta matèria primera. Aquest és el problema de Torressana. També és el cas de Can 
Colomer, que fins que no hagi completat al cent per cent tots els habitatges, que en són molts, el 
sistema no podrà començar a ser una mica rendible, perquè sostenible no ho és, o a assimilar-se a 
altres sistemes. El Sr. Armengol no entén quin problema veu el Sr. Caballero en estudiar càrregues 
urbanístiques alternatives al sistema de recollida pneumàtica, que només assoleix, en el millor dels 
casos, un 35% de recollida selectiva. El que demana la proposta és únicament fer aquest estudi.  
 
 La Sra. Lluís assenyala que a l’hora de preparar aquest debat va prendre com a 
referència les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, que marca uns avantatges i uns 
inconvenients de la recollida pneumàtica. Segurament li manca documentació complementària. El 
Grup de JxT no qüestiona l’existència de càrregues urbanístiques, per aquest tipus de recollida o per 
altres iniciatives mediambientals. La proposta demana un estudi d’alternatives. No costa res fer 
aquest estudi d’alternatives, per avançar en la millor línia possible. Aquest és el motiu del vot 
favorable del Grup de JxT. 
 
 El Sr. Caballero destaca que el Sr. Armengol no s’ha fixat en el que diu la Comissió 
Europea, i que s’ha basat en els informes dels serveis tècnics. En la memòria de la modificació del 
POUM, d’aprovació definitiva, de 8 de maig d’enguany, una aprovació de la modificació que van 
proposar els Grups del PSC i Ciutadans, es diu que el sistema de recollida pneumàtica és 
perfectament sostenible en àrees grans. Per aquest motiu, el Grup d’ERC-MES va defensar la 
supressió d’aquest sistema en els desenvolupaments petits. Pel que fa als costos per tona, la 
memòria recull el cost estimat de cada sistema de recollida. A més, es fa una valoració dels costos 
d’implantació i d’explotació d’un sistema o altre. Es diu que el 60% del cost de la recollida 
pneumàtica té a veure amb la implantació, que és costejada pels privats. El cost d’explotació, a 
càrrec de l’Ajuntament i de la ciutadania, de la recollida pneumàtica baixa a uns 70-80 € per tona. 
No només és la Comissió Europea qui diu el que ha comentat el Sr. Caballero sobre la recollida 
pneumàtica, sinó que els documents que van recolzar la decisió de la modificació del POUM en 
l’àmbit de la recollida pneumàtica, també ho mantenen. Per tant, ja en el seu moment, el Sr. 
Caballero considerava que posar tots els sectors residencials en el mateix sac era un punt arbitrari, i 
que tenia molt de decisió política. La prova que la recollida pneumàtica no atura el 
desenvolupament dels sectors, és que Can Colomer, en contra del que fa un any que ve dient el 
PSC, arrenca amb un pla parcial, que ha estat aprovat pel govern municipal actual. L’equip de 
govern està compromès amb el desenvolupament de tota la ciutat. Això no impedeix que el govern 
actual tingui un criteri polític molt clar, que ha explicat tothom, segons el qual cal valorar en primer 
lloc tots els habitatges buits o en mal estat que hi ha a la ciutat. En segon lloc, cal desenvolupar els 
sectors urbanístics dins la ciutat, que encara no estan desenvolupats. Aquests són els principis de la 
ciutat compacta, que permet reduir el cost dels serveis que es presten. En tercer lloc, quan s’esgoti 
el sostre dins la ciutat consolidada, aleshores el govern es preocuparà dels sectors externs, amb la 
diferència que aleshores ja hi hagi una nova llei aprovada pel Parlament de Catalunya, que permeti 
tenir un debat sense l’amenaça del que significa una eventual desclassificació de sòl urbà.  
 
 El Sr. Armengol posa de manifest que és difícil mantenir amb el Sr. Caballero un 
debat respectuós, ja que sempre rebaixa els debats al fang quan no l’interessen. El Sr. Armengol pot 
compartir les prioritats que ha explicat el Sr. Caballero a l’hora de prioritzar el desenvolupament 
urbanístic de la ciutat. Però si el Sr. Caballero defensa que el sistema de recollida pneumàtica és 
sostenible, aleshores té un problema. Una cosa és que els costos econòmics es puguin apropar a 
altres sistemes. Però des d’un punt de vista mediambiental, no es pot defensar que és un sistema 
sostenible. Requereix molta energia per funcionar, i manté uns percentatges de recollida selectiva 
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molts baixos. El Sr. Armengol creu els informes tècnics del servei de medi ambient, els de l’anterior 
mandat i els de l’any passat. El Sr. Caballero tampoc ha fet cap esment a l’estació de tractament que 
està aturada a Torressana. Els fets són els que són, i el debat no dóna més de si. La Sra. Lluís ha fet 
esment a les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus, que diuen el que diuen. No cal anar 
a Europa, a buscar no sap què. El Sr. Armengol conclou donant lectura a l’únic acord que planteja 
la proposta de resolució. 
 
