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ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple 
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els 
llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, 
que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una 
versió de l’Acta de la reunió realitzada per l’Ajuntament en Ple en la data que s’indica, de la qual s’han 
extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter 
personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una 
norma amb rang legal. 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 
31 DE GENER DE L’ANY 2020                                                                - SESSIÓ NÚM. 1/2020 - 

 
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 
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 
SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ 
SR. ADRIÁN SÁNCHEZ MORALES 
SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ 
 
SECRETARI GENERAL 
 
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS 

Al Saló de Plens de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Terrassa, a 
trenta-un de gener de l’any dos mil vint, es 
reuneix l’Ajuntament en Ple per realitzar en 
primera convocatòria Sessió Ordinària, sota 
la Presidència del Sr. Jordi Ballart i Pastor, 
Alcalde-President de la Corporació. 

 
Assisteixen els Regidors i Regidores 

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

 
També hi és present el Sr. Fèlix 

Gómez Munné, Interventor de Fons 
Municipal. 
 

Oberta la sessió per la Presidència, 
quan passen cinc minuts de tres quarts de 
deu del  matí del dia de la data, es procedeix 
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany 
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de 
novembre del 2019 (número 15/2019), el 
qual és aprovat per unanimitat.  

 
A continuació es procedeix a la 

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

Epígraf 2) Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal a l’àmbit del Vapor Ros. 

 
 Pren la paraula el Sr. Caballero per tal de procedir a la presentació d’aquest dictamen. 
El Vapor Ros és una antiga nau industrial, inclosa dins el Catàleg municipal de béns protegits, 
construït a mitjans del segle XIX i restaurat el 1907 per l’arquitecte Lluís Muncunill. Aquest àmbit 
no ha sofert cap transformació urbanística, amb el consegüent deteriorament dels diferents 
immobles, i amb el 80% del seu sostre sense activitat. D’altra banda, la casa Mariano Ros és una 
finca catalogada dins el Pla Especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental 
de Terrassa, dissenyada per l’arquitecte Miquel Curet l’any 1874, de planta baixa i dos pisos, que el 
juny del 1974 el seu propietari va llegar a la Fundació Sant Llàtzer de Terrassa. La finca va ser 
residència del propietari de l’antiga fàbrica, i també, durant uns anys, fins a l’abril del 2010, va 
acollir el Casal de Gent Gran Anna Murià. Les naus i les edificacions auxiliars del Vapor Ros, a 
més dels edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13, eren propietat d’un particular, que va llegar en el 
seu testament, com a hereva universal, a la Generalitat de Catalunya, l’any 2016. Aquesta situació 
va influir perquè el novembre del 2018 es creés la Plataforma en defensa del Vapor Ros, per 
defensar i conservar aquest patrimoni històric, social i cultural de la ciutat. L’equip de govern 
espera que s’acceleri la tramitació de l’acceptació de l’herència per part de la Generalitat, i desitja 
que es mantingui la titularitat pública del conjunt fabril, perquè d’aquesta manera es protegeix 
l’espai de qualsevol iniciativa especulativa, i per garantir i preservar el seu interès públic i social. 
Els objectius del govern en són dos. Per una banda, preservar la seva qualitat ambiental i 
arquitectònica, com també les activitats consolidades que hi ha en aquesta nau i les seves 
edificacions auxiliars, situades al número 15 del carrer del Racó. Per altra banda, revitalitzar tot 
l’àmbit, que inclou altres finques, com les edificacions del carrer Portal Nou, números 11 i 15, 
l’immoble del carrer de l’Església, número 15, i la casa Mariano Ros, situada al número 17 del 
mateix carrer. La superfície total afectada és de 6.371 metres quadrats. El planejament vigent és el 
POUM de l’any 2003, que qualifica les finques del Vapor Ros, la nau principal, les edificacions 
auxiliars i l’edificació del carrer del Portal Nou, número 15, l’antic aparcament, com a zona 
comercial en edifici patrimonial, i està inclòs dins el Pla Especial de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic i ambiental de Terrassa. El POUM actual atorga a tot aquest àmbit usos 
comercials, residencials i d’equipaments, només a la casa Mariano Ros. Amb la modificació 
puntual que avui es planteja es contempla que la nau principal i les naus industrials del Vapor Ros, 
les edificacions del carrer del Portal Nou, 11 i 15, i les plantes pis de la casa Mariano Ros i 
l’edificació del carrer de l’Església, número 15, es defineixin com a usos d’altres equipaments, 
administratius, educatius, serveis socials, civils, entre d’altres. Mentre les plantes baixes de la casa 
Mariano Ros i de la finca del carrer de l’Església, 15, s’ampliïn a usos terciaris, oficines, comerç i 
restauració, entre d’altes, exceptuant els usos de comerç gran, mitjà, industrial i magatzem. 
L’objectiu de la proposta, conclou el Sr. Caballero, és transformar els usos del Vapor Ros per 
convertir-lo en un gran equipament cívic i comunitari del centre de la ciutat, preservant els seus 
valors històrics, arquitectònics i espacials, i les activitats consolidades que actualment ja hi ha a la 
nau, així com ampliar els usos terciaris i comercials de la planta baixa de la casa Mariano Ros. 
D’aquesta manera, la voluntat de l’Ajuntament s’alinea amb les peticions de la Plataforma en 
defensa del Vapor Ros, amb la qual l’actual govern es va comprometre abans de les eleccions 
municipals, mitjançant els respectius programes electorals, així com el Pla de Mandat. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, qui agraeix al govern les explicacions que ha 
donat d’aquesta modificació puntual en el marc de diverses reunions informatives, encara que un 
cop ja s’havia pres la decisió respecte al que es volia fer. El Grup de JxT s’abstindrà en la votació. 
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El motiu pel qual el Regidor d’Urbanisme s’ha mogut amb molta celeritat és el fet que l’antic 
propietari de la finca va limitar de forma expressa, en el seu testament, la possibilitat que els 
terrenys fossin adquirits per la via de la transmissió, és a dir per herència, per part de l’Ajuntament 
de Terrassa. Ho va deixar en mans de la Generalitat, la qual encara ha de fer l’acceptació. El 
propietari, doncs, va fer explícit que no volia que el Vapor Ros acabés en mans de l’Ajuntament i de 
la ciutat de Terrassa. Fruit d’això, el Sr. Caballero insta la present modificació d’usos, amb la 
intenció clara de fer decaure el valor del Vapor Ros, amb la intenció que en una subhasta pública 
instada per la Generalitat, un cop hagués adquirit la propietat per la via de l’herència, aquest tingui 
menys valor, quedant així limitat a una funció pública. El Sr. Sàmper manifesta el seu acord amb 
aquest plantejament. Un cop dit això, l’expedient és un canvi d’usos, no una transformació 
urbanística, pel qual la parcel·la es destina a equipament, ben segur que amb bona intenció. El Sr. 
Sàmper pregunta si la Generalitat, un cop accepti l’herència, tindrà la disponibilitat econòmica per 
invertir, en els dotze mil metres quadrats edificables, uns dotze milions d’euros en el Vapor Ros. El 
Sr. Sàmper recorda, a títol d’exemple, l’experiència de l’edifici dels antics jutjats de la Rambla, 
propietat de la Generalitat. L’edifici està caient, perquè no hi ha disponibilitat per fer-hi res. Per 
tant, el Sr. Sàmper pregunta si l’ús d’equipament és realment la solució o si podia haver-hi hagut 
una solució intermèdia, d’equipament o altres possibilitats. El Sr. Caballero ha parlat d’evitar 
l’especulació. El Sr. Sàmper entén que parlar d’especulació és lleig, però parlar de col·laboració 
público-privada no ho és tant. Es podria aconseguir disposar d’unes funcions socials en el Vapor 
Ros, fent equipaments, i alhora inversió privada, que pogués pagar, per exemple, el carrer que unís 
la Plaça Vella i la del Vapor Gran. El Sr. Sàmper pregunta si això és dolent, si és especulació o 
col·laboració. El Grup de JxT entén que aquest darrer model hagués estat millor. De fet, hi havia 
una proposta de l’anterior equip de govern que anava en aquesta línia, una proposta que no era ni 
millor ni pitjor, però que donava més opcions. Hi ha una qüestió que ha fet decidir el Grup de JxT 
per l’abstenció. A l’última reunió de la Comissió Informativa de Territori, es va preguntar sobre la 
possibilitat de revertir la proposta del govern. Es va preguntar sobre el supòsit que si s’aprova el 
que avui presenta l’equip de govern, que s’aprovarà donada la seva majoria absoluta, i es veu que 
passen els anys i passa el mateix que ha passat amb els antics jutjats, és a dir que no es mou res, i 
que l’edifici va caient, es podrà revertir. La resposta de la tècnica que hi era present va ser que seria 
molt dificultós. Per tant, si en la proposta que a fi de bé presenta avui l’equip de govern, hi hagués 
també el  plantejament de dur-la enrere en aquest supòsit, el Grup de JxT votaria a favor. Però no 
fer-ho suposa assumir una hipoteca d’un model que no se sap si serà l’adequat o no, si podrà reeixir 
o no, o si quedarà en una simple manifestació de voluntat. 
 
 El Sr. González manifesta, respecte a la present proposta, que més enllà dels detalls 
tècnics urbanístics, hi ha una consideració política que cal tenir en compte. Es tracta del model de 
ciutat que pretén Esquerra Republicana de Catalunya, i els models de ciutat que defensen altres 
formacions polítiques. El Sr. González es refereix a la diferència entre la situació actual de l’àmbit i 
el que planteja el Sr. Caballero. Del que es tracta és d’eliminar la possibilitat que s’estableixi un 
àmbit residencial, que suposaria entre cinc i vuit habitatges de protecció oficial, que no es podran 
fer. Suposa també l’eliminació d’uns deu mil metres de sostre comercial, quedant reduït a 437 m2, 
amb l’anunci que va fer el Sr. Caballero a la Comissió Informativa en el sentit que ja hi havia 
diversos promotors privats que volien establir a la casa Mariano Ros algun tipus de negoci, tot i que 
finalment no va clarificar de quina naturalesa. El Sr. González considera que la proposta de l’equip 
de govern no és equilibrada. En canvi, sí que va haver-hi una proposta intermèdia en el mandat 
anterior, a la qual el Grup de Ciutadans li va donar suport. Malauradament, el PSC no va gosar dur-
la endavant, per por que cap altra formació política l’avancés per l’esquerra, resultant que al 
capdavall el Sr. Ballart li va passar per davant. La situació actual, per tant, es podria haver evitat. Hi 
havia una proposta consensuada entre els Grups del PSC, Ciutadans i PDeCAT. Una proposta molt 
equilibrada que limitava els espais en un percentatge del 60% d’equipaments, i un 40% d’àmbit 
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residencial i comercial. Això hauria permès entre 20 i 25 habitatges de protecció oficial. El Grup de 
Ciutadans continua apostant per aquest model, i no li agrada el que proposa el Sr. Caballero. Es 
tracta d’una mostra més del desplegament del model d’ERC-MES, que té més una càrrega 
ideològica que pràctica. Del que es tracta, més enllà del model público-privat és aconseguir el 
màxim d’eficiència, i de procurar l’atracció de més inversions a la ciutat. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Armengol, qui comença dient que comparteix els 
dos objectius que ha esmentat el Sr. Caballero en relació amb la transformació i la protecció del 
patrimoni arquitectònic industrial de l’àmbit. Un cop dit això, el Sr. Armengol lamenta que el Grup 
del PSC no hagi estat convidat, encara que sí que ha estat informat puntualment, a participar en una 
proposta de ciutat. Aquest fet, que ha impedit al Grup del PSC aportar la seva visió, condiciona 
molt el seu posicionament. Hi ha altres condicionaments que influeixen. El Sr. Armengol ha trobat 
a faltar que l’expedient vagi acompanyat d’un informe o un pla d’equipaments que justifiqui la 
necessitat de requalificar dotze mil metres quadrats al centre de la ciutat. Tampoc hi ha la certesa 
que la Generalitat, el dia d’avui, accepti l’herència un cop es canviïn les regles del joc. Estava 
disposada a fer-ho amb les condicions anteriors, però no se sap què passarà amb les noves 
condicions. Tampoc hi ha la certesa que la Generalitat vulgui o pugui invertir entre dotze i quinze 
milions d’euros per transformar tot l’àmbit. En el cas que finalment la Generalitat accepti l’herència 
i tingui la capacitat d’inversió, seria molt difícil de justificar de cara al conjunt de la ciutat la decisió 
de prioritzar aquesta inversió, quan hi ha un dèficit històric d’equipaments de tota mena a tot el 
territori. El Sr. Armengol fa referència a equipaments esportius, socials, sanitaris, etc., com ara la 
residència de Ca n’Anglada o la de Sant Pere Nord, l’escola Sala i Badrinas i altres, o la necessitat 
que té la ciutat de construir-hi habitatge públic de lloguer assequible, per joves, per famílies 
vulnerables, etc. El dèficit és enorme. El Sr. Armengol es refereix al cas paradigmàtic dels antics 
jutjats de la Rambla, un edifici amb una superfície molt menor, entre dos i tres mil metres quadrats, 
una quarta part del Vapor Ros, que després de dotze anys no hi ha hagut possibilitat econòmica 
d’invertir-hi i donar-li un nou ús. Això ha de fer pensar. Per altra banda, hi ha un altre factor, que 
consisteix en el fet que aquesta mesura no té marxa enrere. Si d’aquí a uns anys el govern municipal 
que correspongui veu que no és possible poder desenvolupar l’àmbit, serà molt difícil, des d’un 
punt de vista urbanístic, tornar enrere. Per tot plegat el Sr. Armengol considera que la proposta és 
molt arriscada, a banda que no ha estat consensuada. Per tant, al Grup del PSC se li fa molt difícil 
d’assumir. 
 
 El Sr. Caballero comença posant de manifest que és la segona sessió plenària seguida 
que l’oposició l’acusa de complir amb el programa electoral. Per al Sr. Caballero, en canvi, és un 
honor complir el programa electoral i el Pla de Mandat que el govern va presentar públicament. Al 
ritme actual de compliment del Pla de Mandat i del programa electoral, segurament s’assolirà una 
fita mai vista: el compliment total del compromís assumit amb la ciutadania fa tot just sis mesos. El 
Sr. González té raó quan diu que els Grups de TxT i ERC-MES tenen un model de ciutat 
absolutament diferent i oposat al model de la dreta. Per tant, és lògic, i fins i tot desitjable, que es 
contrastin els models. El Sr. Caballero té la certesa, però, que amb l’actual pla d’usos del Vapor 
Ros, vigent des de fa disset anys, l’àmbit està com està. Per tant, el Sr. Caballero demana que no 
esperin que ofereixi una certesa vers el futur, però sí que ofereixi la certesa que amb l’actual pla 
d’usos el Vapor Ros està caient a trossos, i que el govern municipal intentarà canviar la situació. El 
Vapor Ros, amb els usos actuals, no s’ha desenvolupat en els últims disset anys. El Sr. Armengol ha 
dit que no sap si la Generalitat tindrà la capacitat inversora necessària. El Sr. Caballero recorda que 
els governs espanyols, del PSOE-PSC i del Partit Popular, fa catorze anys que incompleixen 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 pel que fa a la Disposició Addicional Tercera 
d’inversions en infraestructures i el capítol d’inversions a Catalunya. Per tant, la qüestió està a 
teulada del PSC. S’ha dit que aquest pla no és reversible, però aquest argument és equivocat. El 
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canvi d’usos que es planteja atorga a l’Ajuntament de Terrassa la potestat de passar per sobre de les 
estipulacions testamentàries i, quan ho estimi convenient i tingui recursos pressupostaris suficients, 
procedir a una expropiació parcial o total, la qual cosa no ho permetia un pla d’usos que ha estat 
aturat durant disset anys. S’ha dit que aquesta és una proposta ideològica. Aquesta és una acusació 
que el Sr. Caballero accepta amb honor. El model amb el qual s’ha arribat fins avui està esgotat, i 
això s’entén perquè no hi ha hagut un canvi de govern a la ciutat durant quaranta anys. És normal 
que davant un canvi de govern hi hagi un canvi de model. El Sr. Caballero afegeix que tornar enrere 
és possible. No hi ha sectarisme. No es pot idear un pla d’equipaments pel Vapor Ros. El que es pot 
fer és una llista de propostes al propietari legítim, que no és l’Ajuntament de Terrassa, per voluntat 
testamentària. Ha de fer-ho la Generalitat. El que es vol és intentar condicionar la Generalitat 
perquè a l’àmbit del Vapor Ros no passi el que ha passat durant quaranta anys, que se’l quedi el 
millor postor. El Sr. Caballero no pot oferir certeses, però sí que pot oferir el que s’ha viscut des del 
POUM de l’any 2003, que tampoc ha implicat cap mena de desenvolupament del Vapor Ros. El Sr. 
Caballero demana als Grups de l’oposició, tenint en compte aquestes certeses, i aquests disset anys 
d’immobilisme i d’un mateix model, un vot de confiança. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui comença manifestant que el Sr. 
Caballero ha fet perdre el temps tothom, durant cinc minuts, per dir que la culpa és de Madrid. El 
model d’ERC-MES i de TxT és un model que manté la recollida pneumàtica en un sector de la 
ciutat en el qual s’està construint habitatge. El constructor i les persones que vulguin comprar 
aquests pisos han de saber que pagaran un sobrecost entre cinc i deu mil euros per una recollida 
pneumàtica que no tindran mai. Ni tan sols amb una ocupació del cent per cent està garantit 
l’establiment d’un sistema de recollida pneumàtica. La gent pagarà un sobrecost per un caprici del 
govern de la ciutat. Això és una dificultat per a la inversió i pel desenvolupament, no només de 
zones residencials sinó també per establir una via de construcció d’habitatges de protecció oficial. 
Aquesta és la situació a la qual conduirà l’acció de l’equip de govern. Amb la mateixa lògica, el 
govern vol posar per sobre de tota racionalitat un model que no té garantit el seu futur. És cert que 
fins ara no s’ha fet res, i que el Vapor està caient a trossos, o que la façana del Portal Nou s’ha 
hagut d’arranjar perquè era un perill públic. Però amb l’actual proposta la situació no millorarà. Si 
no s’obren els usos i l’equilibri entre els diferents possibles, malauradament serà difícil que els 
inversors tinguin la capacitat suficient per tirar endavant un complex que està molt malmès, que és 
patrimoni històric i que requereix molts diners per desenvolupar-lo. El model del govern només 
porta a la paràlisi, a l’encariment de l’habitatge públic i privat. En definitiva, són bastons a les rodes 
del desenvolupament econòmic i urbanístic de la ciutat, així com a les necessitats d’habitatge 
protegit que té Terrassa. 
 