 El Sr. Caballero intervé per al·lusions, i manifesta que demana disculpes al Sr. 
Armengol si en algun moment ha sentit que li faltava al respecte. Ans al contrari, és una mostra de 
respecte documentar, com pertoca a la serietat d’un Ple municipal, els arguments que es donen.  
 
 El Sr. Armengol manifesta que el problema no és la documentació, ni que el Sr. 
Caballero aporti dades, la qual cosa és d’agrair, sinó el to i les paraules que empra.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són desestimats amb el següent resultat:  
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA  
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 26) Presentada pel Grup municipal del PSC, per al debat sobre l’estat de la ciutat. 
 
 Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de 
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de 
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat 
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.  
 
Epígraf 27) Presentada pel Grup municipal del PSC, a favor de la protecció del sistema sanitari 

d’atenció primària. 
 
 Com s’ha anunciat anteriorment, la present Proposta de Resolució ha estat retirada per 
part del Grup municipal ponent, en la mesura que subscriu la nova proposta que ha estat 
substanciada com a epígraf número 21 de l’Ordre del dia.  
 
Epígraf 28) 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 29) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 3.010 a 

3.014/2020,  així com els tramitats electrònicament, 3.781 al 5.291/2020, dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per 
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, que duen els números del 3.010, de 2 de 
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setembre, al 3.014/2020, de 29 de setembre, així com els tramitats electrònicament (del número 
3.781 al 5.291/2020). Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria 
General la consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 30) 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 2 i 23 d’octubre d’enguany (sessions números 12 i 13/2020, respectivament). 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 Per part de la Presidència es fa avinent, abans de la formulació de nous precs i 
preguntes, que el Grup municipal de Ciutadans ha presentat per escrit una sol·licitud d’informació 
per tal que sigui contestada oralment en la sessió plenària d’avui. El contingut d’aquesta petició és 
el que es transcriu a continuació. 
 
 « En relació amb la proposta de resolució aprovada el passat mes de setembre 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER POSAR EN MARXA UN PLA DE XOC DE MILLORA 
DELS POLIGONS INDUSTRIALS DE TERRASSA”. I tenint en compte l’acord quart: Activar de 
manera urgent un pla de xoc en relació a la neteja dels polígons 
 
 1. Quines actuacions de neteja de xoc s’han dut a terme als polígons industrials de 
Terrassa? 
 
 2. Relació de les mateixes en funció de la tipologia i situació (direccions postals).» 
 
 Pren la paraula el Sr. Albert per anunciar que aquesta informació serà lliurada a tots els 
membres de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, o a tots els Portaveus dels Grups 
municipals, en relació amb totes les actuacions que s’han fet en els darrers temps, i també a partir de 
l’aprovació de la proposta de resolució. Algunes són actuacions molt detallades, sobretot 
conjuntament amb l’Àrea d’urbanisme, perquè en alguns casos, esmentats pel Grup de Ciutadans en 
la proposta esmentada, no eren casos en els quals l’Ajuntament hagués de fer neteja o altres 
actuacions, sinó que eren accions a dins de les naus o als solars. S’estan fent les gestions pertinents 
al respecte. A banda, s’han fet algunes actuacions, el detall de les quals se li farà arribar per escrit al 
Grup de Ciutadans i a la resta de membres de la Comissió Informativa. El Sr. Albert accepta que els 
polígons industrials necessiten actuacions urgents, però cal recordar que la proposta de resolució es 
va aprovar a finals de setembre. Els polígons industrials representen el 20% del total de la ciutat. 
S’hi està treballant. S’han fet reunions amb l’empresa, per veure com generar els processos 
periòdics i calendaritzats de les actuacions que s’han de dur a terme en els polígons industrials. El 
Sr. Albert afegeix que s’han creat equips de treball per fer front a actuacions de millora de voreres, 
en l’àmbit de la viabilitat dels polígons. Per tant, hi ha una sèrie d’accions que es poden emmarcar 
dins del pla de xoc, i que es faran arribar de forma detallada. Així i tot, el Sr. Albert demana una 
mica més de temps per definir tot el pla de xoc, que fa tot just un mes que es va aprovar mitjançant 
la proposta de resolució esmentada. 
 
 El Sr. González pren nota de les paraules del Sr. Albert i anuncia que esperarà la 
resposta per escrit. Però el pla de xoc, i el context de la proposta de resolució, anava més enllà de 
neteja, i abastava les infraestructures, o la denúncia, si s’escau, als privats perquè assumeixin les 
seves responsabilitats. Se sap que han passat coses desagradables fins al dia d’avui en relació amb 
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alguns polígons, i que ja van ser denunciades en la proposta de resolució a la qual s’ha fet 
referència. El Sr. González, però, no entrarà avui en el detall, o esperarà la resposta escrita del Sr. 
Albert. 
 