 El Sr. Armengol manifesta que malgrat les incerteses que ha expressat a la seva 
anterior intervenció, i tot sabent que el govern compta amb majoria absoluta, fóra bo que aquest 
reconsiderés aquest expedient i poder-lo treballar plegats. El Sr. Caballero s’ha referit a l’any 2003, 
obviant que el propietari de l’àmbit va morir fa un parell d’anys, i que el tenia absolutament 
bloquejat. Per tant, el planejament urbanístic podia fer poca cosa. Repassant la proposta del 2016-
2017, presentada pel govern d’aleshores, el Sr. Armengol assenyala que era una bona proposta, 
encara que fos millorable. Entre tots s’hauria pogut arribar a un punt mitjà, entre aquella proposta, 
presentada pel govern de l’Alcalde Ballart, i la que avui es presenta. En el cas que el govern no la 
retiri, el Grup del PSC hi votarà en contra, tot desitjant-li tota la sort del món i compartint els 
objectius finals, encara que no el mètode emprat. Aquesta proposta té molts riscos, i no pertoca 
assumir-los sense haver tingut l’oportunitat de participar-hi. El Sr. Armengol considera que s’ha 
perdut una bona ocasió per anar de la mà i construir la Terrassa del futur de forma conjunta en un 
àmbit molt significatiu. El Sr. Armengol conclou manifestant que el PSC és un actor disposat a 
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construir ciutat. Ha estat governant durant molts anys, i malgrat que ara estigui a l’oposició, en 
temes de ciutat sempre hi serà, tot i que se li ha de donar la possibilitat de participar.  
 
 El Sr. Caballero comença posant de manifest que el Sr. González ha volgut explicar el 
model d’ERC-MES i de TxT. El Sr. Caballero, en canvi, no podrà explicar quin és el model de 
ciutat que té el Grup de Ciutadans, atès que repassant el seu programa electoral només hi ha un 
paràgraf dedicat a l’urbanisme. Aquesta única frase és: “Promourem plans d’excel·lència a la 
ciutat”. El Sr. Caballero considera que pot atorgar-se, doncs, la fita de complir també el programa 
electoral de Ciutadans, ja que el govern promourà plans d’excel·lència a la ciutat. El Sr. Caballero 
s’ha sentit acusat de sectarisme. Però l’oposició oblida una cosa, que aquest canvi d’usos permet 
l’activitat pública i l’activitat privada. No és cert que en les activitats previstes al Vapor Ros a partir 
d’ara no hi tingui cabuda l’activitat privada. Aquí falla el relat del Sr. González. Els actuals usuaris 
del Vapor Ros no són un servei públic, però sí que desenvolupen un servei públic, com fan tantes 
empreses del tercer sector, a la ciutat i al país, i tindran cabuda també en aquest àmbit. El Sr. 
Caballero demana que no es limiti l’activitat econòmica, l’activitat privada, a l’especulació 
immobiliària. No és cert. Hi ha llum més enllà dels habitatges i de l’especulació immobiliària. El 
govern ho demostrarà. S’ha parlat d’habitatge i d’habitatge protegit. El govern, aviat, portarà al 
Plenari mesures del Decret d’habitatge que tenen molt a veure amb l’existència i amb l’augment 
d’habitatge públic a la ciutat. Aleshores es veurà quina és la posició del Grup de Ciutadans. 
Segurament hi estarà a favor, perquè serà un pla d’excel·lència. 

 
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 

 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « La proposta de “Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros”, és 
d’iniciativa municipal i ha estat redactada pels tècnics del Servei de Planejament dels Serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 L’àmbit de la Modificació puntual del POUM inclou la finca del carrer del Racó, núm. 
15 (nau del Vapor Ros i edificacions auxiliars); edifici del carrer del Portal Nou, núm. 11 (antic 
Bingo); edifici del carrer del Portal Nou, 15 (antic Pàrquing); la Casa Mariano Ros, del carrer de 
l’Església, 17 i la finca del carrer de l’Església núm. 15. al barri del Centre de Terrassa. 
 
 La superfície total de l’àmbit és de 6.371,69 m2. 
 
 El Vapor Ros és un conjunt d’edificacions originàriament industrial, format per una 
gran nau i unes construccions auxiliars, obra de l’arquitecte Lluís Muncunill, de finals del segle 
XIX, ubicat a la part sud de l’interior de l’illa delimitada pels carrers de la Font Vella, del Puig 
Novell, del Racó, de l’Església i de la Plaça Vella, al barri del Centre de Terrassa.  
 
 A diferència d’altres Vapors de la ciutat que s’han transformat i s’han adaptat a nous 
usos, l’àmbit del Vapor Ros no ha sofert cap tipus de transformació urbanística, amb la conseqüent 
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degeneració de les edificacions existents, amb més d’un 80 % del seu sostre que es troba sense 
activitat. 
 
 Per estudiar la potencialitat del Vapor Ros, el 18 de novembre de 2016, la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar un acord de Suspensió preventiva de 
llicències, comunicacions i declaracions responsables, d’usos i obres a l’àmbit del Vapor Ros 
(PLPG 06/2016) amb la finalitat d’estudiar-ne la seva transformació urbanística, tant de l’àmbit de 
la nau com del seu entorn. L’acord de suspensió es va publicar al BOP del 23 de novembre de 2016 
i el període d’informació pública va ser del 23 de novembre fins el 30 de desembre de 2016. 
 
 La necessitat d’estudiar, dins del període de suspensió, la possible transformació 
urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més immediat, responia a l’assoliment dels següents 
objectius: 
 

-  Explorar la possibilitat de la connectivitat del Vapor Gran i l’àmbit central de la 
ciutat, limitat pels carrers de la Font Vella, del Puig Novell, del Racó i de la Plaça 
Vella. 

- Preservar la qualitat ambiental de l’entorn de l’antiga nau industrial del Vapor Ros i 
de la Casa de Mariano Ros. 

- Estudiar la possibilitat de millorar l’espai públic de la confluència entre els carrers 
del Racó i del Puig Novell. 

- Realitzar un anàlisi acurat de les activitats actuals i plantejar una possible 
transformació dels usos dels àmbits qualificats d’equipaments i de zones. 

- Estudiar l’ampliació del ventall d’usos permesos a l’àmbit de la nau principal del 
Vapor Ros i les edificacions complementàries. 

- Establir les condicions de protecció més específiques de l’estructura arquitectònica 
de la nau del Vapor Ros. 

- Definir els instruments de planejament i de gestió més adients per a la seva 
transformació, amb la incorporació dels estudis necessaris de viabilitat del sector. 

 
 Des de l’inici de la suspensió de llicències fins a l’actualitat, el Servei de Planejament 
Urbanístic de l’Ajuntament de Terrassa ha anat elaborant diferents propostes d’ordenació del Vapor 
Ros, repensant els usos i les edificacions que es podrien incloure en l’àmbit per a la seva 
transformació, tenint en compte les reflexions i els objectius inicialment plantejats per aquesta zona.  
 
 Un altre factor que s’ha tingut en compte és la situació patrimonial de l’àmbit del 
Vapor Ros. El maig de 2014 el [...], propietari de les finques del Vapor Ros (nau, edificacions 
auxiliars i edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13) va deixar, en el seu testament, com a hereva 
universal a la Generalitat de Catalunya, la qual està en fase d’acceptació de l’herència. Com a 
conseqüència d’aquesta incertesa de la titularitat final i veient que el conjunt patrimonial estava 
deteriorant-se cada vegada més, els usuaris del Vapor Ros es van unir, al novembre de 2018, per 
crear una Plataforma en defensa del Vapor Ros (PDVR), composta per un conjunt d’associacions i 
agents de la ciutat de Terrassa organitzades per a la defensa i conservació del patrimoni històric, 
social i cultural del Vapor Ros i de la ciutat. 
 
 La PDVR defensa un projecte que té com a principal objectiu esdevenir un escenari 
cultural i social necessari a la ciutat. Un projecte transversal que vol agrupar col·lectius de la ciutat 
que necessiten espais per a realitzar les seves tasques, activitats i funcions. 
 
 Els principals punts que es defensen des de la Plataforma són: 
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- Garantir la preservació del patrimoni històric i cultural del Vapor Ros. 
- Garantir la continuïtat de l’activitat econòmica i cultural que hi a l’actualitat al Vapor 

Ros i potenciar-la. 
- Donar suport a les veïnes del Vapor Ros i conservar la seva activitat. 
- Esdevenir el Vapor Ros en un espai d’acollida i dinamització de projectes culturals 

de la ciutat de Terrassa. 
- Convertir-se en centre del motor cultural de la ciutat de Terrassa. 

 
 Amb les activitats realitzades, d’ençà la seva creació, la Plataforma ha donat suport a 
la producció cultural organitzant fires per a artistes gràfics, visuals i artesans. Ha realitzat jornades 
de rehabilitació autogestionada, progressiva i sostenible amb una recuperació per fases dels 
diferents espais. Ha potenciat una gestió participativa i ciutadana de la cultura com a fórmula de 
participació directa en la construcció de la vida cultural i social de la ciutat i ha defensat els drets de 
les persones que ocupen l’espai també del mateix espai cultural com a element indispensable per a 
la ciutat de Terrassa. 
 
 La voluntat de la Plataforma seria que el Vapor Ros es podés rehabilitar convertint-se 
en aquest centre cultural i social necessari per a la ciutat, mantenint, alhora, les activitats existents.  
 
 En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa aposta perquè s’acceleri la tramitació de 
l’acceptació de l’herència del Vapor Ros per part de la Generalitat expressant el desig de mantenir 
la titularitat pública del conjunt fabril, no només per preservar el seus valors històrics i 
arquitectònics, sinó també com a espai de relació social, cultural i artística, oferint-se a protegir 
l’espai davant de qualsevol iniciativa especulativa per garantir l’interès públic i social que és en 
l’actualitat. 
 
 Partint de l’anàlisi de l’estat actual de les edificacions i usos existents, l’objectiu de la 
proposta de Modificació és, primer, transformar els usos del Vapor Ros per convertir-lo en un gran 
equipament cultural i cívic del centre de la ciutat, preservant els seus valors històrics, 
arquitectònics, espacials i de les activitats consolidades i segon, ampliar els usos terciaris i 
comercials de la planta baixa de la Casa Mariano Ros. 
 
 En base al Pla de Mandat 2015-2019, els treballs del projecte de dinamització es van 
centrar bàsicament en la recuperació del Vapor Gran, àmbit ja urbanitzat i construït i van deixar en 
un segon terme l’estudi de la potencialitat del Vapor Ros i el seu entorn més immediat.  
 
 En aquest sentit, la present proposta de suspensió de llicències a l’àmbit del Vapor 
Ros, és conseqüència de la proposta de «Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros» 
que es presenta a tràmit per la seva aprovació inicial. 
 
 L’objectiu principal de la proposta de Modificació puntual és per una part, la 
preservació de la qualitat ambiental, arquitectònica i de les activitats consolidades de l’entorn i de la 
nau del Vapor Ros, antiga nau industrial obra de l’arquitecte Lluís Muncunill de l’any 1907, inclosa 
dins del Catàleg de Béns Protegit i per una altra part, revitalitzar l’àmbit, per convertir-lo en el 
centre neuràlgic cívic i social de la ciutat, preservant les activitats existents, modificant els usos 
actuals de la nau consolidada del Vapor Ros per a nous usos d’equipament. En aquest sentit, es 
proposa que la Casa Mariano Ros, conjuntament amb l’edifici adjacent del núm. 15 del carrer de 
l’Església, puguin contenir nous usos per activitats terciàries en la planta baixa, destinant les plantes 
superiors per nous usos d’equipament. 
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 La present proposta de suspensió de llicències a l’àmbit del vapor Ros ve justificada, 
per una part, per donar compliment a la prioritat número 3 del Pla de mandat en quant a dinamitzar 
l’àmbit sud del centre i, per una altre, per la necessarietat d’estudiar i fer una diagnosi més acurada 
de la situació actual del Vapor per tal d’analitzar les possibles connectivitats entre els vapors i la 
ciutat històrica; fer un replantejament d’usos i activitats d’aquest sector i definir noves ordenacions 
dels espais, al servei públic de la ciutadania de Terrassa. 
 
 L’àmbit de la present proposta de suspensió de llicències, totalment coincident amb la 
proposta de Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros (Exp PLPG 1/2020) està 
format per la finca del carrer del Racó, núm. 15 (nau del Vapor Ros i edificacions auxiliars); edifici 
del carrer del Portal Nou, núm. 11 (antic Bingo); edifici del carrer del Portal Nou, 15 (antic 
Pàrquing); la Casa Mariano Ros, del carrer de l’Església, 17 i la finca del carrer de l’Església núm. 
15, al barri del Centre de Terrassa. La superfície total de l’àmbit de suspensió és de 6.371,89 m2. 
 
 D’acord amb els articles 8.5.a) i 73.3 del decret legislatiu 1/2010 s’inclou en el present 
expedient un plànol descriptiu de l’àmbit de suspensió de llicències. 
  
  Cal esmentar que la legislació específica aplicable és el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les modificacions 
introduïdes per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com 
el nou text refós de la Llei municipal i de règim local català aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril.  
 
  El lletrat cap del Servei Jurídic Administratiu ha emès informe favorable a l’aprovació 
inicial del document en el que fa constar que: 
 

1. Competències municipals per l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM. 

 
  Els articles 76.2 i 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010, de 
3 d’agost, indiquen que correspon de formular els plans d’ordenació urbanística municipal als 
ajuntaments i, així mateix, que aquests estan facultats per l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació definitiva correspon, 
amb l’informe previ de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al conseller o consellera 
competent en matèria d’urbanisme segons preveu l’article 79.1 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 
 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), indica que correspon al Ple l’aprovació 
inicial del planejament general del municipi. D’altra banda, l’article 114.3 requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els 
acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
 

2. Competències municipals per a la proposta de la suspensió de llicències en 
l’àmbit del Vapor Ros. 

 
 L’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en 
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endavant TRLUC), estableix com a actes preparatoris, que els òrgans competents per a l’aprovació 
inicial de les figures de planejament urbanístic podran acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la 
formació o la reforma, la suspensió de l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes (comunicacions, declaracions responsables o altres) establertes 
per la legislació sectorial. 
 
 L’acord de suspensió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i ha 
d’explicitar l’abast de les llicències que es suspenen i l’àmbit afectat, incorporant un plànol que 
l’identifiqui gràficament, en el qual es grafiarà a l’escala adequada i amb detall i claredat suficient 
(article 73.3 TRLUC). 
 
 En aquest supòsit, als efectes de la suspensió per àmbits determinats no pot durar més 
d’un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit 
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no 
hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC). 
 

3. Informes d’altres organismes. Informació Pública.  
 
 D’acord amb allò previst al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials, el quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
concretament s’ha procedit a sol·licitar els informes que es detallen: 
 

1. Agència Catalana de l’Aigua, (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya) en relació a la possible afectació d’aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació. 

 
2. Direcció General de Comerç, (Departament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya) en relació als usos comercials que contempla la 
proposta. 

 
3. Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, en relació amb la nau protegida del Vapor Ros, la casa Mariano Ros i 
sobre la possible incidència en bens del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 
 Així mateix, segons preveu l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, no cal concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el 
terme municipal de Terrassa ja que l’àmbit de la modificació no els hi afecta. 
 

4. Tramitació de la modificació de les figures de planejament urbanístic. 
 
  L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, 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”.  
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 Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a l’àmbit del Vapor Ros. 
 
 SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la 
premsa local, i en els mitjans telemàtics corresponents, per tal de que puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes.  
 
 TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licita informe a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Direcció General de Comerç i als Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per raó de llurs competències 
sectorials les quals l’han d’emetre en el termini d’un mes. 
 