 El Sr. Albert posa de manifest que ja ha puntualitzat que el pla va més enllà de la 
neteja, i que ja s’han definit equips de treball per tal que tinguin un impacte en l’àmbit de les 
voreres, i de procedir a fer denúncies de disciplina urbanística. Això ja s’ha dut a terme, i tot plegat 
li serà detallat per escrit. En l’àmbit de la Comissió Informativa, o del pròxim Ple, se’n pot parlar. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Trullàs, qui es refereix a la L3 del servei d’autobús. El 
gener d’enguany, el Ple va aprovar per unanimitat estudiar el perllongament d’aquesta línia perquè 
arribés al casal cívic Francisca Redondo, a La Maurina. La Sra. Trullàs pregunta en quina situació 
es troba aquesta qüestió.  
  
 El Sr. Aguinaga comença la seva intervenció fent referència a les agressions produïdes 
a la plaça Primer de Maig. En aquest sentit, pregunta des de quan s’estan produint i quines són les 
persones responsables. Sembla que es tracta d’adolescents. També pregunta quines mesures s’estan 
prenent per prevenir situacions anàlogues. En un altre ordre de coses, el Sr. Aguinaga es refereix a 
l’enllumenat nadalenc, preguntant quin criteri s’han seguit en el plec de condicions a l’hora de 
l’elecció de les zones, si hi ha hagut variacions respecte a l’any passat, i per què algunes zones han 
estat deixades de banda. L’enllumenat nadalenc és un element molt important per a la dinamització 
comercial. 
 
 El Sr. González comença assenyalant que l’Ajuntament ha fet a les xarxes socials 
publicitat d’algunes mesures que ha adoptat en relació amb la pandèmia. El Sr. González pregunta 
com es pensa incentivar el teletreball en les empreses, i com es pensa augmentar l’atenció 
domiciliària a persones amb capacitats diverses. S’ha anunciat també més agents cívics. El Sr. 
González pregunta quants, on es pensen destinar, i quan. En relació amb l’empresa Egarvia, el Sr. 
González assenyala que li han arribat informacions relatives a què s’han retirat les furgonetes que 
feien el servei de distribuir el personal en les zones blaves de la ciutat. Sembla que aquest suport als 
treballadors s’ha suprimit. El Sr. González pregunta si això és així, i si ho és, quina alternativa 
s’està aportant. 
 
 El Sr. Lázaro assenyala que avui hi ha notícies de què ja hi ha cent grups escolars 
confinats a casa, fent quarantena. Dilluns, tot l’alumnat d’estudis no obligatoris, batxillerat i FP, 
s’haurà de confinar, en compliment de la resolució del Departament d’Educació, i els seus estudis 
es veuran limitats al sistema telemàtic. El Sr. Lázaro afegeix que a l’última reunió de la Comissió 
Informativa de Cicles de la Vida es va dir que hi havia dos-cents ordinadors donats per un laboratori 
farmacèutic i que estaven a disposició de l’Ajuntament. També es va dir que no s’havia fet el 
repartiment perquè s’havia delegat en la inspecció d’ensenyament. Hi ha constància que la 
inspecció, com tota l’estructura del Departament, es troba en una situació de molt estrès a causa de 
la situació que s’està patint. El Sr. Lázaro demana que s’entomi la decisió de parlar amb les 
direccions dels centres, o amb els serveis socials i les direccions, per alliberar aquest repartiment 
d’ordinadors. Des dels mesos de maig i juny, el Departament, per raons logístiques i econòmiques, 
no ha fet repartiment de connectivitats i ordinadors a famílies vulnerables, especialment a cicles 
primerencs, inicial i mitjà. En aquests moments, els alumenes confinats, i possiblement alumnes de 
batxillerat i FP, s’estan trobant que no podran seguir amb normalitat els estudis que tenien 
programats. 
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 El Sr. Armengol formula un prec adreçat a la Regidora Sra. Ramírez. El passat mes de 
juliol es va rebre un correu electrònic de la Regidora, informant sobre la creació d’un nou òrgan al 
voltant de la situació de les rieres. El Sr. Armengol, en dues ocasions en el marc de la Comissió 
Informativa de Territori, ha demanat que la Regidora de rieres hi assisteixi per poder preguntar-li 
sobre aquest tema, atès que manté dubtes al respecte, així com per preguntar-li sobre altres temes 
relacionats amb la seva gestió. Després d’un any i mig de mandat, encara no se n’ha parlat mai 
sobre les rieres a la Comissió de Territori. En primer lloc perquè la Regidora no hi ha assistit, i 
perquè quan el Sr. Armengol ho ha demanat, per les causes que siguin tampoc hi ha pogut venir. En 
una conversa mantinguda amb la Sra. Ramírez, aquesta ha dit al Sr. Armengol que intentarà assistir 
a la pròxima reunió de la Comissió Informativa, i que si no podia fer-ho, es faria una reunió. El Sr. 
Armengol considera que és obligació de tots els Regidors assistir a les comissions informatives, 
sobretot si ho demana l’oposició, i especialment si durant un any i mig no s’hi ha assistit per parlar 
en relació amb els temes que gestiona la Regidoria. El Sr. Armengol espera que la Sra. Ramírez 
pugui venir a la pròxima Comissió Informativa i, si no pot fer-ho, que convoqui a tots els Grups a 
una reunió.  
 