 QUART.- Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’acord amb allò 
determinat a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 Pel que fa al termini de suspensió de llicències s’ajustarà al contingut de l’article 74.1 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

 
ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
Epígraf 3) Aprovació de les Bases específiques que han de regir l’atorgament d’ajuts econòmics 

per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçats a les famílies monoparentals respecte 
de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 
 Pren la paraula la Sra. Marín, qui explica que amb aquesta proposta es pretén regular la 
concessió d’ajudes econòmiques per fer front a la quota de l’IBI d’aquelles persones titulars del títol 
oficial de família monoparental i que reuneixin els requisits establerts. La Sra. Marín destaca que 
caldrà tenir en compte un seguit de condicions. La persona titular del títol de família monoparental 
ha de ser el subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge en el qual resideixen, llevat en determinats 
supòsits, com ara quan la persona sol·licitant ha patit violència masclista, resideix en l’immoble, 
suporta les càrregues relatives a l’habitatge, i el titular del mateix és l’agressor, que ja no resideix a 
la llar. Un altre supòsit és quan la persona sol·licitant ha patit abandonament, resideix en l’immoble, 
suporta les càrregues relatives a l’habitatge i el titular del mateix és qui ha abandonat la llar. L’altre 
supòsit és quan una de les persones progenitores que hi conviuen hagi estat en situació de privació 
de llibertat, d’hospitalització o altres causes similars durant un període igual o superior a un any, i la 
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persona que romana a l’habitatge és la titular de la família, suporta les càrregues relatives a 
l’habitatge i no és la titular de l’immoble. També seran requisits que l’habitatge sigui la residència 
habitual de la família, que la liquidació de l’IBI de l’exercici en curs estigui pagada o domiciliada i 
que s’estigui en possessió del títol oficial de família monoparental, expedit per la Generalitat de 
Catalunya. La Sra. Marín destaca que els imports dels ajuts seran bonificacions que aniran, segons 
els requisits de cada persona sol·licitant, del 50%, del 40%, del 30%, del 20% i del 5%, en funció 
del nombre de fills i dels ingressos. Per al 2020, la partida que es destinarà a la convocatòria preveu 
16.000 €. L’any 2019, l’Ajuntament de Terrassa va atorgar 101 ajudes.  
 
 El Sr. Sàmper manifesta que sovint diu que el Ple pateix el rodet que aplica la majoria 
absoluta de la qual disposa l’equip de govern. En aquest cas, però, ha de dir el contrari. El Sr. 
Sàmper agraeix a la Sra. Marín que permetés al Grup de JxT aportar unes qüestions per ampliar el 
ventall de supòsits per gaudir dels ajuts. La Sra. Marín va acceptar les aportacions del Grup de JxT 
amb rapidesa i amb una cortesia exquisida.  
 
 El Sr. Vega posa de manifest que aquests ajuts ja existien, ja s’anaven donant. Ara 
s’amplia una mica el ventall, incorporant casos molt singulars. Quantitativament no són molt 
significatius però sí que tenen una rellevància qualitativa i a títol singular. El Grup de JxT va fer 
aportacions en aquest sentit. El Grup del PSC comparteix aquesta ampliació.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « L’ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, preveu un 
conjunt de bonificacions adreçades a famílies nombroses, les quals tenen origen en allò que preveu 
l’article 74 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Aquesta disposició normativa, però, no fa cap referència a les famílies 
monoparentals. 
 
 A Catalunya, mitjançant la Llei 18/2003 de 4 de juliol de suport a les famílies i el 
Decret 151/2009 de 29 de setembre de desplegament parcial de la Llei 18/2003, es fa una 
equiparació efectiva i normativa entre famílies nombroses i monoparentals, de manera que les 
mesures de protecció i avantatges que se’ls hi apliquen són també equiparables. 
 
 Amb la finalitat que ambdós tipus de famílies tinguin els mateix tractament en quant a 
tributs, l’Ajuntament de Terrassa, en el Pressupost Municipal del 2020, ha contemplat una partida 
adreçada a concedir ajuts econòmics a les famílies monoparentals que han de tenir correspondència 
amb l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
 D’acord amb l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Terrassa, la convocatòria que s’ha de dur a terme té per objecte de la concessió 
d’ajuts econòmics a famílies monoparentals en condicions semblants al què estableix l’ordenança 
fiscal 2.1 en relació amb les famílies nombroses. 
 
 Vist l’Informe del Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació 
 
 I vistos els informes de l’ Interventor general i del Secretari general de la corporació 
 
 Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció dels següents 
 



 

 13 

 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Aprovar les Bases específiques que ha de regir l’atorgament d’ajuts 
econòmics per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçats a les famílies monoparentals respecte de 
l’Impost sobre Béns Immobles, les quals figuren com a Annex I. 
 
 SEGON.- Els ajuts econòmics de l’exercici 2020 aniran amb càrrec de la partida 3611-
93201-48001 estipulada per a aquesta fi dins del Pressupost municipal. 
 
 TERCER.- D’acord amb l’article 124 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals (ROAS) les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de 
vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha de inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 QUART.- Transcorregut el període d’exposició pública, en cas que no s’hagin 
formulat al·legacions, els acords esdevindran definitius.» 
 
Epígraf 4) Modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020. 
 
 Per part de la Presidència s’anuncia que es farà la presentació i el debat conjunt del 
present punt de l’ordre del dia i del següent, atès que estan vinculats. 
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Marín, per tal d’explicar el contingut del present 
dictamen i del següent. Pel que fa a la modificació de la plantilla, l’expedient dóna resposta a les 
peticions formulades per la direcció de serveis d’organització i recursos humans. Tot seguit 
comenta els diferents aspectes d’aquesta modificació, que s’enumeren en els acords que conformen 
la part dispositiva del dictamen. Pel que fa a la modificació de la relació de llocs de treball, la Sra. 
Marín explica els canvis en les diferents àrees de l’organització, com estan detallats en els acords 
del dictamen que es transcriu més endavant. Ambdós expedients, afegeix la Sra. Marín, responen a 
situacions administratives que s’havien de regularitzar. 
 
 El Sr. Sàmper considera que fóra bo diferenciar els dos epígrafs, el 4 i el 5. El 4 respon 
a una adaptació a la realitat, amb uns càrrecs que ara són diferents. En canvi, l’epígraf 5 respon a la 
creació de nous llocs de treball. Per tant, ambdós expedients són diferents. El Sr. Sàmper, a 
diferència del punt anterior de l’ordre del dia, ha de manifestar la seva crítica. L’equip de govern té 
la lliure facultat per fer els canvis que consideri. Respecte a debats mantinguts en altres sessions 
plenàries, el Sr. Sàmper recorda que l’Ajuntament de Terrassa podria, legalment, haver nomenat 
més càrrecs eventuals que els que ha creat. La llei permet tenir-ne fins a vint-i-set. Per tant, l’equip 
de govern no està fent res que no pugui fer. El Sr. Sàmper demana, però, que l’equip de govern 
suavitzi l’aplicació de la seva majoria absoluta, com ha fet en l’epígraf anterior. Si ho fa, les coses 
seran més fàcils. El mateix podria dir-se de la modificació del POUM en l’àmbit del Vapor Ros. Si 
l’equip de govern, abans d’informar un cop ja ha pres la decisió, permetés participar als Grups de 
l’oposició, tot aniria més ben rodat i s’hauria assolit un major grau de consens. Respecte a la creació 
de catorze nous llocs de treball es podria dir el mateix. El Grup de JxT no hi ha participat per res, 
encara que no sigui obligatori fer-ho. El Sr. Sàmper recorda, però, l’antecedent de l’encàrrec a una 
empresa externa per fer un disseny de com havia de ser l’Ajuntament i la seva plantilla. Es van 
gastar molts recursos per fer-ho. Es va començar a fer arran del Pla de Mandat 2015-2019, és a dir 
durant l’Alcaldia del Sr. Ballart. En canvi ara les decisions es prenen sense tenir en compte tota 
aquella feina, que va suposar una important despesa per a l’Ajuntament. El Sr. Sàmper conclou 
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dient que el més correcte hauria estat convocar els Grups de l’oposició i explicar-los que l’equip de 
govern vol crear catorze llocs de treball, abans d’emetre el dictamen. Un cop informats, els Grups 
de l’oposició podrien manifestar o no la seva queixa. Però avui l’oposició, per fer la seva tasca, no 
disposa de la informació necessària, de la qual només disposa quan ja s’ha pres la decisió. 
 
 El Sr. González assenyala que aquest dictamen és també una mostra de confrontació 
de models. El model del Grup de Ciutadans no té res a veure amb el que defensen els Grups d’ERC-
MES i TxT, quant a la distribució d’àrees i responsabilitats en l’organigrama municipal. El Sr. 
González anuncia que el seu Grup s’abstindrà en la votació del punt 4, però votarà en contra de 
l’epígraf 5. El Sr. González ho lamenta, perquè hi ha moltes necessitats que s’han de cobrir. Hi ha 
mancances en diferents serveis, i el Grup de Ciutadans ho reconeix. Però en el cas de les àrees de 
Presidència i de Cicles de la Vida, i la incorporació de noves persones i l’increment de personal, el 
Grup de Ciutadans n’és crític. En el seu moment, també va ser crític quan el govern va plantejar el 
desdoblament de dues direccions d’àrea. El Sr. González no ho comparteix, ja que considera que 
suposa no aprofitar les sinergies que les mateixes àrees ja tenien i que estaven en marxa de forma 
adient. Pel que fa a Presidència, és una àrea que ja està prou dotada per incrementar-la en una 
persona més. El Sr. González lamenta que s’hagi arribat a aquest moment, sense un diàleg previ, tot 
i que entén que es tracta d’una qüestió complexa i que el govern ha de governar. El Sr. González 
troba a faltar el desenvolupament del projecte “Fem Ajuntament”, amb relació al qual no sap si s’ha 
finalitzat o quin és el seu estat de tramitació. Per altra banda, en el dictamen es diu que tot plegat no 
comportarà un increment pressupostari. Això és veritat, però no vol dir que no costi diners. Es van 
aprovar uns Pressupostos que ja ho contemplava, i es van aprovar perquè el govern disposa de 
majoria absoluta. El Sr. González espera que en el futur sigui possible arribar a acords i a consensos 
en diferents matèries. En aquest cas, però, no serà possible. 
 
 El Sr. Vega entén que la modificació de la plantilla és una adaptació, i per aquest 
motiu el vot del Grup del PSC serà d’abstenció. Pel que fa a la modificació de la relació de llocs de 
treball, el Sr. Vega no hi està d’acord. En primer lloc, perquè fa un mes que està actiu el Pressupost 
del 2020, i ara es posa en evidència un increment de catorze llocs de treball. Aquests llocs s’han de 
cobrir, la qual cosa significarà un cost de 327.000 €. Però si això s’anualitza, l’any vinent es parlarà 
d’un increment superior als 700.000 €, que sumen també als 700.000 € que ja s’incrementava. Hi ha 
llocs de treball que el Grup del PSC comparteix, com ara un inspector tributari més, o alguns 
auxiliars de gestió. D’altres, però, els posa en dubte. I respecte a altres, està completament en 
contra. El Sr. Vega posa l’exemple de la creació, a l’Àrea de Presidència, d’un lloc de treball de 
tècnic de programes. Alcaldia ja compta amb un Cap de gabinet, un Director de l’Àrea i una 
secretària. Les funcions del nou lloc de treball, segons l’informe del Director de l’Àrea, són 
identificar necessitats i prioritats, detectar noves iniciatives, inquietuds i oportunitats que puguin 
aparèixer en els barris. El Sr. Vega recorda que la ciutat disposa de set coordinadors de Districte, set 
Regidors de Districte, i set Presidents de Consell de Districte. Per aquest motiu pregunta si cal una 
altra persona perquè els pregunti sobre aquestes qüestions. Entre les funcions que s’esmenten es 
parla de donar suport a l’Alcalde en l’organització i desenvolupament de les activitats dels barris, 
dissenyar el circuit i gestionar les relacions amb les entitats i organismes dels barris que es visitin, 
coordinar-se amb els coordinadors de Districte i tècnics municipals pel bon desenvolupament de les 
accions. Els coordinadors, recorda el Sr. Vega, compten també amb un coordinador i un cap. Altres 
funcions són gestionar les relacions de l’Alcalde amb les entitats, donar suport en el seguiment de 
les visites, etc. El Sr. Vega considera que aquestes funcions es dupliquen. Aquesta persona 
únicament trucarà al coordinador de Districte per dir-li que l’Alcalde hi anirà. Fins ara, l’Alcalde ha 
tingut el suport dels coordinadors, dels Regidors i dels Presidents dels Consells de Districte. Això 
és, doncs, duplicar una funció, que és el que volia evitar el projecte “Fem Ajuntament”, orientant 
situacions com aquesta, que perverteixen una organització.  
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 Pren la paraula a continuació la Sra. Marín, qui assenyala que els llocs que 
s’incrementen són de serveis a la ciutadania, com ara la inspecció tributària, un intendent, un 
inspector de Policia Municipal, oficial de brigades, manteniment, etc. La Sra. Marín afegeix que li 
costa entendre que es qüestioni l’increment de recursos humans de la Policia Municipal, serveis 
socials o manteniment. Pel que fa al tècnic adscrit a l’Àrea de Presidència, la Sra. Marín puntualitza 
que allò que es fa és endreçar una situació que durant l’Alcaldia del Sr. Vega ja hi era present. 
Aleshores, no és un lloc nou. La Sra. Marín demana al Sr. Vega que no faci trampes, ja que va ser 
ell qui va fer que deixés el seu lloc de treball per incorporar-se al lloc que ocupa, a l’equip de 
projectes estratègics, que penjava orgànicament d’Alcaldia. L’equip de govern actual s’ha trobat 
aquesta situació, i el que fa és regularitzar-la. En la reunió de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals, la Sra. Marín va informar que el cost era de 327.000 €. Però també és cert que no s’han 
incrementat disset places completament noves. El nombre de noves places és de catorze. 
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui anuncia que el Grup de JxT s’abstindrà en la votació 
de l’epígraf 4 i votarà en contra del 5, per les raons que ja han exposat la resta de Grups de 
l’oposició. El Sr. Sàmper es mostra sorprès perquè s’han potenciat molt dos factors per part de 
l’equip de govern. Quan es va parlar sobre els càrrecs eventuals, es va dir que la gran majoria eren 
periodistes o experts en comunicació. Per tant, hi havia una necessitat important, per part de l’equip 
de govern, de dotar-se de professionals que expliquessin les coses que fa. De l’epígraf cinquè, el 
més qüestionable és l’augment de recursos de l’Àrea de Presidència. Quan es contracta persones 
perquè un Regidor, per exemple el d’urbanisme i en relació amb l’expedient que s’ha presentat 
avui, disposi de més suport per plantejar un determinat dictamen, benvingut sigui. Quan 
l’Ajuntament es dota d’experts en serveis socials, benvinguts siguin. Però quan és l’Àrea de 
Presidència, i els eventuals són vinculats al periodisme i la comunicació, el Sr. Sàmper pensa que 
no és el lloc on s’haurien d’abocar els recursos. Per aquest motiu, el Grup de JxT votarà en contra 
de l’epígraf 5. 
 
 El Sr. González comença manifestant que la Sra. Marín ha dit coses que no són certes. 
El Sr. González, precisament, ha dit que hi estava d’acord i que lamentava haver de votar en contra 
d’un dictamen que proposa la creació de noves places o que distribueix el personal d’una altra 
manera, incrementant les dotacions a la Policia Municipal, a urbanisme, als serveis socials, etc. El 
Sr. González hi està d’acord. El que ha dit és que no li agrada el model de l’equip de govern. 
L’equip de govern té un model i el Grup de Ciutadans en té un altre. El Sr. González ha aprofitat 
per denunciar que hi ha una feina feta durant els últims anys, el projecte “Fem Ajuntament”, que 
encara el dia d’avui no hi ha informació sobre si s’ha acabat o no. El Sr. González demana que 
s’informi, en el marc de la Comissió Informativa de Serveis Generals, sobre l’estat d’aquest 
projecte. El Sr. Albert hi va participar de manera molt activa, coneix bé l’organigrama i sap que el 
projecte ha de tenir una finalitat i servir per millorar les coses. No s’està aprofitant una eina que va 
tenir un cost molt elevat, i que es va començar en l’època en la qual l’Alcalde era el Sr. Ballart.  
 
 El Sr. Vega reitera el que ha dit el Sr. González, en el sentit que la Sra. Marín diu 
coses que no són reals. No pot dir que la persona que hi havia en aquell moment, que estava amb 
una funció específica, la de treballar el tema de l’aplicació d’un pla de mesures a Ca n’Anglada, a 
partir d’una Proposta de Resolució aprovada pel Ple, i lligar-ho amb les funcions que se li assignen 
ara. Aquesta persona no tenia cap de les funcions que el Sr. Vega ha llegit en la seva anterior 
intervenció: acompanyar l’Alcalde en la visita als barris, etc., perquè es considerava que no eren 
necessàries. Es considerava que ja existeix un conjunt de persones que poden assessorar l’Alcalde 
en les seves visites. El Sr. Vega demana a la Sra. Marín que no confongui l’opinió pública. Hi havia 
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una persona destinada al treball d’un pla a Ca n’Anglada, a partir d’un informe de la Diputació. Per 
tant, aquell lloc de treball no tenia res a veure amb el que ara es proposa. 
 
 La Sra. Marín assenyala que, efectivament i com l’oposició reitera tota l’estona, el 
govern té majoria i pot prendre les decisions que consideri adients. El govern ha preparat la 
proposta per poder contractar un conjunt de persones necessàries per dur a terme la política del 
govern en matèria de recursos humans. Gràcies al projecte “Fem Ajuntament”, que l’oposició diu 
que va costar molts diners, es van emetre uns informes amb els quals molts treballadors no hi han 
estat d’acord o han emès les seves al·legacions. El projecte està pendent de què tot pugui anar 
endavant aviat. El tractament de tota aquesta informació està al caure. El projecte fa un tipus de 
propostes, però del que s’està parlant avui és de la tensió que hi ha en moltes àrees i serveis de 
l’Ajuntament, que s’han de resoldre. Es resolen de manera automàtica perquè s’ha de donar resposta 
a les tasques que s’han de dur a terme diàriament. La Sra. Marín es refereix al lloc de treball 
esmentat pel Sr. Vega. Era una persona destinada a un lloc de treball fent tasques a Ca n’Anglada i 
que va arribar a l’Alcaldia a fer un altre tipus de feina. El que fa ara l’equip de govern és 
regularitzar la seva situació i assignar-li una sèrie de funcions, les que es consideren més adients pel 
desenvolupament del seu treball. La Sra. Marín nega que vulgui confondre la ciutadania. El govern 
de la ciutat és un govern clar i transparent, que el que fa és millorar la situació de l’Ajuntament per 
poder treballar el millor possible a favor de la ciutat de Terrassa. 
 

Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 

 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
 El contingut del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « VIST que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3/12/2019 es 
publicà l’edicte mitjançant el qual es feia avinent que havien esdevinguts definitius els acords 
adoptats per l’Excm. Ajuntament en Ple en data 30 d’Octubre de 2019, entre d’altres, d’aprovació 
del Pressupost General de l’any i la plantilla de personal per a l’exercici 2020. 
 
 VIST que en data 13 de gener de 2020 el Director de serveis d’Organització i recursos 
humans emet informe on proposa modificar la plantilla atès que des de la data d’aprovació 
definitiva de la plantilla per a l’exercici 2020 fins al moment s’han succeït determinats fets que 
obliguen a que aquesta sigui modificada, i atès que s’han detectat en la mateixa determinats errors 
que cal esmenar, es proposa la modificació d’aquesta segons el que es detalla i justifica en 
l’esmentat informe. 
 
 VIST allò disposat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 
22.2), 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 i 283), pel que fa a les atribucions del Ple relatives a 
l’aprovació de la plantilla, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (art. 25 a 28), 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 
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Catalunya en matèria de funció pública (art. 28) 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 plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020, en 
el sentit següent: 
 
- Per a la categoria d’Inspector/a, de l’escala executiva de la classe policia municipal de la subescala 
serveis especials del cos de personal funcionari, on deia:  
          

2.2.1.2. - Escala Executiva  
 

   

2 INSPECTOR A2 0 2 
 
Ha de dir: 
           

2.2.1.2. - Escala Executiva  
 

   

1 INSPECTOR A2 0 1 
 
 - Crear la següent plaça del cos de personal funcionari:  
           

2.2.1.2. - Escala Superior  
 

   

1 INTENDENT A1 0 1 
 
- Per a la categoria d’agent, on deia:  
 
2.2.1.4.- Escala Bàsica  

221 AGENT C2 172 49 
      
Ha de dir:  
 
2.2.1.4.- Escala Bàsica 

223 AGENT C2 174 49 
 
- Per a la categoria administratiu/va, on deia:  
 

1.2.- Subescala Administrativa    
297 ADMINISTRATIU/VA C1 184 113 

 
Ha de dir: 
 

1.2.- Subescala Administrativa    
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296 ADMINISTRATIU/VA C1 184 112 
 
- Per a la categoria d’auxiliar tècnic/a de gestió, on deia:  
 
2.2.2.- Classe Comeses Especials 

161 AUXILIAR TÈCNIC DE GESTIÓ C2 21 140 
 
Ha de dir:  
 
2.2.2.- Classe Comeses Especials 

162 AUXILIAR TÈCNIC DE GESTIÓ C2 21 141 
 
 SEGON.- Donar la publicitat adient al present acord.» 
 
Epígraf 5) Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a 

l’exercici 2020. 
 

Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent: 

 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 
 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 en data 13 de gener de 2020 el Director de serveis d’organització i recursos 
humans emet informe on proposa algunes modificacions concretes a la relació de llocs de treball pel 
2020 per tal d’adaptar-los a les necessitats de l’organització en matèria de personal i als moviments 
de plantilla que es donen durant l’exercici, esdevingudes de quatre supòsits diferenciats: creació de 
nous llocs de treball derivats de necessitats sobrevingudes a l’organització, actualització de 
denominacions, grup o nivell retributiu d’alguns llocs de treball, esmena d’errors materials detectats 
en l’aprovació general i supressió de llocs de treball que han deixat de ser necessaris o han quedat 
substituïts per nous llocs o increment de les dotacions dels existents. 
 
 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.  
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 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: 
 
• Presidència: 
 
Creació d’un lloc de treball director/a de programes TAC, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, 
grup de classificació C1/C2, NR14 i forma de provisió concurs. Es proposa la creació d’aquest lloc 
per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Modificació del grup de classificació A1 del lloc de director/a de serveis de plans i projectes de 
ciutat, essent el correcte el grup A1/A2. 
 
Increment de dotació del lloc d’auxiliar de protocol, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup 
de classificació C2/APG, NR6 i forma de provisió concurs, passant de 4 a 5. Es proposa aquest 
augment per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
• Àrea 1, Serveis Territorials i Seguretat: 
 
Creació d’un lloc de treball d’Intendent, relació d’ocupació Funcionari, grup de classificació A1, 
NR23 i forma de provisió concurs, per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe del 
responsable del servei. 
 
Creació d’un lloc de treball d’Inspector de policia municipal, relació d’ocupació Funcionari, grup 
de classificació A2, NR20 i forma de provisió concurs, per donar resposta a la necessitat 
plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Modificació del grup de classificació A1 del lloc de director/a de serveis de via pública, seguretat i 
protecció civil, essent el correcte el grup A1/A2.  
 
Modificació de la denominació del lloc de cap de projectes urbans, essent el correcte el de 
arquitecte/a en cap.  
 
• Àrea 2, Urbanisme i Sostenibilitat: 
 
Esmena d’error en la dotació de la relació de llocs aprovada, del lloc de tècnic/a de medi ambient, 
relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR12 i forma de provisió 
concurs, passant de 2 a 3. 
 
Canvi en la catalogació del lloc de director/a dels serveis d’urbanisme, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1, NR25 i forma de provisió concurs per mobilitat 
interadministrativa, essent el seu ordenament jurídic correcte el de directiu públic. 
 
Supressió per no necessari, d’un lloc vacant d’auxiliar de gestió, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació C1/C2, NR6 i forma de provisió concurs. 
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Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc de tècnic/a superior en dret adscrit a la direcció de 
l’àrea 1, essent l’adscripció correcta a la direcció de l’àrea 2, per donar resposta a la necessitat 
plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
• Àrea 3, Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Transformació d’un lloc vacant de tècnic/a auxiliar de gestió, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació C1/C2, NR8, forma de provisió concurs, d’acord amb les 
necessitats del servei, en un lloc de secretari/a de direcció, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, 
grup de classificació C1/C2, NR8 i forma de provisió concurs. 
 
Modificació de la forma d’ocupació de Funcionari/laboral i de la forma de provisió concurs del 
lloc de treball de cap de secció de gestió tributària, passant a ser funcionari i concurs per mobilitat 
interadministrativa. 
 
Increment de dotació, del lloc d’inspector/a tributari, relació d’ocupació Funcionari, grup de 
classificació C1/C2, NR8 i forma de provisió concurs, passant de 9 a 11. Dos llocs amb un 50% de 
jornada per a cobrir futures necessitats de reincorporació de policies municipals que sol·licitin una 
segona activitat a l’organització per incapacitat.   
 
Transformació del lloc de netejador/a, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de 
classificació APG, NR1, forma de provisió concurs, forma de provisió concurs per un lloc d’oficial 
de manteniment i serveis, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació C2/APG, 
NR7, forma de provisió concurs i increment de dotació d’aquest lloc, passant de 5 a 7 per donar 
resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Esmena d’error en la dotació de la relació de llocs aprovada, del lloc de subaltern/a centre cívic, 
relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació APG, NR4 i forma de provisió 
concurs, passant de 15 a 16. 
 
Supressió per no necessari, d’un lloc vacant d’encarregat de manteniment d’edificis, relació 
d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació C2/APG, NR8 i forma de provisió concurs. 
 
Supressió per no necessari, d’un lloc vacant de cap del servei de gestió d’assegurances i 
responsabilitat patrimonial, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació A1, 
NR21 i forma de provisió concurs.  
 
Supressió per no necessari, d’un lloc vacant de lletrat/da, relació d’ocupació funcionari/Laboral, 
grup de classificació A1, NR15 i forma de provisió concurs. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció de dos llocs d’oficial d’ofici de l’equip de planificació 
estratègica de l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 
3, per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc d’oficial de manteniment de l’equip de planificació 
estratègica de l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 
3, per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
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Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc d’encarregat de manteniment de l’equip de 
planificació estratègica de l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i 
manteniment de l’Àrea 3, per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la 
responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc d’oficial instal·lació cultural del servei de cultura de 
l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 3, per donar 
resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc de responsable de manteniment de biblioteques del 
servei de cultura de l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de 
l’Àrea 3, per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció de dos llocs d’encarregat d’instal·lacions esportives del servei 
d’esports de l’Àrea 7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 3, 
per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc de peó de manteniment del servei d’esports de l’Àrea 
7, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 3, per donar resposta 
a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
 
Canvi d’àrea i servei d’adscripció d’un lloc de responsable de manteniment del servei de joventut 
de l’Àrea 5, essent l’adscripció correcta al servei de patrimoni i manteniment de l’Àrea 3, per 
donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe de la responsable del servei. 
   
• Àrea 4, Drets socials: 
 
Creació de dos llocs de treball d’auxiliar de gestió, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup 
de classificació C1/C2, NR6 i forma de provisió concurs per donar resposta a la necessitat 
plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Transformació del lloc de director/a de ciutadania i qualitat democràtica, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR24, forma de provisió lliure designació, en un 
lloc de director/a de serveis de polítiques d’igualtat i qualitat democràtica, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR24, forma de provisió lliure designació. 
 
Transformació d’un lloc de tècnic auxiliar de gestió, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup 
de classificació C1/C2, NR8, forma de provisió concurs, en un lloc de tècnic/a especialista de 
gestió, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació C1/C2, NR8 i forma de 
provisió concurs. 
 
Modificació de la denominació del lloc de director/a de serveis de salut, promoció de l’autonomia i 
atenció a les dependències, essent el correcte el de director/a de serveis de salut i promoció de 
l’autonomia.  
 
• Àrea 5, Cicles de la vida: 
 
Creació d’un lloc de treball de tècnic/a d’informació i difusió, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A2, NR12 i forma de provisió concurs, per donar 
resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
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Transformació del lloc de director/a de serveis a les persones, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1, NR24, forma de provisió lliure designació, en un lloc 
de director/a de serveis d’infància, famílies, joventut i gent gran, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR24, forma de provisió lliure designació. 
 
Increment de dotació del lloc de tècnic/a de gestió A/B, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, 
grup de classificació A1/A2, NR12 i forma de provisió concurs, passant d’1 a 2. Es proposa aquest 
augment per donar resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
• Àrea 6, Promoció econòmica: 
 
Creació d’un lloc de treball d’auxiliar de gestió, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de 
classificació C1/C2, NR6 i forma de provisió concurs. 
 
• Àrea 7, Projecció de la ciutat: 
 
Creació d’un lloc de treball de director/a de programa/es TAB, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR18 i forma de provisió concurs, per donar 
resposta a la necessitat plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Creació dos llocs de treball d’ajudant de servei, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de 
classificació C2/APG, NR5 i forma de provisió concurs, per donar resposta a la necessitat 
plantejada en l’informe del responsable del servei. 
 
Transformació d’un lloc de director/a de programa/es TAB, relació d’ocupació 
Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, NR18, forma de provisió concurs, en un lloc de 
cap de servei d’universitats, relació d’ocupació Funcionari/Laboral, grup de classificació A1/A2, 
NR18 i forma de provisió concurs. 
 
 SEGON.- Trametre còpia de la modificació de la relació de llocs de treball a la 
Secretaria d’Administracions locals del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i publicar-ho als butlletins oficials corresponents en el termini de trenta dies des de la 
seva aprovació segons art 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.» 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT 
 

Epígraf 6) Donar compte del Decret núm. 10.711/2019 de 16 de desembre, relatiu a la sol·licitud 
de subvenció al Consejo Superior de Deportes, per a l’execució d’obres 
d’accessibilitat  i obres en infraestructures esportives per competicions de caràcter 
internacional i ratificació de l’acord tercer del Decret, relatiu al compromís de 
consignació en el Pressupost municipal per 2021. 

 
 Tot seguit es procedeix a la votació de la ratificació de l’acord tercer del present 
Decret, el qual és aprovat per unanimitat. El contingut íntegre del Decret es transcriu a continuació: 
 
 « La ciudad de Terrassa ha sido designada sede del Mundial de Hockey hierba 
femenino para el año 2022, conjuntamente con la ciudad de Amstelveen (Holanda) 
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 Este mundial supondrá un acontecimiento  de gran importancia para nuestra ciudad 
después de haber sido subsede olímpica de los Juegos de Barcelona ‘92. 
 
 Para este evento, y poder cumplir con los requerimientos que establece la Federación 
Internacional de Hockey, debe realizarse la adecuación de las instalaciones de la Área Olímpica 
Municipal, entre las que está el Estadio Olímpico, equipamiento municipal que acogerá la 
competición. 
 
 Estas obras de rehabilitación y mejora de las instalaciones tienen un presupuesto 
global aproximado de 6 millones de euros. 
 
 El Consejo Superior de Deportes (CSD) entre sus competencias tiene la de colaborar 
con las corporaciones locales en la construcción y mejora de las instalaciones deportivas para el 
desarrollo del deporte de alta competición. Asimismo, uno de los objetivos del CSD es la 
cooperación y colaboración con las entidades locales en el desarrollo de competiciones 
internacionales que se celebren en España y en los que la participación se establezca a nivel de 
Estado. 
 
 Por este motivo, se ha publicado una resolución de presidencia de convocatoria de 
ayudas para las corporaciones locales y empresas públicas municipales  que realicen obras de 
accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de 
competiciones de carácter internacional. 
 
 En el punto tercero de la convocatoria se establece que las cuantías que se adjudiquen 
vendrán determinadas por la dotación que los Presupuestos Generales del Estado para 2020 asignen 
al CSD. Se destina a las Corporaciones Locales para obras el importe de 362.250€. 
 
 Este ayuntamiento, para acogerse a la convocatoria, presentará la primera fase del 
proyecto global de remodelación del estadio municipal que tiene un presupuesto de 845.609,10€, 
IVA incluido. 
  
 Para poder formalizar la petición de subvención, es necesario que el Ayuntamiento 
adopte el compromiso de consignar en el Presupuesto Municipal para 2021 la cantidad de 
483.359,10 €, en concepto de cofinanciación del proyecto.. 
 
 El jefe del Servicio de Deportes ha emitido informe técnico en fecha 13 de diciembre 
de 2019, en el que propone que se solicite subvención, de acuerdo a la convocatoria citada, al 
Consejo Superior de Deportes. En el mismo informe, se propone que el Ayuntamiento se 
comprometa a facilitar el uso del Estadio Olímpico Municipal a la Real Federación Española de 
Hockey cuando existan necesidades deportivas acreditadas por el Consejo Superior de Deportes. 
 
 El órgano de aprobación de solicitud de esta subvención es la Junta de Gobierno 
Municipal, de acuerdo a las atribuciones legales. 
 
 A causa de la urgencia de aprobación de la solicitud de esta subvención ya que el 
período máximo de presentación de la misma es el próximo 18 de diciembre, hace necesario que 
esta aprobación sea de carácter urgente a través de decreto, ya que la próxima Junta de Gobierno 
será el 10 de enero de 2020. 
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 Asimismo se someterá a ratificación del Pleno Municipal, en la primera sesión que se 
celebre, el compromiso de consignación en el Presupuesto para 2021.   
 

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

 Visto el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada ley General de Subvenciones. 

 
Visto el Reglamento Orgánico Municipal (art. 46) 

 
 Haciendo uso de las atribuciones legalmente asignadas como alcalde-presidente  
 
 DECRETO: 
 
 Primero.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación de la solicitud de una subvención al Consejo Superior de Deportes  para la ejecución de 
obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de 
competiciones de carácter internacional. 
 
 Segundo.- Solicitar una subvención al Consejo Superior de Deportes para la ejecución 
de obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de 
competiciones de carácter internacional. El importe a solicitar es de 362.250€ (trescientos sesenta y 
dos mil doscientos cincuenta euros)  
 
 Tercero.- Adoptar el compromiso de consignar en el Presupuesto Municipal para 2021 
la cantidad de 483.359,10 €, en concepto de cofinanciación del proyecto. 
 
 Cuarto.- Adquirir el compromiso, por parte del Ayuntamiento, a facilitar el uso del 
Estadio Olímpico Municipal a la Real Federación Española de Hockey cuando existan necesidades 
deportivas acreditadas por el Consejo Superior de Deportes. 
 
 Quinto.- Facultar al regidor delegado de Deportes para firmar y otorgar todos los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de los acuerdos presentes, incluso de 
enmienda i/o rectificación, siempre que no se altere su contenido esencial. 
 
 Sexto.-  Dar cuenta de este acuerdo a la próxima Junta de Gobierno Local. 
 
 Séptimo.- Someter a ratificación el acuerdo tercero por parte del Pleno Municipal en la 
primera sesión que se celebre.» 
 

ÀREA DE  CICLES  DE LA VIDA 
 

Epígraf 7) Aprovació inicial de la modificació de l’article 31.4 del Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana. 

 
 Pren la paraula en aquest punt la Sra. Ona Martínez, qui comença assenyalant que 
l’article 31.4 fa referència a les atribucions de la presidència dels Consells de Districte. Aquesta 
modificació és una solució de present, però també de futur. Una solució que ja es preveia com a 
necessària en el Reglament de Participació Ciutadana, que en la Disposició Addicional Tercera feia 
palès que el fet que la presidència del Districte recaigués en la llista més votada podia comportar 
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disfuncions entre Districtes, i per tant calia abordar-ho tard o d’hora. No s’ha fet fins ara. Ara es 
planteja a partir d’un informe tècnic emès l’any 2018. S’ha treballat i consensuat en la Comissió 
política de Qualitat democràtica i en la Comissió de coordinació territorial. Aquesta solució evita 
disfuncions entre aquells Consells de Districte on es pogués donar el cas que tinguessin 
representants del govern municipal, quan coincidís que la llista més votada en el Districte formés 
part del govern i aquells en els que no. També garanteix la igualtat, preservant-los com a òrgans de 
participació territorial essencials. Aquests canvis, afegeix la Sra. Martínez, no tenen cap repercussió 
en les funcions dels Consells de Districte. S’incorpora la figura del Regidor o Regidora de Districte, 
que serà el representant del govern al Districte i assumirà les funcions de govern per delegació 
d’Alcaldia, mentre que la Presidència del Districte presidirà el Consell de participació i mantindrà 
la resta de funcions. On fins ara no hi havia representació de govern, hi serà, la qual cosa és 
essencial pel dret del mateix Consell a poder retre comptes quan sigui necessari. La modificació es 
planteja ara perquè és necessària i fa temps que s’hauria d’haver plantejat. Per altra banda, s’ha 
comentat amb els Grups municipals i les entitats que el govern té el compromís d’abordar la resta 
del Reglament de Participació, revisant-lo amb calma i en els espais compartits adients, ben aviat. 
 
 La Sra. Lluís assenyala que aquest nou Reglament és fruit d’un marc de consens entre 
els Grups municipals i la participació de les entitats i la ciutadania, en un procés que va durar força 
temps. Es va donar prioritat a la voluntat de consens, per sobre de qualsevol interès partidista. En el 
marc de la Comissió política de Qualitat democràtica, on es va dur a terme la discussió política del 
Reglament, es tenia molt clara la voluntat de donar protagonisme als Consells municipals de 
Districte, perquè deixessin de ser òrgans merament consultius per ser òrgans representatius, 
deliberatius i propositius. Per això es van acordar les modificacions que avui es presenten al Ple. En 
aquest marc de consens, es va aprovar una esmena del Grup municipal del PSC per tal de fer un 
estudi sobre les conseqüències que tot plegat podria tenir. Més enllà dels terminis previstos per la 
Disposició Addicional Tercera, el mes de desembre l’equip de govern va plantejar l’informe 
elaborat pel servei d’Estructura territorial, que contempla la modificació del Reglament. La Sra. 
Lluís agraeix a la Sra. Martínez que entengués que no es podia prendre una decisió en una sola 
reunió i presentar-ho al Ple del mes de desembre, com era la pretensió inicial. Es va tenir 
l’oportunitat d’estudiar-ho conjuntament. El Grup de JxT ja va manifestar que no estava d’acord 
amb la proposta inicial de l’equip de govern. La Sra. Lluís agraeix que aquest acceptés no només 
debatre-ho i treballar-ho conjuntament, sinó també les esmenes que aquest Grup va presentar. 
 
 La Sra. Isabel Martínez manifesta que la forma com ha arribat aquesta proposta de 
modificació del Reglament de Participació ha estat accidentada. Es va iniciar amb una reunió el mes 
de desembre, en la qual es pretenia desvirtuar la figura del president de Districte, en els casos que 
no coincidís amb un membre del govern, traient-li una gran part de les atribucions que se li havien 
atorgat en la redacció del Reglament. Ja aleshores es va considerar que aquests canvis s’havien 
proposat de forma precipitada, sense donar marge al debat amb la resta de Grups. La Sra. Martínez 
agraeix que s’escoltés l’oposició, quan aquesta va demanar més temps per poder presentar esmenes 
i arribar a un consens sobre la nova redacció d’aquest article, sobretot quan va ser un Reglament 
aprovat per un molt ampli consens dels Grups municipals i de les entitats. Així i tot, la Sra. 
Martínez demana que aquesta forma de tractar els temes no es converteixi en habitual, i que l’equip 
de govern no segueixi la política de fer i després informar. En aquest cas, hi ha entitats que s’han 
pogut sentir excloses de les noves propostes. Cal que se les escolti, en aquest i en altres temes, i que 
se les faci partícips. 
 
 El Sr. Garcia es refereix en primer lloc al contingut del dictamen, tot manifestant que 
comparteix que s’ha de reformar el Reglament i el sentit en el qual s’ha de reformar. És evident que 
hi ha una disfunció que cal resoldre. Així ho estableix el mateix Reglament en la seva Disposició 
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Addicional Tercera. Si hi ha un president de Districte que no forma part de l’equip de govern, això 
s’ha d’entomar, perquè l’actual estructura del Reglament pot comportar alguna dificultat. Quant al 
contingut, el Grup del PSC hi està d’acord. La proposta que es presenta va en la línia que defensa 
aquest Grup, respecte a les funcions que ha de tenir la presidència dels Consells de Districte. El Sr. 
Garcia celebra la rectificació feta per l’equip de govern respecte a la seva proposta inicial, 
presentada fa gairebé dos mesos. Aquella proposta buidava la figura de la presidència, deixant-la 
sense competències. El Sr. Garcia celebra que fruit de les converses i de l’acord amb la resta de 
Grups municipals això s’hagi rectificat. També celebra la intenció del govern respecte al fet que tots 
els temes relatius al Reglament de Participació es treballin conjuntament. El Sr. Garcia aprofita per 
demanar la convocatòria de la Comissió de seguiment del Reglament de Participació, que no s’ha 
convocat en els vuit mesos de mandat. Pel que fa a les formes, el Sr. Garcia no pot dir el mateix que 
respecte al contingut. Aquesta proposta no ha passat pels Consells de Districte. S’està parlant de 
modificar les competències de la presidència dels Consells de Districte. Per tant, és innegable que 
els Consells haurien de tenir alguna cosa a dir al respecte. El Sr. Garcia pregunta quin paper han 
tingut les entitats en aquest procés, ja que no té coneixement de si han estat consultades o no, si s’ha 
exposat, s’ha consultat o s’han recollit algunes opinions. El Sr. Garcia afegeix que, malauradament, 
s’estan instaurant unes formes de fer, per part del govern, que s’allunyen de les que haurien de ser 
les adients. Avui mateix, el Ple ha començat amb retràs per debatre en relació amb la presentació, 
ahir a les onze de la nit, d’una proposta de Declaració de la Junta de Portaveus, sense reunir la Junta 
i quan el Ple es fa avui mateix al matí. Són formes de fer que el Sr. Garcia espera que no es 
normalitzin. Cal que l’equip de govern sigui més curós en les formes i en els procediments, perquè 
els procediments són molt importants. Cal que no utilitzi malament la seva majoria absoluta. 
 
 La Sra. Ona Martínez comença posant de manifest que als Grups de l’oposició els hi 
agrada insistir molt en les formes, i fer servir la paraula rodet. Però ho diuen com si la majoria 
absoluta del govern li hagués estat atorgada per gràcia divina, quan en realitat és el reflex dels vots 
de la ciutadania. En aquest cas concret, i els mateixos Grups de l’oposició ho han dit, no es poden 
queixar de les formes. L’equip de govern va prendre una decisió, va posar a sobre de la taula una 
solució, va convocar una reunió en la qual va ser explicada als Grups de l’oposició, i veient que hi 
havia matisos i aspectes que no els agradaven es va decidir posposar-ho i fer una segona reunió, per 
tal que ho poguessin estudiar amb calma i debatre-ho. Al llarg d’aquest procés, es van presentar 
algunes esmenes, i l’equip de govern les va considerar correctes i les va acceptar. Per tant, és molt 
fàcil criticar les formes, però si més no en aquest cas els Grups de l’oposició no es poden queixar. 
La Sra. Martínez reconeix que en un primer moment el govern volia presentar aquest expedient al 
Ple de desembre, però en veure que els Grups de l’oposició tenien raó volent estudiar-ho amb més 
calma, es va deixar pel Ple d’avui. A més, es van acceptar totes les esmenes. Això és fer política. 
Pel que fa a les entitats, la Sra. Martínez explica que es va mantenir una reunió amb la FAVT, amb 
l’Observatori Ciutadà i amb el Consell d’entitats per parlar de temes de participació i de 
transparència. És important poder exposar a les entitats cap a on treballa el govern, poder parlar i 
escoltar la seva opinió, i debatre sobre les qüestions que no els hi agraden. Tenir la possibilitat 
d’explicar-se i de dialogar cara a cara és la millor manera per entendre’s. La Sra. Martínez va 
explicar la voluntat de modificació de l’article 31.4 del Reglament, que no comporta cap 
modificació de les funcions dels Consells de Districte. L’únic canvi és que la presidència del 
Districte perd les funcions de govern, perquè es pot donar el cas que no formi part del govern, i que 
aquestes funcions les assumirà un Regidor o Regidora del Districte per delegació d’Alcaldia. Això 
és fàcil d’entendre. A més, la Sra. Martínez es va comprometre personalment a fer una revisió amb 
calma del Reglament de Participació, en el marc de la Comissió de seguiment, que es convocarà 
aviat. Aquesta revisió haurà d’estar ben feta i en profunditat. La modificació que avui es presenta, 
però, no tenia sentit allargar-la en el temps, quan ja s’està donant el cas i es pot deixar resolta la 
qüestió. La Sra. Martínez agraeix la predisposició dels Grups municipals en el marc de la Comissió 
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política de Qualitat democràtica, i afegeix que no es pretenia desvirtuar ningú, ni cap figura. La 
presidència del Consell de Districte segueix presidint l’òrgan de participació, un òrgan de 
participació territorial que és imprescindible i que el govern considera molt important. L’únic que 
es fa, per lògica, és treure-li les funcions de govern en el cas que aquesta figura no formi part del 
govern.  
 
 La Sra. Lluís anuncia que el Grup de JxT votarà a favor del dictamen, però d’una 
manera crítica. En l’anterior mandat, la Sra. Lluís presidia un Consell de Districte, durant dos anys 
formant part de l’equip de govern i dos anys formant part de l’oposició. És cert que es produeixen 
disfuncions, però si es revisen les actes de la Comissió de coordinació territorial, les queixes i 
neguits que manifestava sent Presidenta de Districte formant part del govern també es donaven quan 
hi era a l’oposició. Moltes vegades, més enllà dels reglaments, si hi ha voluntat política, les 
disfuncions es poden reduir. El Grup de JxT va considerar que la proposta inicial de modificació 
comportava un buidatge i suposava desvirtuar les presidències dels Consells de Districte, i les seves 
funcions. Però és cert que el govern va estar disposat a parlar i va acceptar les esmenes presentades 
pel Grup de JxT. Per aquest motiu, el vot serà favorable. És cert que els reglaments no es poden 
modificar sovint. Però hi ha determinats articles que ja en el mandat anterior es va acordar que calia 
modificar. S’hauria pogut aprofitar la present modificació per poder avançar en altres canvis, 
relatius a aspectes del Reglament que ja s’havia acordat que s’havien de modificar. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Garcia, qui reitera que comparteix el fons de 
l’assumpte que avui es presenta. El Sr. Garcia afegeix que mai ha posat ni posarà en dubte la 
legitimitat de l’equip de govern de governar amb la seva majoria absoluta. No hi ha res a dir al 
respecte. La Sra. Martínez ha parlat de rodet, quan el Sr. Garcia no ha utilitzat aquesta paraula. El 
Sr. Garcia afegeix que no s’està parlant de rodet aritmètic, sinó d’un rodet de voluntats i d’actituds, 
que està demostrant el govern en els mesos del mandat actual. De cara al futur, caldria que el 
govern rectifiqués aquest aspecte.  
 
 Pren la paraula el Sr. Duque, qui recorda que quan es va aprovar el Reglament de 
Participació Ciutadana, hi havia una disposició que deia que si apareixia aquesta disfunció, s’hauria 
de revisar i modificar. Quan el Sr. Garcia era Regidor del govern, aquesta disfunció va aparèixer i 
no es va fer la modificació. Si s’hagués fet, no s’hauria arribat fins aquí.  
 
 La Sra. Martínez manifesta que el que està fent el govern és governar, i fer política. 
Quan es fa política es prenen decisions i es busquen solucions a les problemàtiques de la realitat. 
Això és el que s’ha fet en aquest cas. No hi ha hagut cap rodet, perquè el govern s’ha assegut, ha 
parlat, ha posat una proposta a sobre de la taula, i ha arribat a acords. Això no és aplicar el rodet. La 
Sra. Martínez demana al Sr. Garcia que no insisteixi en la qüestió de les formes en aquest cas. 
Potser al Sr. Garcia li hauria agradat que el govern hagués fet el que tenia pensat en un principi: 
plantejar aquest tema en el Ple del desembre. D’aquesta manera, hauria encaixat amb el discurs del 
Sr. Garcia. Però no és el que va fer el govern, que es va asseure, parlar i acordar la present 
modificació. El govern també escolta les entitats i els Grups municipals quan volen fer una revisió 
més profunda del Reglament de Participació. La Sra. Martínez anuncia que es farà, i es farà més 
endavant, amb calma, valorant el que ha funcionat i el que no ha funcionat del Reglament, o el que 
no s’ha acabat de desplegar.  
 
 Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut 
del dictamen aprovat és el següent: 
 
 « Antecedents 
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I. El vigent Reglament Municipal de Participació Ciutadana preveu en la seva 

Disposició addicional tercera “Estudi de la implicació de la delegació de la 
regidoria d’un districte i presidència d’un Consell de districte”, que es 
constituirà un grup de treball per a l’estudi de les implicacions que en 
l’organització i la governança de l’Ajuntament i dels districtes pot tenir la 
delegació per part de l’Alcaldia de la regidoria d’un districte en un membre de 
l’equip de govern i alhora la presidència del consell en un altre regidor o 
regidora de la llista més votada en aquell districte. Aquest grup de treball haurà 
de tenir les conclusions abans de finalitzar l’any 2016, per tal que aquestes es 
puguin incorporar al reglament de participació ciutadana al gener del 2017. 

 
II.  En data 5 de febrer de 2018 es va procedir a emetre per la direcció del servei 

d’estructura territorial l’informe referit al paràgraf anterior, essent el contingut 
del mateix el que es reprodueix a continuació: 

 
“INFORME REFERENT A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DEL 
REGLAMENT   DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Antecedents 

 
Fins a l’actualitat i al llarg de les diferents legislatures l’Alcaldia ha fet 
delegacions de competències com a presidents/es dels Consells Municipals de 
Districte en membres de l’equip de govern. Aquestes figures polítiques han estat 
de forma comú denominades "regidors/es de districte" i han actuat sempre de 
mode efectiu com a referents polítics de qualsevol tema al territori, tant en els 
temes vinculats al Consell de Districte com en els que no ho estaven. Tant pel 
què fa a la interlocució amb la ciutadania i el teixit associatiu , que s’hi han 
adreçat tenint en compte aquesta total polivalència de la figura política, com a 
nivell intern de la organització, en què tot l’estaf tècnic i professional s’hi ha 
relacionat sempre amb aquesta concepció conjunta, el regidor del districte i el 
president del consell municipal d’aquell districte han estat sempre una sola cosa. 
Així, el què tothom ha assumit que és una regidora o regidor de districte en 
realitat a nivell formal no ha existit mai. 

 
L’any 2016 es va aprovar un nou Reglament de Participació Ciutadana, que al 
seu article 31.1 estableix que "La presidència del consell de districte recaurà en 
el regidor o la regidora membre de la candidatura que hagi obtingut el major 
nombre de vots en les darreres eleccions municipals en l’àmbit territorial del 
districte, que sigui nomenat per l’Alcalde". En el moment de l’aprovació del 
Reglament el mapa de resultats electorals derivat de les darreres eleccions 
municipals va coincidir , pel què fa al color polític de cada electe delegat com a 
President/a de Consell de Districte, amb el necessari nomenament com a tal d’un 
regidor de la llista més votada a aquell territori. Així mateix, el nou reglament 
de participació, al punt 31.4, estableix quines són les atribucions de la 
presidència del Consell Municipal de Districte. 

 
El Reglament de Participació Ciutadana aprovat el setembre de l’any 2016 , a la 
seva Disposició Addicional Tercera, estableix la necessitat d’estudiar "les 
implicacions que en l’organització i la governança de l’Ajuntament i dels 
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districtes pot tenir la delegació per part de l’Alcaldia de la regidoria d’un 
districte en un membre de l’equip de govern i alhora la presidència del consell 
en un altre regidor o regidora de la llista més votada en aquell districte" 

 
Situació Actual 

 
Amb els darrers canvis a l’equip de govern de la ciutat per primer cop s’ha 
donat, a finals de 2017, que un electe que no forma part de l’equip de govern és 
la Presidenta d’un dels consells estables de participació en clau territorial que 
tenim a Terrassa. L’Alcaldia no ha nomenat cap regidor o regidora amb 
competències delegades a aquell districte. 

 
La delegació de competències relacionades amb els territoris en un regidor/a de 
districte amb les actuals atribucions atorgades actualment pel Reglament de 
Participació Ciutadana suposaria una duplicitat de funcions i interlocucions als 
districtes, el què suposaria un greu perjudici per a la gestió de les polítiques 
públiques i la governança. 
 