 El Sr. Aguado es refereix a un correu de la Sra. Ramírez, del 23 de juliol, en el qual 
informa sobre el Decret per mitjà del qual es procedeix a constituir la Taula de Rieres, i també 
adjunta el reglament de la Taula de La Maurina. En el correu s’anuncia que la constitució d’ambdós 
espais es durà a terme passat l’estiu. Aquesta iniciativa de la creació de la taula es va aprovar pel 
Ple el mes de gener, mitjançant una proposta de resolució. Aleshores semblava que s’havia arribat 
finalment a l’objectiu. En el Ple del mes de setembre, el Grup del PSC es va arribar a plantejar fer 
algun tipus de proposta, però aleshores va arribar la informació que es desconvocava finalment la 
Taula, prevista pel 21 d’octubre. Les entitats, per la seva banda, deien que estava prevista aquesta 
reunió, però els partits polítics que formen part de la Taula no havien rebut la convocatòria. 
Posteriorment es va fer saber, dos dies abans, que se suspenia aquesta reunió. A més, abans-d’ahir 
es va rebre un correu dient que la Regidoria va enviar una proposta de reglament el 23 de juliol i 
que havia donat un temps prudencial. Es deia també que es continuava treballant i que es 
començava a tenir en compte alternatives a l’esmentat reglament, amb l’objectiu d’actualitzar-lo i 
vincular-lo al reglament de Participació Ciutadana i de qualitat democràtica. Les entitats han estat 
convocades, desconvocades. Els partits no han estat preconvocats. El govern ha enviat l’esmentat 
correu. El Grup del PSC no ha dit res en relació amb el reglament, perquè el donava per tancat i 
correcte. I ara envia aquest darrer. El Sr. Aguado demana que es clarifiqui tot aquest guirigall. I, per 
sobre de tot, que es convoqui la Taula d’una vegada, encara que no hi hagi reglament, si més per 
respecte a les entitats i als partits. El Sr. Aguado assenyala tot seguit que ahir es va anul·lar la 
inauguració d’una doble exposició a la Sala Muncunill sobre la malaguanyada Joana Biarnés. El Sr. 
Aguado pregunta sobre els motius de l’anul·lació, i si està lligada o no amb la nova normativa, ja 
que el nou pla de restriccions les galeries, els museus i les sales d’art poden romandre obertes amb 
el 33% de la seva capacitat. El Sr. Aguado pregunta si les exposicions podran ser visitades en 
aquesta nova etapa de restriccions. El Sr. Aguado recorda tot seguit que en el Ple anterior, el Grup 
del PSC va fer unes preguntes per escrit sobre unes certes insinuacions de manipulació en el Consell 
de Cultura. La Regidora va donar unes determinades explicacions. El Sr. Aguado ha escoltat l’àudio 
de les seves paraules. El Sr. Aguado demana que tothom que no hagi escoltat la gravació, ho faci i 
prengui les seves conclusions. 
 
 El Sr. Garcia comença manifestant que sent incomoditat per haver de repetir, un cop 
més, un prec, però no deixarà de fer-ho fins que el govern no compleixi amb la seva obligació. El 
Sr. Garcia demana al govern que convoqui, d’una vegada, el Consell Municipal de Seguretat. Al 
govern li és igual la participació ciutadana. Té majoria absoluta i fa el que vol. Incompleix el 
Reglament de Participació Ciutadana, pel que fa als Consells de Districte, no convoca les taules ni 
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els consells sectorials. Però a Terrassa hi ha seriosos problemes d’incivisme i d’inseguretat. Són 
nombroses les entitats i els veïns que fa temps que plantegen aquestes problemàtiques. Fa pocs dies, 
les associacions de veïns de Xúquer i de Can Jofresa, ho van denunciar de forma pública. Però el 
govern de la ciutat no fa res, incomplint novament el RPC, aquesta vegada en el seu article 24.3, a), 
També està incomplint l’article 15,2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell de 
Seguretat. Fa mesos que el Grup del PSC ho està demanant, en tots els Plens. Però el govern no en 
fa cas. El Sr. Garcia demana que el govern el convoqui d’una vegada, i li semblaria ridícul que en el 
Ple de novembre hagués de presentar una proposta de resolució demanant la seva convocatòria. 
Però si el govern no fa la seva feina, el Grup del PSC sí que el farà. El Sr. Garcia demana, així 
mateix, que davant l’incompliment del RPC convoqui la comissió d’impuls i seguiment del RPC, 
que des que el PSC no governa no s’ha convocat.  
 
 La Sra. Merino pregunta si s’ha fet una valoració de la línia d’autobús gratuïta a 
l’Hospital, si s’ha aconseguit descongestionar l’aparcament d’aquest equipament gràcies a la 
possibilitat del desplaçament gratuït en autobús, i si hi ha dades sobre el nombre d’usuaris que 
s’estan beneficiant de la gratuïtat d’aquesta línia. Per altra banda, la Sra. Merino pregunta quin 
dispositiu de la Policia Municipal ha previst el govern per controlar que es compleixi el 
confinament perimetral durant aquest proper cap de setmana.  
 
 Intervé a continuació la Sra. Candela, qui pregunta en relació amb la implantació del 
centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Terrassa. En diverses ocasions s’ha preguntat sobre 
el compromís de la implantació del CUAP, i s’ha contestat que la Generalitat estava pensant en un 
nou model de CUAP i que s’informaria quan hi hagués més notícies. Al Diari de Terrassa de 28 
d’octubre hi ha una extensa notícia sobre l’Hospital de Terrassa, informant que amplia espais, i que 
un d’ells és un CUAP que s’ubicarà entre el servei d’urgències i les consultes externes. La Sra. 
Candela pregunta quines característiques té aquest nou model de centre d’urgències d’atenció 
primària, en un àmbit que no és proper a un centre d’atenció primària, quina és la funció d’un 
CUAP en aquestes circumstàncies, quan ha de donar resposta als CAP d’atenció primària amb 
atenció urgent. Per altra banda, la Sra. Candela posa de manifest que en la reunió mantinguda pel 
Sr. Alcalde amb el nou president del consell de govern del CST, el Sr. Jordi Labòria, segons s’ha 
pogut llegir als mitjans i a les xarxes socials, es va parlar de crear una comissió bilateral entre 
l’Ajuntament i el CST. La Sra. Candela pregunta quin és el motiu per aquesta actuació, atès que 
l’Ajuntament està dins del consell de govern del CST, ostentant l’Alcalde la Vicepresidència, i en 
conseqüència quines serien les funcions que tindria aquesta comissió.  
 
 El Sr. Vega assenyala que aquests dies s’ha fet pública la situació concursal del Diari 
de Terrassa. Aquesta és una mala notícia, no només perquè una empresa de la ciutat fa fallida, amb 
treballadors, treballadores i famílies afectades, sinó perquè aquest és un diari que té un valor afegit, 
sent un diari de la ciutat, d’àmbit local, amb més de quaranta anys de presència, amb un ADN 
terrassenc. A més, els valors de cohesió i de construcció de ciutat, són també importants, generant 
lideratge territorial i capitalitat. El Sr. Vega mostra la seva preocupació pel futur, com segur que 
també preocupa al govern. El Sr. Vega demana al Sr. Alcalde que expliqui quin és el seu projecte o 
quin seria el futur que li agradaria en relació amb aquest diari, i si s’han fet actuacions per part de 
l’Ajuntament per intentar superar aquesta situació. 
 
 El Sr. Alcalde manifesta que coincideix amb el Sr. Vega. És una pèrdua trista, d’una 
capçalera històrica a la ciutat, com és la del Diari de Terrassa. Una capçalera de referència per 
moltíssims terrassencs i terrassenques. Per tant, l’objectiu de l’Ajuntament ha de ser que el projecte 
tingui continuïtat com a diari local. En aquest sentit, en les darreres setmanes s’han mantingut 
contactes amb les dues propostes que hi ha en aquests moments per comprar aquesta capçalera, el 
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Diari de Sabadell i El Món Terrassa. Alguns mitjans de comunicació han publicat aquestes dues 
opcions. També s’han mantingut reunions amb els treballadors i treballadores del Diari de Terrassa 
per donar-los suport i acompanyament en aquest trànsit. El primer objectiu és mantenir els llocs de 
treball, garantir els drets laborals dels treballadors/es. En segon lloc, tant si és el Diari de Sabadell, 
el Món, o una altra possible proposta que arribés, tot que no estigui a les mans de l’Ajuntament sinó 
de l’administrador concursal, l’objectiu és que continuï sent un diari cent per cent terrassenc, 
malgrat que l’empresa estigui localitzada fora de la ciutat. Les dues opcions esmentades ho tenen 
clar, donar continuïtat a l’esperit de proximitat i de terrassenquisme del Diari de Terrassa. El Sr. 
Alcalde afegeix que s’està seguit el procés molt de prop, amb contacte amb els treballadors i les 
treballadores, amb el comitè d’empresa i amb les dues empreses que a hores d’ara han mostrat el 
seu interès. Caldrà veure en els dies vinents com es resoldrà aquesta qüestió. La resolució, en tot 
cas, serà de forma immediata. Que ningú dubti, doncs, que s’estarà a sobre, per mantenir l’esperit 
de terrassenquisme i de proximitat, i de mantenir el caràcter de diari de referència que ha tingut per 
a molta gent durant molts anys. Aquesta és la voluntat. 
 