És necessari delimitar bé el sentit de les dues figures i fixar-ne unes 
competències delimitades per a cadascuna d’elles. Per aclarir la interlocució 
amb el territori i per garantir-ne la operativitat i la necessària eficiència de 
l’administració municipal. S’ha de tenir en compte que poden ésser nomenats 
per a cadascun dels càrrecs dues persones de partits polítics diferents , una a 
l’equip de govern i altra no, i que poden tenir visions molt diferents de les 
polítiques públiques d’aplicació al districte. 

 
A continuació es detallen les atribucions establertes a l’article 31.4 del vigent 
Reglament de Participació Ciutadana, i s’indica la tipologia d’atribució de la que 
es tracta: 

 
a) Dirigir el consell municipal del districte. 

 
Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 

 
b) Convocar i dirigir les sessions del plenari i de les diferents comissions. En el 

cas que es produeixi un empat en la segona votació, s’haurà de decidir amb el 
vot de qualitat. 

 
Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 

 
c) Elevar els acords del consell a l’Alcaldia i a tots els grups municipals i, si 

escau, al Ple de l’Ajuntament. 
 

Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 
 
d) Informar el veïnat i les entitats sobre el desenvolupament dels temes que 

debat el consell. 
 

Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 
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e) Organitzar sessions del consell de caràcter informatiu, obertes a la totalitat 
d’entitats del districte, en els casos de temes d’especial interès per a les 
entitats i per al veïnal. En aquestes sessions, les persones assistents hi tindran 
dret a veu.  

 
Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 

 
f) Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi adoptat el consell. 
 

Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 
 
g) Realitzar constantment el seguiment de les actuacions, les obres i els serveis 

municipals que es realitzin al districte. 
 

Atribució que excedeix el marc del consell. 
 
h) Fomentar la proximitat i la relació amb els veïns i les veïnes i les entitats 

mitjançant reunions, visites i d’altres mecanismes que s’estableixin. 
 

Atribució que excedeix el marc del consell. 
 
i) Promoure activitats i projectes comunitaris que millorin la relació i la 

col·laboració social al territori. 
 

Atribució que excedeix el marc del consell menys en els cas del programes 
interns del consell. 

 
j) Vetllar pel compliment de la legalitat vigent i dels acords de la corporació 
 

Atribució que excedeix el marc del consell. 
 
k) Aplicar i gestionar les partides del pressupost municipal que se li atribueixen 

específicament i justificar-ne la utilització oportunament. 
 

Atribució que s’ha de limitar a partides amb decisió de despesa a càrrec del 
plenari de l’òrgan participatiu, o excedeix el marc del consell. 

 
l) Vetllar i promoure la coordinació permanent dels diferents serveis municipals 

que actuen al districte. 
 

Atribució que excedeix el marc del consell. 
 
m) Trametre als òrgans centrals de l’ajuntament una còpia de les actes i dels 

acords adoptats i de qualsevol altra documentació que li sol·licitin. 
 

Atribució emmarcada a l’activitat de l’òrgan de participació 
 
n) Participar en les recepcions de les obres que es dugin a terme al districte 
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Atribució que excedeix el marc del consell menys en el cas del programes 
interns del consell. 

 
o) Exercir totes aquelles funcions per a les quals l’hagi delegat de manera 

expressa l’Alcaldia, inclosa l’autorització i la disposició de la despesa 
pressupostària territorialitzada la gestió de la qual hagi estat objecte de 
delegació. 

 
Atribució que excedeix el marc del consell. 

 
p) Realitzar una anàlisi constant de les necessitats dels barris que conformen el 

districte per tal de dissenyar les actuacions necessàries. 
 

Atribució que excedeix el marc del consell. 
 

Possibilitats de futur 
 

Davant la possibilitat que es doni el cas , tal i com ja ha passat ara, que hagi de 
ser nomenat president o presidenta d’un Consell Municipal de Districte un/a 
electe d’un partit polític que no formi part de l’equip de govern municipal és 
necessari preveure el marc relacional i les competències de dues figures que són 
diferents. L’Alcaldia haurà de nomenar un regidor de la llista més votada al 
districte i donar així compliment al què estableix el Reglament de Participació 
ciutadana , però alhora te la potestat de delegar competències en un regidor/a de 
l’equip de govern per a la gestió de tots els temes relacionats amb el districte, 
més enllà del marc de l’òrgan participatiu. 

 
En base a l’anàlisi fet anteriorment de la tipologia d’atribucions relacionades 
actualment a l’article 31.4 del Reglament de Participació, seria indicat dur a 
terme una reforma d’aquesta norma que garanteixi la delimitació de papers i 
competències de cada figura i que possibiliti una total eficiència del servei 
públic al territori, sense dualitats d’accions i sense cap problemàtica derivada de 
la indefinició o de la dualitat de persones exercint les mateixes competències. 
Posant com a referència l’articulat actual, el més indicat seria: 
 
- Mantenir els punts a),b),c),d),e),f), i m) 
 
- Eliminar els punts g),h),i),j),l),n),o), i p) 
 
- Retocar el redactat del punt k, que quedaria "Aplicar i gestionar les partides 

del pressupost municipal destinades a la priorització de despesa per part del 
plenari del Consell Municipal de Districte i justificar-ne la utilització 
oportunament. 

 
- Afegir el punt " Fer seguiment dels temes tractats i debatuts al plenari del 

Consell Municipal i vetllar pels acords presos". 
 
- Afegir el punt "Exercir la funció de representació del Consell Municipal de 

Districte" 
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Es proposa, doncs, una separació en tots els aspectes entre un regidor delegat 
que forma part de l’equip de govern i un president amb funcions, per una banda, 
de representació de l’òrgan de participació , i per altra banda amb funcions 
organitzatives/executives dins de l’àmbit del consell . El president o presidenta 
realitza la seva tasca en base a la tasca de l’òrgan de participació, i és en funció 
d’aquesta delegació, i només amb els temes sorgits al consell, que es dirigeix i 
interactua amb l’estructura municipal i que interlocuta amb els consellers i 
conselleres nomenats. 

 
El president/a del consell i el regidor/a del districte hauran necessàriament de 
tenir un contacte continuat i establir mecanismes de coordinació i interlocució 
per al bon govern al districte. 

 
Pel què fa als aspectes més pràctics, assenyalar que el regidor o regidora de 
districte seran electes amb atribucions delegades amb dedicació exclusiva o 
parcial, en funció de la seva dedicació total a delegacions de l’Alcaldia. Per 
contra, en base al Reglament Orgànic Municipal (Títol I , capítol II Secció 3) i al 
Decret de l’Alcaldia-Presidència del 15 de juny de 2015, que regula els drets 
econòmics dels electes i dels grups polítics municipals, les figures que 
composen un consell de participació quedarien fora de la regulació i la 
retribució econòmica. A més, i per tenir un referent comparatiu, la dedicació 
mínima d’hores setmanals a les tasques delegades per l’Alcaldia-Presidència 
d’un regidor de l’equip de govern són 20, i difícilment la presidència d’un 
consell participatiu requereix aquesta dedicació; i pel què fa al cobrament per 
l’assistència a òrgan col·legial, la norma estableix expressament que la 
retribució es limita a l’assistència a Ple i a Junta de Govern, i en cap cas obre la 
porta a una retribució per exercir cap funció a un òrgan de participació. 

 
Per a l’exercici de les seves funcions, el president/a del consell municipal de 
districte podrà disposar quan ho necessiti d’un espai a un equipament cívic o 
altre espai municipal del districte per a reunions o gestions derivades de la 
presidència del consell. Per a l’exercici de les seves atribucions, totes amb la 
reforma del Reglament de Participació Ciutadana encabides dins l’àmbit concret 
de l’actuació del consell, tindrà el suport del secretari tècnic del consell, càrrec 
que recau en el Coordinador o Coordinadora del Districte, i també del servei 
d’Estructura Territorial. 

 
Conclusions 

 
L’anàlisi tècnic al què ens porta la Disposició Addicional Tercera de l’actual 
Reglament de Participació Ciutadana ens mostra com l’articulat actual de la 
norma , pel què fa a les atribucions de la Presidència dels Consells Municipals 
de Districte, supera àmpliament l’àmbit dels mateixos consells. Aquest anàlisi 
ens porta a la conclusió que per aclarir la coexistència al territori d’un regidor o 
regidora delegat de l’Alcaldia i d’un president o presidenta del consell 
participatiu de la llista més votada és imprescindible una reforma del Reglament 
de Participació Ciutadana.” 
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III.  En data 14 de gener de 2020 la direcció del servei d’Estructura Territorial emet 
un nou informe sobre el mateix tema, essent el contingut del mateix el que es 
reprodueix a continuació. 

 
“INFORME TÈCNIC PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
L’any 2016 es va aprovar el vigent Reglament de Participació Ciutadana, que al 
seu article 31.1 estableix que “La presidència del consell de districte recaurà en 
el regidor o la regidora membre de la candidatura que hagi obtingut el major 
nombre de vots en les darreres eleccions municipals en l’àmbit territorial del 
districte, que sigui nomenat per l’Alcalde”. Per tant, des d’aleshores es pot donar 
la circumstància que la persona que ostenta el càrrec de President/a d’un Consell 
Municipal de Districte , pertanyent al grup polític més votat en aquell territori, 
no formi part de l’equip de govern, i, per tant, no pugui exercir competències 
d’acció de govern. 

 
L’any 2018 vaig emetre un informe que analitzava l’articulat del punt 31 del 
reglament , en aplicació de la Disposició Addicional Tercera que establia la 
necessitat d’estudiar “les implicacions que en la organització i la governança de 
l’Ajuntament i dels districtes pot tenir la delegació per part de l’Alcaldia de la 
regidoria d’un districte en un membre de l’equip de govern i alhora la 
presidència del consell en un altre regidor o regidora de la llista més votada en 
aquell districte”. L’esmentat informe concloïa que par a la coexistència de les 
dues figures seria necessària una reforma del Reglament de Participació 
Ciutadana. 

 
Al desembre de 2019 vaig un informe referent al mateix tema on s’incidia en la 
necessitat de fer canvis a l’articulat del reglament de Participació Ciutadana per 
tal de garantir una bona gestió de les polítiques públiques i una bona governança 
a tots els districtes de la ciutat, amb la separació clara de les funcions de govern 
amb la separació clara de les funcions de govern, que inexorablement han de 
formar part de les atribucions d’un membre de govern municipal, i les funcions 
derivades de la presidència d’un òrgan participatiu. 

 
En data 13 de gener de gener de 2020 se celebra una reunió dels presidents de 
consells municipals de districte amb els regidor dels servei d’Estructura 
Territorial i la regidora de Qualitat Democràtica on es debat el tema objecte 
d’aquest informe. El dia 14 de gener se celebra una reunió de la Comissió 
Política de Qualitat Democràtica, on s’aborda el tema amb tots els grups 
municipals. 

 
Un cop recollides les valoracions fetes a les reunions mencionades, i per tot 
l’exposat anteriorment es proposa que l’article 31.4 del Reglament de 
Participació Ciutadana atorgui les següents competències a la Presidència del 
Consell Municipal de Districte: 

 
a) Dirigir el consell municipal del districte. 
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b) Convocar i dirigir les sessions del plenari i de les diferents comissions. En el 
cas que es produeixi un empat en la segona votació, s’haurà de decidir amb 
el vot de qualitat. 

c) Elevar els acords del consell a l’Alcaldia i a tots els grups municipals, i si 
escau, al ple de l’Ajuntament. 

d) Informar el veïnat i les entitats sobre el desenvolupament dels temes que 
debat el consell. 

e) Organitzar sessions del consell de caràcter informatiu, obertes a la totalitat 
d’entitats del districte, en els casos de temes d’especial interès per a les 
entitats i per al veïnat. En aquestes sessions, les persones assistents hi 
tindran dret a veu. 

f) Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi adoptat el consell. 
g) Realitzar el seguiment de les actuacions, les obres i la prestació dels serveis 

municipals que es realitzin al districte. 
h) Fomentar la proximitat i la relació amb els veïns i les veïnes mitjançant 

reunions, visites i d’altres mecanismes que s’estableixin. 
i) Promoure, en el marc del consell de districte, activitats i projectes 

comunitaris que millorin la relació i la col·laboració social 
j) Supervisar les partides del pressupost municipal destinades a la priorització 

de despesa per part del Consell Municipal de Districte i justificar-ne la 
utilització oportunament. 

k) Trametre als òrgans centrals de l’Ajuntament una còpia de les actes i dels 
acords adoptats i de qualsevol altra documentació que li sol·licitin. 

l) Realitzar, en el marc del consell de districte, una anàlisi de les necessitats 
dels barris que conformen el districte per tal de proposar les actuacions 
necessàries. 

m) Fer seguiment dels temes tractats al plenari del Consell Municipal de 
Districte. 

n) Representar el Consell Municipal de Districte» 
 
 Normativa d’aplicació 
 

La tramitació de la present proposta està sotmesa a les previsions de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que regulen la 
potestat reglamentària i d’autoorganització de les entitats locals. 

 
D’acord amb els antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa sotmet a la 
consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 

 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Prendre en consideració l’informe emès per la Direcció del Servei 
d’Estructura Territorial, en compliment del previst a la Disposició Addicional tercera del Reglament 
de Participació Ciutadana i, conseqüentment, aprovar inicialment la modificació de l’apartat quart 
de l’article 31 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en els termes que seguidament 
es concreten: 
 

On diu: 
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“31.4. Les atribucions de la presidència dels consells municipals de districte són les 
següents: 

 
a) Dirigir el consell municipal del districte 
b) Convocar i dirigir les sessions del plenari i de les diferents comissions. En el cas 

que es produeixi un empat en la segona votació, s’haurà de decidir amb el vot de 
qualitat 

c) Elevar els acords del consell a l’Alcaldia i a tots els grups municipals i , si escau, 
al Ple de l’Ajuntament. 

d) Informar el veïnat i les entitats sobre el desenvolupament dels temes que debat el 
consell. 

e) Organitzar sessions del consell de caràcter informatiu, obertes a la totalitat 
d’entitats del districte, en els casos de temes d’especial interès per a les entitats i 
per al veïnal. En aquestes sessions, les persones assistents hi tindran dret a veu. 

f) Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi adoptat el consell. 
g) Realitzar constantment el seguiment de les actuacions, les obres i els serveis 

municipals que es realitzin al districte. 
h) Fomentar la proximitat i la relació amb els veïns i les veïnes i les entitats 

mitjançant reunions, visites i d’altres mecanismes que s’estableixin. 
i) Promoure activitats i projectes comunitaris que millorin la relació i la col·laboració 

social al territori. 
j) Vetllar pel compliment de la legalitat vigent i dels acords de la corporació 
k) Aplicar i gestionar les partides del pressupost municipal que se li atribueixen 

específicament i justificar-ne la utilització oportunament. 
l) Vetllar i promoure la coordinació permanent dels diferents serveis municipals que 

actuen al districte. 
m) Trametre als òrgans centrals de l’ajuntament una còpia de les actes i dels acords 

adoptats i de qualsevol altra documentació que li sol·licitin. 
n) Participar en les recepcions de les obres que es dugin a terme al districte 
o) Exercir totes aquelles funcions per a les quals l’hagi delegat de manera expressa 

l’Alcaldia, inclosa l’autorització i la disposició de la despesa pressupostària 
territorialitzada la gestió de la qual hagi estat objecte de delegació. 

p) Realitzar una anàlisi constant de les necessitats dels barris que conformen el 
districte per tal de dissenyar les actuacions necessàries. 

 
Ha de dir: 

 
31.4. Les atribucions de la presidència dels consells municipals de districte són les 
següents: 
 
a) Dirigir el consell municipal del districte. 
b) Convocar i dirigir les sessions del plenari i de les diferents comissions. En el cas 

que es produeixi un empat en la segona votació, s’haurà de decidir amb el vot de 
qualitat. 

c) Elevar els acords del consell a l’Alcaldia i a tots els grups municipals, i si escau, al 
ple de l’Ajuntament. 

d) Informar el veïnat i les entitats sobre el desenvolupament dels temes que debat el 
consell. 
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e) Organitzar sessions del consell de caràcter informatiu, obertes a la totalitat 
d’entitats del districte, en els casos de temes d’especial interès per a les entitats i 
per al veïnat. En aquestes sessions, les persones assistents hi tindran dret a veu. 

f) Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi adoptat el consell. 
g) Realitzar el seguiment de les actuacions, les obres i la prestació dels serveis 

municipals que es realitzin al districte. 
h) Fomentar la proximitat i la relació amb els veïns i les veïnes mitjançant reunions, 

visites i d’altres mecanismes que s’estableixin. 
i) Promoure, en el marc del consell de districte, activitats i projectes comunitaris que 

millorin la relació i la col·laboració social 
j) Supervisar les partides del pressupost municipal destinades a la priorització de 

despesa per part del Consell Municipal de Districte i justificar-ne la utilització 
oportunament. 

k) Trametre als òrgans centrals de l’Ajuntament una còpia de les actes i dels acords 
adoptats i de qualsevol altra documentació que li sol·licitin. 

l) Realitzar, en el marc del consell de districte, una anàlisi de les necessitats dels 
barris que conformen el districte per tal de proposar les actuacions necessàries. 

m) Fer seguiment dels temes tractats al plenari del Consell Municipal de Districte. 
n) Representar el Consell Municipal de Districte 

 
 Les facultats relacionades anteriorment podran ésser complementades amb facultats de 
govern en l’àmbit dels respectius districtes que eventualment hagin estat delegades per l’Alcaldia. 
Les dites facultats podran ser objecte de delegació en favor de les respectives presidències dels 
consells municipals de districte o d’altres regidors i regidores que actuarien com a regidors de 
districte i assistirien a les reunions del Consell Municipal de Districte amb veu i sense vot. 