 Pren la paraula el Sr. Duque, qui respon al Sr. Aguinaga que el tema que ha plantejat 
està en mans dels Mossos d’Esquadra. Les agressores són menors d’edat. Algunes, fins i tot, menors 
de catorze anys, per la qual cosa la qüestió es posarà en mans de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA). El Sr. Duque s’ofereix a reunir-se amb el Sr. Aguinaga per 
donar-li més informació. L’Ajuntament s’ha posat al costat de les víctimes, de les famílies, intentant 
que la Policia Municipal estigui present en els llocs on les agressores s’han mogut, i fer actuacions 
socials amb elles mentre la justícia segueix el seu curs. Hi ha equip de Mossos que s’encarrega 
d’aquesta qüestió, i que l’Ajuntament manté una coordinació amb ells. En la pròxima reunió que es 
faci amb les famílies hi seran els Mossos i la Policia Municipal, a més dels serveis socials, perquè 
aquest és un tema que cal abordar des de diversos fronts. Si al Sr. Aguinaga, o qualsevol altre 
Regidor o Regidora, vol més detalls, el Sr. Duque s’ofereix a fer-ho. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ramírez, qui es refereix en primer lloc a l’enllumenat 
de Nadal. La licitació es va iniciar abans de l’estiu, cap al maig o el juny. Els plecs establien uns 
mínims respecte a les zones on ha d’anar ubicat. Depenent del pressupost es podrà arribar a més o 
menys zones, però al capdavall serà el grup d’experts el que decidirà quins elements aniran a cada 
zona. Encara no està tot tancat. S’està acabant d’analitzar i de fer propostes als barris. Fins i tot es 
tenia en compte el Districte VII, al Consell municipal del qual cal agrair que hagi cedit un part del 
pressupost de dinamització per posar algun element nadalenc en alguns barris del Districte. 
Respecte a la petició del Sr. Armengol, la Sra. Ramírez manifesta que a les últimes reunions de la 
Comissió Informativa de Territori no ha pogut assistir. En l’última reunió ja va explicar al Sr. 
Armengol que havia d’assistir a un Ple extraordinari del Consell Comarcal. La intenció de la Sra. 
Ramírez, però, és assistir-hi i acabar de parlar sobre els temes esmentats pel Sr. Armengol, malgrat 
que no tingui l’obligació d’assistir a la Comissió de Territori, de la qual no n’és membre. Així i tot, 
i esporàdicament, quan calgui, hi serà present per parlar de la qüestió de les rieres. Si no fos 
possible, però, es poden organitzar altres reunions per parlar-ne. El Sr. Aguado s’ha referit a la 
Taula de La Maurina. La Sra. Ramírez cap que hi ha hagut alguna modificació del reglament, però 
es tracta de criteris tècnics, en els quals no entrarà. És cert, però, que no cal disposar d’un reglament 
per treballar amb les entitats. De fet, ja s’està fent. S’han tractat diferents temes amb les entitats, 
com ara la seguretat o la neteja. El reglament, però, continua endavant, i ben aviat es convocarà els 
Grups municipals a la Taula de La Maurina.  
 
 La Sra. Melgares respon en primer lloc a la Sra. Merino. Gairebé deu mil persones a la 
ciutat disposen del títol de transport a l’Hospital, amb un ús diari d’aquest servei per part 
aproximadament de quatre-centes persones. Respecte a les furgonetes d’Egarvia, la Sra. Melgares 
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assenyala que no se n’ha retirat cap. Així i tot, es donarà resposta per escrit per part de l’empresa 
municipal. La Sra. Melgares informa, respecte a la pregunta sobre el servei a persones amb 
capacitats diverses, que ja que els Districtes no han pogut dur a terme els projectes de dinamització, 
alguns han destinat els recursos a atendre aquestes persones. S’han mantingut reunions amb les 
entitats de persones amb capacitats diverses, per tal d’anar coordinats i tenir un servei a les persones 
que ho necessitin, que es troben en situació de major gravetat i que no poden estar a casa sense 
serveis de rehabilitació. Aquesta problemàtica ja es va detectar durant el temps de durada de l’estat 
l’alarma per culpa de la pandèmia. 
 
 El Sr. Albert es refereix a la qüestió del teletreball, plantejat pel Sr. González. Es tracta 
d’una qüestió de pedagogia. La Generalitat ha informat, respecte al Decret Llei 30/2020, pel qual 
s’estableix el règim sancionador específic per incompliment de les mesures de prevenció i de 
contenció sanitària enfront de la crisi de la COVID-19, que el Departament pot intervenir en els 
centres de treball no des de l’àmbit laboral sinó des del sanitari. El Sr. Albert insisteix, però, en la 
qüestió de la pedagogia. L’Ajuntament disposa del servei per informar sobre tota nova mesura que 
afecti les empreses. I també sobre el teletreball, sobre com els afecta i com l’han d’aplicar. Si en 
aquests moments ni l’Estat ni la Generalitat consideren que no el poden obligar, l’Ajuntament 
tampoc. Però sí que ha de fer una comunicació directa per incentivar totes les empreses perquè 
puguin aplicar les mesures de seguretat pertinents, seguint les recomanacions de la Generalitat. Una 
qüestió que no és menor és que la Generalitat, Comissions Obreres, UGT, Foment i PIMEC, en el 
marc del Consell de relacions laborals, i davant les dades sanitàries, han declarat que les empreses 
resten en l’obligació de limitar la mobilitat de les persones treballadores, adoptant sistemes de 
treball a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures adoptades 
des d’un punt de vista sanitari. Per tant, afegeix el Sr. Albert, hi ha diferents elements per fer feina, 
per fer pedagogia, i per incentivar les empreses que puguin a fer teletreball.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Fernández Rivero, qui respon al Sr. González que 
s’estan reorientant les seves tasques per reforçar les mesures contra el COVID-19 fins a finals 
d’any. Respecte a la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Fernández es mostra sorprès que no li hagi 
arribat la convocatòria del Consell Municipal de Seguretat. Hi ha consellers que ja han confirmat la 
seva assistència. La reunió serà dijous, quinze de novembre, a les quatre de la tarda. Respecte a la 
qüestió plantejada per la Sra. Merino, el Sr. Fernández informa que s’ha iniciat un dispositiu 
policial conjunt amb els Mossos d’Esquadra. Els controls es divideixen entre la trama urbana i la 
interurbana, El nombre d’efectius és variable en funció dels dies i les franges horàries. No és el 
mateix el nombre d’efectius necessaris un dilluns o un dimarts, que un divendres a les sis del matí o 
un diumenge a les cinc de la tarda.  
 
 La Sra. Ciurana respon al Sr. Lázaro que pel que fa als grups confinats, hi ha una 
diferència notable entre els d’escoles de primària i els més grans. Hi ha força més de secundària, 
incloent-hi la secundària no obligatòria. La tendència serà que la secundària no obligatòria es pugui 
fer en línia. En tot cas, dilluns aniran tots als seus centres, i els equips directius tindran tota la 
setmana per anar preparant la transició, amb la intenció que els alumnes més grans, de batxillerat, 
no vagin cada dia als centres. Respecte als ordinadors, la Sra. Ciurana espera que la setmana vinent 
es pugui resoldre el destí dels dos-cents de Kern Pharma. Fa temps que s’hi està treballant i cal 
acabar resolent-ho. La Sra. Ciurana afegeix que no són pels nivells de cicle inicial i mitjà de 
primària, sinó que ho són per a edats més grans. Es considera que el tipus d’ordinador és més adient 
per aquestes edats. Cal esperar, reitera la Sra. Ciurana, que aquesta setmana vinent es puguin 
adjudicar. També s’hi està treballant, des de l’Ajuntament, per poder facilitar connectivitats. 
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 La Sra. Boladeras comença assenyalant que ahir havia de fer-se la presentació de 
l’exposició de la Joana Biarnés, així com el lliurament de la beca de fotoperiodisme jove Joana 
Biarnés, en la qual col·labora l’Ajuntament. També s’havia de fer la presentació del festival 
Emotiva, organitzat per la Xarxa Fotogràfica de Terrassa (XAFA’T). Però en el moment que es va 
viure ahir, de canvis i de dubtes, es va decidir, per coherència i per seguretat, ajornar la presentació. 
Així i tot, l’exposició és oberta. Els espais d’exposició del festival Emotiva, que ho permetin, 
també. La beca ja està lliurada. S’ha preparat avui una nota de premsa, amb tota la informació, que 
cal esperar que es publiqui demà. A la pàgina d’Instagram de Terrassa Cultura, hi ha informació, 
dia a dia, de tot el que està passant amb la cultura en relació amb la COVID-19. Respecte a la 
recomanació del Sr. Aguado d’escoltar l’àudio del Consell de Cultura, la Sra. Boladeras no ho 
comparteix. El que recomanaria és que les persones es relacionin amb els seus amics, que vagin a 
veure l’exposició de la Joana Biarnés, que passin una estona amb els seus fills, que facin l’amor, 
però que no perdin el temps.  
 