 
 SEGON.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del 
Reglament Municipal de Participació Ciutadana a informació pública i audiència als interessats 
mitjançant un anunci en el Butlletí oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en el Tauler d’anuncis de la Corporació; durant el termini de trenta dies hàbils establert 
per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a la 
formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de que no se’n produeixi cap, 
l’acord esdevindrà definitiu.» 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Epígraf 8) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. 
 
 Pren la paraula en aquest punt la Sra. Boladeras, qui pronuncia les següents paraules 
com a condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència: 
 
 « Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i 
condemnem enèrgicament els set feminicidis produïts aquest any 2020 a l’Estat espanyol,  quatre 
dels quals a Catalunya i un a Terrassa. 
 
 » 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.  
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 » 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 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 9) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 

Portaveus, si s’escau.  
 

1. Aprovar l’adhesió de la ciutat de Terrassa a la Declaració del plàstic. 
 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « Els problemes associats als residus plàstics són molt considerables i de gran abast. 
Les Nacions Unides calculen que a nivell global, només es recicla el 9 % del plàstic utilitzat, de 
manera que aquest residu acaba majoritàriament als abocadors i al medi natural, amb especial 
incidència als mars i oceans. El plàstic contamina el medi i afecta greument els ecosistemes. Les 
substàncies tòxiques associades a la degradació del plàstic i els microplàstics presents en els medis 
naturals aquàtics entren a la cadena alimentària i finalment són consumides pels humans.  

 
 » La contaminació dels medis aquàtics no és l’únic problema ambiental que genera la 
indústria del plàstic. Els plàstics produeixen gasos d’efecte hivernacle en totes les fases del seu cicle 
de vida i per tant contribueixen en l’escalfament global del planeta. En l’extracció i transport del 
petroli del qual en deriven, i en el procés de refinaria, és generen milions de tones de CO2. El 
tractament dels residus plàstics per incineració, i fins i tot els residus plàstics abandonats al medi, 
que en la seva majoria van a parar als oceans, segueixen emetent gasos efecte hivernacle a mesura 
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que es van degradant, sobretot metà, gas que té un efecte superior al diòxid de carboni en 
l’escalfament global. 
 
 » Declaració d’Oslo 
 
 » El 5 de juny de 2019 es va aprovar la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la 
reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient, amb l’objectiu de 
prevenir i limitar l’impacte al medi aquàtic i a la salut humana dels productes de plàstic d’un sol ús 
i, de determinades tècniques de pesca que utilitzen plàstic, per tal de fomentar la transició a una 
economia circular amb models empresarials, productes i materials innovadors i sostenibles. 
 
 » En el marc d’aquesta nova Directiva, a l’octubre de 2019 es va celebrar el Fòrum 
medi ambiental de la xarxa Eurocities, a la ciutat d’Oslo, amb el lema de com abordar el problema 
dels plàstics a les ciutats. En aquesta trobada per part de Eurocities i la ciutat d’Oslo es va 
desenvolupar la iniciativa de frenar els residus de plàstic mitjançant  la Declaració del plàstic. 
 
 » En aquesta declaració, els municipis que s’hi adhereixen, reconeixen els impactes 
negatius dels residus plàstics per a la salut i els ecosistemes, es dona la benvinguda a la nova 
Directiva per reduir els plàstics d’un sol ús per reduir les deixalles presents als medis marins, i es 
comprometen a reduir l’impacte nociu dels plàstics sobre els ecosistemes mitjançant: 
 

- Desenvolupar estratègies, plans d’acció, i establir objectius per a reduir 
significativament la contaminació del plàstic a les ciutats i informar sobre els 
avenços al 2021 

- Implementar mesures per eliminar o reduir significativament l’ús de productes i el 
consum de plàstic innecessaris, especialment en les  pròpies activitats municipals, 
promoure una correcta manipulació de residus i evitar les escombraries a les 
nostres ciutats 

- Treballar amb les empreses i la indústria locals per incentivar una ràpida 
transformació  del consum de plàstics d’un sol ús a productes més sostenibles 

- Sensibilitzar els ciutadans sobre els problemes causats pels residus plàstics i 
promoure solucions mitjançant la col·laboració amb els agents locals 

- Establiment de sistemes de recollida separada de tots els residus plàstics 
  
 » De moment 23 ciutats europees han signat la Declaració del plàstic, dues d’elles 
espanyoles, Màlaga i Zaragoza, a més de Bergen, Braga, Bristol, Copenhagen, Düsseldorf, 
Florence, Ghent, Guimaraes, Hamburg, Helsinki, Leeds, Mannheim, Mezitli, Milan, Munster, Oslo, 
Porto, Reims, Strasbourg, Turin i Varna. 
 
 » Adhesió de la ciutat de Terrassa a la Declaració del plàstic  

 » Els municipis tenen un paper clau en la millora de la gestió dels residus plàstics, tant 
en la promoció de la seva correcte recollida i reciclatge com en el foment de la reducció del seu 
consum, especialment dels productes d’un sol ús. 

 
 » A Terrassa, uns dels principals objectius del Pla de mandat 2019-2023 són: "La 
«revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre 
la crisi climàtica" i "Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels 
residus" en el que s’aposta fermament per la reducció de la producció, per la reutilització i  per la 
millora de la recollida selectiva de residus. 
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 » La Junta de Portaveus va presentar l’Acord de declaració de l’emergència climàtica 
a Terrassa i de suport a la vaga del clima del 27S en el Ple de 27 de setembre de 2019.  En aquest 
acord es va declarar la ferma voluntat del municipi d’apostar per la sostenibilitat i la implantació 
d’accions necessàries per a fer front a aquesta situació d’emergència. A nivell d’accions a dur a 
terme, entre altres, la declaració suposa, revisar els compromisos actuals del Pacte d’Alcaldes i el 
Pla d’Energia Sostenible de Terrassa, per adaptar-los als objectius de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle recomanats al darrer informe del IPCC i els ODS i, reduir la producció de 
residus i millorar els sistemes de recollida selectiva a la ciutat que garanteixin el compliment dels 
objectius del Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. 

 » En el Ple municipal del novembre de 2019 es va aprovar el Pla de prevenció i gestió 
de residus municipals de Terrassa 2018-2030, en el que s’estableixen les línies estratègiques i les 
actuacions a realitzar en matèria de gestió de residus municipals per contribuir a la seva prevenció i 
al foment de la visió del residu com a recurs. Entre les actuacions, en línia amb la nova Directiva, es 
pot destacar: "Avançar en l’eliminació de bosses d’un sol ús" i "Promoure i implantar sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos reutilitzables". 

 » Fonaments de dret 

 » L’adhesió a la present declaració se’n quadra en l’article 66 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als compromisos adquirits al Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. 

 Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents acords: 

 PRIMER.- Aprovar l’adhesió de la ciutat de Terrassa a la Declaració del plàstic, 
promoguda per la ciutat d’Oslo, Capital verda Europea 2019, d’acord amb el document de 
compromís adjunt. 
 
 SEGON.- Exigir al Govern espanyol el compliment de la nova Directiva europea 
relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient. 

 TERCER.- Traslladar aquests acords a la xarxa EUROCITIES, al Govern de l’Estat, al 
Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes Associació 
Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya.» 

2. Perquè la T-Usual i la T-Jove d’una zona permetin viatjar als municipis limítrofs 
de Terrassa. 

 
 El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per 
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació: 
 
 « El ple municipal del mes de novembre va aprovar un acord de junta de portaveus per 
demanar a la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que revisés amb caràcter 
d’urgència la política tarifària per a l’any 2020, entenent que les modificacions aplicades no 
complien les expectatives i quedava molt lluny de la promesa de la T-mobilitat com a solució al 
greuge comparatiu de les persones usuàries del transport públic a Terrassa. 
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 » El mateix acord també demana novament a l’ATM que situés Terrassa en la zona 
tarifària 2 o bé que instaurés de forma àgil un sistema transitori per pal·liar el greuge comparatiu 
que pateixen les persones usuàries de la nostra ciutat mentre no s’implementi la T-Mobilitat. I 
d’altra banda, instava a l’ATM perquè revisés amb caràcter d’urgència la política tarifària per a 
l’any 2020 i anul·lés el caràcter unipersonal dels títols T-casual, així com el cost dels títols de 
transport.  
 
 » Està clar que la revisió tarifària aplicada per l’ATM afecta negativament a Terrassa i 
després d’unes setmanes funcionant, hem detectat que la nova tarificació presenta més greuges per a 
Terrassa. Es tracta del cas de la T-usual d’1 zona que ja no permet viatjar als municipis limítrofs de 
la nostra ciutat. El mateix succeeix amb la T-jove. Abans de la modificació, el trajecte de Terrassa a 
Sabadell o a Rubí, per exemple, es podia fer amb un T-10 d’1 zona, sempre que no es dugués a 
terme cap transbord. Amb el canvi tarifari i la desaparició de la T-10, molts usuaris han passat a 
desplaçar-se amb la T-usual, ja que la T-casual (que seria la equivalent a la T10) és molt més cara. 
Així, els que compren la T-usual d’1 zona s’han trobat que aquest títol no els permet fer els 
desplaçaments a Sabadell o Rubí.  
 
 » És evident doncs, que el nou sistema tarifari no beneficia la ciutat de Terrassa ni 
ajuda a fomentar la mobilitat en transport públic. L’Ajuntament ja ho ha manifestat en diverses 
ocasions i també ho han fet de forma activa diverses plataformes ciutadanes, entitats, sindicats i 
agents econòmics. 
 
 » Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità que estableixi per a les 
persones usuàries que han de desplaçar-se entre Terrassa i els municipis limítrofs, un sistema 
tarifari que pal·liï el greuge que suposa l’aplicació de la nova modificació tarifària al nostre territori. 
 
 Segon. - Instar novament a l’ATM a situar Terrassa en la zona tarifària 2 o instaurar 
un sistema transitori per pal·liar el greuge comparatiu que pateixen les persones usuàries de la 
nostra ciutat mentre no s’implementi la T-Mobilitat. Així mateix, sol·licitar altra vegada a l’ATM 
que revisi amb caràcter d’urgència la política tarifària per a l’any 2020 i anul·li el caràcter 
unipersonal dels títols T-casual.  
 
 Tercer. - Comunicar l’anterior acord a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a l’Ajuntament 
de Rubí i a l’Ajuntament de Sabadell.» 
 

3. Garantir l’educació universal en el marc del respecte als principis democràtics 
de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 

 
 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: 
 
  « En el 27.1 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución 
Española de 1978 se afirma que “todos tienen el derecho a la educación”, reconociéndose “la 
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libertad de enseñanza”. Además, el apartado 2 del artículo 27 se encarga de establecer que el objeto 
de la educación será “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Esta definición enmarca 
dicho derecho y establece el pleno desarrollo de la personalidad humana fundamentada en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, tal y 
como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
  » El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en 
relación con el derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de elección 
real y personal frente a los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La libertad permite 
discernir y ese pleno desarrollo de la personalidad humana no está completo si no está 
estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por parte del alumno y del ciudadano, 
necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27. 
 
  » Sin embargo la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una 
deficiente e incompleta formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y por la 
manipulación del pensamiento a través de la repetición de falsedades. Esto es lo que puede 
denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar determinadas ideas o creencias distorsionando la 
forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su pensamiento hacia una ideología o forma de 
pensar determinada. 
 
  » Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando 
implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que 
consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un 
mayor centralismo y control de la educación y de los procesos educativos. 
 
  » La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes 
sensibilidades e ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y 
asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por tanto de generar pensamiento en los alumnos. 
La filosofía, la historia, la religión, la literatura, el arte, ciencias, la asignatura de valores, etc., son 
materias del currículo educativo que generan pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico. 
 
  » En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay 
principios pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la 
agresividad, del adoctrinamiento y de la simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un 
contexto de moderación, los docentes han de gestionar dicha penetración de la actualidad en las 
aulas desde valores democráticos y de convivencia. 
 
  » No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la 
deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo 
y la confianza en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro 
sistema educativo y garantizar una formación integral para todos los niños y niñas. 
 
  Por todo ello, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa adopta los 
siguientes: 
 
 ACUERDOS 
 
 1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como fundamento 
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el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
 
  2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación 
en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el 
sexismo. 
 
  3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, 
respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en 
la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa. 

 
  4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y 
de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de 
pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. 

 
  5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como 
piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el 
cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la 
Constitución. 
 
  6. Trasladar estos acuerdos al Congreso de los Diputados, al Parlament de Catalunya, a 
la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.» 
 

4. Per fer front a la despoblació, l’envelliment i la manca d’oportunitats en el medi 
rural. 

 
 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: 
 
 « Entenem per equilibri territorial la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes 
independentment del lloc on visquin. Tenir un país equilibrat significa, tal com estableix l’article 
174 del Tractat de la Unió  Europea, el  130.2 de la Constitució Espanyola o el 46.4 de l’Estatut de 
Catalunya, garantir la diversitat dels seus paisatges, de les seves cultures, de les seves tradicions i de 
les seves formes ancestrals de gestionar un territori viu. 
 
 » Els espais rurals i de muntanya són imprescindibles per garantir el futur de la nostra 
societat, d’ells depèn la qualitat de la nostra alimentació, la regeneració de l’aire que respirem, 
l’aigua que consumim, molta energia renovable que ens cal produir, i la preservació de la 
biodiversitat i de les cultures. 
 
 » Els reptes del país i del planeta relacionats amb l’escalfament climàtic, ens obliguen 
a repensar el territori en termes d’una funcionalitat sostenible que implica connectar l’urbà i el rural 
en termes d’una complementarietat dinàmica que garanteixi una resposta als desafiaments globals. 
 
 » En l’actualitat, les tendències poblacionals afavoreixen el creixement de les grans 
ciutats. La meitat del planeta habita en el 2% del territori. Tanmateix, la desertificació o 
abandonament dels territoris rurals té un impacte negatiu també a les ciutats, que han d’enfrontar-se 
a problemes de sostenibilitat a ambiental i socials greus. Les persones són un factor clau per a 
l’equilibri territorial. Cal retenir el talent al territori i evitar que només les grans concentracions 
urbanes siguin espais d’innovació i d’oportunitats.  
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 » Catalunya no és una excepció. El nostre territori pateix un profund desequilibri entre 
diferents àmbits territorials que l’articulen. Així, mentre l’àrea i la regió metropolitana de Barcelona 
i les àrees costaneres del país tenen densitats de població que van des dels 711’4 H/Km2 als 
125’6h/km2 de Tarragona, a les zones d’interior, i especialment al Pirineu, la densitat poblacional 
descendeix un 12’6H/KM2. 
 
 » L’Observatori de la Ruralitat de Catalunya ha denunciat que aquesta situació de 
despoblament d’alguns petits municipis està fent que tinguin dèficits importants per garantir la seva 
supervivència, ja que no disposen de la garantia dels serveis bàsics, o a què la connectivitat tant en 
l’àmbit de la mobilitat com de la informació és deficient. 
 
 » Els i les socialistes estem determinants a combatre les causes i les conseqüències 
d’aquest procés, i a garantir una vida digna per a qui decideixi habitar a l’entorn rural, complint així 
el principi constitucional d’igualtat, llibertat i no discriminació de la ciutadania, independent del 
lloc on visquin. 
 
 » Davant aquesta situació, i amb l’objectiu d’activar mesures que ajudin a corregir la 
despoblació i l’abandonament, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els 
següents: 
 
 ACORDS 
 

1. Demanar a la Generalitat de Catalunya amb col·laboració dels ajuntaments que 
elaborin un catàleg dels municipis de menys de 5.000 habitants amb les 
característiques de serveis bàsics, comunicacions i l’estudi de les dades 
poblacionals dels seus habitants en funció d’edat, sexe i habitants per llar. A partir 
d’aquest catàleg, revisar i adaptar la prestació dels serveis públics als petits 
municipis, garantint els principis d’igualtat d’oportunitats i eficiència. 
 

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a impulsar un estatut singular dels municipis 
de menys de 5.000 habitants amb l’objectiu de facilitar i adaptar la seva 
administració dotant-los de més finançament i majors competències, que 
garanteixin la seva capacitat de resposta davant de la prestació dels serveis bàsics. 

 
3. Exigir a la Generalitat que faci el desplegament dels Plans de Rehabilitació de 

l’Habitatge Rural i el seu ús per a noves i nous pobladors. 
 

4. Sol·licitar a la Generalitat i al Departament d’Educació la vinculació integral de 
l’escola rural al territori, creant itineraris adaptats per afavorir el retorn dels i les 
joves al territori. 
 

5. Demanar a la Generalitat l’elaboració d’una estratègia de mobilitat que garanteixi 
la comunicació i connectivitat amb les grans infraestructures de comunicació i 
l’accés als serveis públics que es presten a les ciutats.  
 

6. Instar a l’Estat, la Generalitat, a la Diputació i als Ajuntaments, d’acord amb les 
competències de cadascú d’ells, a redactar un mapa d’infraestructures de mobilitat, 
viaris, de telecomunicacions i recursos energètics i hidrològics per garantir l’accés 
en equitat i igualtat d’oportunitats a la ciutadania.  
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7. Instar a la Generalitat a crear un pla d’infraestructures digitals per l’accés a les 

noves tecnologies en tots els municipis de la província, i aplicar estratègies per 
eliminar les zones d’ombra per a la telefonia mòbil. 
 

8. Instar a la Generalitat a recuperar les desgravacions fiscals per als residents al món 
rural i impulsar polítiques fiscals que incentivin la creació i assentament 
d’empreses al món rural. 