 Pel que fa a la comissió a la qual ha fet esment la Sra. Candela, entre l’Ajuntament i el 
CST, el Sr. Alcalde assenyala que té la vocació de ser una comissió de coordinació permanent, per 
aprofitar la nova etapa que s’obre a les dues institucions a partir de la nova presidència del Consorci 
Sanitari, i per millorar encara més les relacions habituals. És una comissió que no és per res en 
concret, i que ho és per tot en general. Hi ha molts temes ordinaris de cooperació sanitària dels 
quals ja s’està parlant, i s’està intensificant especialment en aquests temps de pandèmia, fins a 
qüestions urbanístiques vinculades a l’aparcament, a la mobilitat, al clavegueram. Hi ha moltes 
qüestions que, en efecte, es comenten en el marc del consell de govern, del qual l’Ajuntament en 
forma part. Però es va considerar important que hi hagués una comissió en la qual hi hagués tècnics 
de diferents serveis, que tenen temes vinculats al CST, per no haver de fer després reunions 
bilaterals entre el Consorci i l’Ajuntament, i es puguin plantejar a la comissió de coordinació 
permanent. Es tracta, en definitiva, d’una comissió que ha de millorar la relació i la coordinació 
entre les dues institucions.  
 
 Pren tot seguit la paraula la Sra. Ona Martínez per respondre al Sr. Garcia. La Sra. 
Martínez confirma que el servei de Qualitat democràtica fa un seguiment de quins òrgans i espais de 
participació estan convocats i quins no. De la manera com ho ha plantejat el Sr. Garcia, sembla que 
hi hagi moltíssims espais de participació sense convocar. La Sra. Martínez assenyala que només 
n’hi ha dos. Un dels que ha esmentat, el Consell de Seguretat, ja ha estat contestat per part del Sr. 
Fernández, amb una data prevista al novembre. Pel que fa a l’altre, s’està treballant per acabar de 
convocar-lo, pendent de concretar els membres que han de formar-ne part. Respecte a la comissió 
de seguiment del RPC, la Sra. Martínez assenyala que a l’última reunió de la Comissió de qualitat 
democràtica, que la Regidora convoca de tant en tant, recuperant la que hi havia el mandat anterior, 
va compartir amb els Grups municipals que la situació no és senzilla. No ho és per ningú, amb una 
situació de pandèmia, que ha canviat absolutament el mapa de la participació. Ho ha posat tot del 
revés. Per tant, s’està fent una reorientació, fent un altre tipus de feina, que no dóna titulars, que és 
més fosca, però que és completament necessària, i que consisteix a acompanyar tots els consells de 
participació perquè s’adaptin als nous temps i fent formació interna per guanyar competències per 
dinamitzar sessions de participació en línia. Això és fàcil de dir, però és una feina gens senzilla, i 
més quan els objectius marcats per aquest mandat eren precisament que els consells de participació 
funcionessin millor del que han funcionat fins ara, i fossin espais reals de participació. S’està 
treballant, doncs, en aquesta línia. De fet, per al dilluns vinent, dia 2, a dos quarts de cinc, hi ha 
convocada una nova reunió de la Comissió de qualitat democràtica, on estan convocats els 
representants que van designar els Grups municipals, per poder continuar compartint amb ells com 
veu la Sra. Martínez la situació, i també, i entre altres temes, com veu la comissió de seguiment del 
regalament, per valorar-ho conjuntament. Convocar una comissió només per convocar-la, i en la 
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situació actual, no té massa sentit. Cal, doncs, trobar-li un sentit, trobar allò en el que cal treballar, i 
aleshores convocar-la.  
 
 La Sra. Polo informa que la visita que va fer el director del CatSalut, Adrià Comella, al 
CST, va ser per fer el seguiment del projecte per augmentar la capacitat assistencial de l’Hospital, 
en el qual es preveu la construcció del CUAP. La informació de la qual es disposa a hores d’ara és 
que s’està pendent d’una reunió amb els proveïdors i el CatSalut. De seguida que disposi de més 
informació, la Sra. Polo s’ofereix a compartir-la en la taula de seguiment.  
 
 Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, 
com la que ha formulat la Sra. Trullàs en relació amb l’L3, ho seran per escrit.  
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan passen vuit minuts de les cinc de la 
tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present 
Acta, que com a Secretari CERTIFICO. 