 
9. Instar a la Generalitat a promocionar ajudes per a l’empoderament i autoocupació 

de joves, i bonificacions per a l’ocupació dels mateixos per un període superior a 6 
mesos. 
 

10. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball amb 
totes les administracions catalanes per poder garantir l’aplicació dels acords. 

 
11. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al 

Govern de la Diputació provincial, al Consell Comarcal, a la representació de la 
Comissió Europea a Catalunya i a les entitats municipalistes catalanes.» 

 
5. De rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. 

 
 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: 
 
 « Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la 
violència masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada al 
món.  
 
 » Atès que la violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels en 
les estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no ens accions individuals o accions a 
l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, educatius i geogràfics; afecta totes les 
societats, i és un obstacle important per eliminar globalment la desigualtat de gènere i la 
discriminació”.  
 
 » Atès que des de 2003, 1036 dones han estat assassinades per violència masclista a 
l’Estat espanyol, 163 d’elles a Catalunya.   
 
 » Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció 
i seguretat de les víctimes.  
 
 »  Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de 
violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les administracions públiques de 
Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.  
 
 » Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents 
per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions 
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legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil, principalment.  
 
 » Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de facilitar el 
procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denúncies.  
 
 » Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat 
una proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions feministes i de partits 
com el PSC, per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta competència a escala 
local amb la justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que 
previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres, i sense resoldre les retallades que aquests 
VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme la seva tasca.  
 
 » Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant 
Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Rubí. 
 
 » Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada any 
al nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les 
dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de 
l’atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista sinó que han d’apostar perquè siguin 
els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere aquells que es desplacin pel territori. 
 
 Per tot l’esmentat fins ara, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta 
els següents: 
 
 ACORDS 
 
 1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al 
Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com es proposa al 
document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de 
Catalunya.  
 
 2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista. 
 
 3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per 
facilitar l’accés de les víctimes de la violència masclista a l’empara judicial, i que aquest extrem 
passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes. 
 
 4t. Que l’Ajuntament de Terrassa s’adhereixi al Manifest de l’associació Dones 
Juristes contra la Supressió de determinats Jutjats de Violència sobre la Dona de Catalunya. 
 
 5è. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al 
Govern de l’Estat Espanyol, al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a l’Institut Català de les 
Dones, a l’associació Dones Juristes, a la Comissió del 8 de Març, al Consell Municipal d’Igualtat i 
a les entitats de dones de la ciutat.» 
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6. Sobre la denegació d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO2019 
 

 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: 
 
 « Segons un comunicat que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va fer 
arribar el passat 29 de novembre al Consell Comarcal, la resolució de les sol·licituds d’ajut al 
pagament de lloguer MIFO (Ministerio de Fomento) ha estat favorable de forma general a 
Catalunya únicament per al 72% de les sol·licituds que han estat valorades favorablement, per tant, 
s’han denegat un 28% dels ajuts tot i que aquest complien els requisits.  
 
 » Segons comunica l’Agència a l’Oficina d’Habitatge Comarcal, la motivació per 
denegar aquestes ajudes ha estat la manca de dotació pressupostària suficient per atendre la totalitat 
de sol·licituds favorables. I és que la partida prevista per l’AHC per l’any 2019 es situa en 
76.331.900€, una xifra encara menor a la dotació de l’any anterior, 2018, que era de 95.500.000€.  
  
 » Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal ha contactat amb els ajuntaments de 
la comarca amb oficina d’habitatge local pròpia, com és el cas de Terrassa,per reunir les dades de 
denegació d’ajuts. D’aquest recull se’n després que l’any 2019, el total de sol·licituds informades 
favorablement al Vallès Occidental ha estat de 4.720. D’aquestes, el total  de sol·licituds denegades 
per manca pressupost a la nostra comarca ha estat de 1.271 (el que suposa un 26,93%). 
 
 Canvi de criteris a les bases reguladores 
 
 » D’altra banda, a l’aprovació de les bases de la convocatòria 2019, l’AHC ha 
introduït canvis en els criteris de valoració, respecte els aplicats el 2018. Així mateix, durant el 
període de convocatòria, l’AHC ha anat trametent a les oficines instruccions sobre la manera de 
valorar els ingressos i la seva introducció a l’aplicació de gestió. 
 
 » Aquests canvis en els criteris afecten principalment el càlcul dels ingressos dels 
sol·licitants dels ajuts, de manera que les persones sol·licitants que no han pogut demostrar 
ingressos suficients amb el nou procediment, han quedat excloses de la convocatòria per no complir 
els requisits.  
 
 » Fins el 2018 en cas de no disposar d’ingressos suficients amb la base imposable 
general, l’Agència acceptava els ingressos bruts. Tanmateix, es podien justificar ingressos amb una 
declaració responsable, cosa que permetia que els sol·licitants que rebien ajudes de familiars o 
treballs esporàdics, poguessin declarar-los i arribar així als mínims establerts a la convocatòria.  
 
 » A més, la convocatòria s’ha vist afectada per un altre factor: s’ha modificat el criteri 
relatiu al preu màxim de lloguer susceptible de rebre ajut, que ha augmentat de 600€ a 750€ a la 
demarcació de Barcelona. També s’ha augmentat lleugerament el topall màxim d’ingressos dels 
beneficiaris. Aquests 2 fets, han ampliat la concurrència i per tant el nombre de sol·licituds que 
s’han valorat favorablement inicialment.  
 
 » Per tot l’anteriorment exposat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 
adopta els següents: 
 
 ACORDS 
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1. Instar el govern espanyol a incrementar la dotació pressupostària del Plan de 
Vivienda i a procedir de manera que els diners no disposats es mantinguin dins 
d’aquest pla. El Plan de Vivienda està territorialitzat i cal que els recursos no 
exhaurits per comunitats autònomes amb poca demanda es puguin redistribuir 
entre aquelles, com Catalunya, que tenen alta demanda d’ajuts al pagament del 
lloguer de l’habitatge. 

 
2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, que tingui en compte aquesta 

problemàtica i que ho reflecteixi als pressupostos del 2020 per tal de poder 
rectificar els canvis introduïts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de 
lloguer per a la convocatòria anomenada MIFO, també amb caràcter retroactiu 
per a l’exercici 2019, pel que fa als requisits dels beneficiaris en relació amb el 
càlcul dels seus ingressos anuals, de manera que s’apliquin els criteris anteriors a 
la convocatòria 2019.  

 
3. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar la dotació 

pressupostària a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per fer front a la 
convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, anomenada MIFO 2019, per tal de 
concedir les sol·licituds presentades sense excloure’n cap per ni per motius 
pressupostaris ni per ingressos insuficients de les unitats de convivència 
sol·licitants. 

 
4. Instar l’Agència d’Habitatge de Catalunya que en totes les convocatòries d’ajuts 

al pagament al lloguer d’enguany apliqui criteris d’àmplia cobertura atenent la 
vulnerabilitat de les persones i les famílies, en el seu dret fonamental d’accés a un 
habitatge digne, i que assigni la dotació pressupostària suficient per a fer-hi front.  

 
5. Traslladar aquesta acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat, al 

Consell Comarcal del Vallès Occidental i a les entitats i col·lectius de la ciutat 
implicats en l’àmbit de l’habitatge.» 

 
7. Per avaluar el desplegament del ROM 
 

 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’aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal el mes de febrer de 2019 
va suposar la culminació dels treballs endegats durant el mandat anterior. Uns treballs en què partits 
i entitats socials, de comú acord, establiren les bases per posar al dia un document que havia de 
permetre millorar la qualitat democràtica de l’ajuntament, la transparència i el retiment de comptes 
per part de l’administració municipal. 
 
 » Els pocs mesos que portem de desplegament del ROM han permès veure les millores 
respecte al document anterior i també constatar, però, disfuncions inesperades.  
 
 » A fi i efecte de solucionar aquestes disfuncions, millorar-ne l’operativitat i avaluar-
ne el resultat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta el següent: 
 
 ACORD 
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 ÚNIC. Avaluar el desplegament del ROM per tal detectar-ne disfuncions, mancances 
o anomalies imprevistes en el moment de la seva elaboració. Aquesta detecció es portaria a terme 
fonamentalment per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament i dels grups municipals i seran 
comunicades a la secretaria General i al Coordinador General de l’Ajuntament per tal de consensuar 
propostes de millora el més aviat possible, per la seva aprovació en Ple.» 

 
8. Creació d’un jutjat especialitzat en clàusules abusives i condicions generals de 

contractació en préstecs hipotecaris. 
 

 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: 

 
 « Los juzgados especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas pronto cumplirán 
dos años en funcionamiento, creados en junio de 2017 para atender el cuantioso número de 
demandas de clientes contra bancos por este tipo de cláusulas, y hasta el momento ya se han 
recibido en los primeros siete trimestres en dichos juzgados 399.662 demandas. De estos casos, 
solamente se han resuelto un 34,9% del total de demandas.  
 
 » De las sentencias dictadas por estos juzgados especializados conocen de asuntos que 
se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de 
formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, en el primer trimestre de 2019, el 96,32% del 
total fueron favorables al cliente.  
 
 » El Consejo General del Poder Judicial ya ha afirmado la conveniencia de mantener 
el plan de especialización de estos juzgados, para hacer frente al elevadísimo número de asuntos 
sobre cláusulas abusivas que ingresan en los juzgados. 
 
 » La situación descrita más arriba ha movido al Consejo General de Abogacía de 
Cataluña a pedir al Ministerio y al Departament de Justicia la ampliación del número de juzgados 
especializados que resuelvan sobre estas demandas. Dicha situación es motivo más que suficiente 
para reforzar un servicio cuyo uso intensivo tensa los recursos insuficientes de que dispone la 
administración. Recordemos, también, que esta misma Junta de Portavoces cursó en 2018 una 
petición sobre esta misma cuestión y en 2017 otra petición instando al Ministerio a incrementar el 
número de juzgados de lo social y de familia en el partido judicial de Terrassa, sin que hasta la 
fecha se hayan visto satisfechas dichas demandas. 
 
 » Al objeto de atender las necesidades manifiestas de la ciudadanía derivadas de las 
reclamaciones de cláusulas abusivas y condiciones generales de contratación en préstamos 
hipotecarios, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa adopta los siguientes: 
 
 ACUERDOS 
 
 PRIMERO. Instar al Ministerio de Justicia y al Departament de Justicia a la creación, 
en el partido judicial de Terrassa, de un juzgado especializado en cláusulas abusivas y condiciones 
generales de contratación en préstamos hipotecarios que cubra las necesidades de Terrassa y de las 
poblaciones del mismo partido judicial (St. Cugat, Rubí, Vacarisses, Castellbisbal, Olesa, Ullastrell, 
Rellinars, Viladecavalls, entre otras). Sin perjuicio de que se haga extensible a todos los partidos 
judiciales donde haya especialización de Juzgados, (1ª Instancia e Instrucción), evitando de esta 
forma los desplazamientos de los ciudadanos a las capitales de provincia. 
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 SEGUNDO. Informar de dicho acuerdo al Ministerio de Justicia y al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya.» 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
Epígraf 10) Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant la designació de representants  

suplents en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i en 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En data 5 de juliol de 2019, l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar la designació dels 
representants en els consorcis i associacions en què l’Ajuntament s’integra. Entre d’altres, fou 
designada específicament la Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Sra. Lluïsa Melgares 
Aguirre, representant en el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental, i en l’Assemblea General de l’Associació Agrupació de Municipis amb  Transport 
Urbà, respectivament. 
 
 » El passat mes de desembre, tant per part de l’AMTU, com del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental, es comunica la possibilitat que per part de l’Ajuntament es 
designi d’entre els membres electes de la Corporació, a més d’una persona representant titular, 
d’altres que actuïn com a suplents. 
 
 » Atenent aquests antecedents, i d’acord amb el previst respectivament en els estatus 
del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, i de l’associació AMTU, aquesta 
Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment conferides, proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS: 

 
 Primer.- Complementar els acords adoptats per l’Excm. Ajuntament en data 5 de juliol 
de 2019, pel que respecta a la designació dels representants d’aquesta Corporació en el Consell 
Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, i en l’Assemblea General de 
l’associació Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, respectivament, i en conseqüència 
determinar que són representants titulars i suplents, els regidors que s’indiquen a continuació: 
 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 
 

Lluïsa Melgares Aguirre (titular) 
Carles Caballero (suplent) 

 
Agrupació de Municipis amb Transport Urbà – AMTU 
 

Lluïsa Melgares Aguirre (titular) 
Carles Caballero (suplent) 

 
 Segon.- Que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica 
municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el 
que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.» 

 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:  
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 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 
Epígraf 11) Presentada per Alcaldia-Presidència, d’adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses 

pel clima i l’energia. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La Comissió Europea va engegar la iniciativa del Pacte dels Alcaldes/ Alcaldesses 
l’any 2008 per recolzar i donar suport als esforços fets pels ens locals en l’execució de polítiques 
per al clima i l’energia sostenible. Sent que el Pacte dels Alcaldes/Alcaldesses pel Clima i l’Energia 
és un moviment des de les bases que reuneix municipis de totes les mides que voluntàriament es 
comprometen a portar a terme els objectius de la Unió Europea en matèria de clima i energia 
mitjançant un enfocament integrat de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. 
 
 » El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
 » Atès que l’any 2008 amb l’adopció del Paquet de mesures de la UE sobre clima i 
energia, es va iniciar el Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses per l’energia sostenible i local (PAES), sent 
que l’Ajuntament de Terrassa es va adherir a la iniciativa europea, “Pacte d’Alcaldes Alcaldesses” 
amb l’objectiu de reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), el 27 de novembre de 
2008, i que segons acord de ple plenari de 22 de desembre de 2009 es va aprovar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible. PAES  
 
 » Vist que a finals del 2015, amb la Conferència de les parts sobre el canvi climàtic - 
COP 2- els acords assolits van esdevenir en la iniciativa europea Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia, amb la que es van assumir els nous objectius de la Unió Europea pel 2030, i 
es va adoptar un enfocament integral on es planteja millorar la resiliència dels municipis front als 
impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en 
marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
 » L’Ajuntament de Terrassa té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de 
programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la 
promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a reduir 
les seves emissions de CO2 en un 40% fins l’any 2030, i a prendre mesures per reduir la 
vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient.  
 
 » L’adhesió al present Pacte s’enquadra en l’article 66 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. 
 
 Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
 Primer.- L’Ajuntament de Terrassa fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per 
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cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de 
plans d’acció. 
 
 Segon.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data 
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de 
l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec Comissió Europea i inclourà una 
estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi 
climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la 
realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet també a elaborar un informe bianual 
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a informar de 
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
 
 Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de 
suport i coordinació.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Caballero per tal de fer una presentació d’aquesta Proposta de 
Resolució. En aquest sentit, el Sr. Caballero resumeix els arguments de l’exposició de motius 
d’aquesta, tot destacant que l’Ajuntament de Terrassa es compromet a reduir les seves emissions de 
CO2 en un 40% fins a l’any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels 
impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient. També es compromet a elaborar un pla d’acció 
per l’energia sostenible i pel clima en el termini de dos anys, que respondrà a les directrius que 
marqui la Unió Europea, tot esperant que l’Estat espanyol també s’hi adhereixi. Inclourà una 
estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi 
climàtic, i una proposta de les accions a seguir per aconseguir aquests objectius. L’Ajuntament de 
Terrassa establirà un conveni amb la Diputació, que ja està parlat, per realitzar aquestes tasques. 
També es compromet a redactar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels 
objectius de reducció del 40% de les emissions de CO2, així com a organitzar el Dia de la transició 
energètica, a informar de les fites aconseguides en el Pla d’acció per l’Energia Sostenible i pel 
clima, i a participar, quan es consideri adient, en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia 
sostenible i el Clima a Europa. Pel compromís d’aquest Ajuntament pel que fa a la lluita contra el 
canvi climàtic, el Sr. Caballero demana el vot favorable a la proposta.  
 
 El Sr. Sàmper anuncia el vot favorable del Grup de JxT. Qualsevol acció que es faci en 
l’àmbit del canvi climàtic sempre tindrà el seu vot favorable. És imprescindible tenir present que el 
canvi és una realitat. Fa pocs dies tothom ha patit els efectes del temporal Glòria, que tant de mal ha 
fet a Catalunya, i a tot el litoral mediterrani. Això no ha estat un fet aïllat, sinó que ha estat un efecte 
directe d’un canvi climàtic que encara hi ha gent que diu que no és una realitat. El Sr. Sàmper sent 
l’obligació de dir que la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, aprovada per unanimitat en el 
Parlament de Catalunya, ha estat declarada inconstitucional en quinze dels seus articles pel Tribunal 
Constitucional, quan era una llei exemplar a tota Europa del que ha de ser la lluita contra el canvi 
climàtic. El Sr. Sàmper vol fer també un record de la persona d’en Josep Rull, que era Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en aquell moment, i que va ser el motor intel·lectual de la 
llei. 
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 El Sr. González anuncia que el Grup de Ciutadans donarà suport a la Proposta de 
Resolució, destacant un text introductori del Pacte dels Alcaldes/Alcaldesses pel clima i l’energia 
que al Grup de Ciutadans li ha agradat especialment: “Nosaltres, els alcaldes signants del pacte, 
compartim la visió d’un futur sostenible que ens orienta a treballar per la mitigació i l’adaptació al 
canvi climàtic i la gestió sostenible de l’energia. Estem disposats a prendre mesures persistents que 
garanteixin a les generacions actuals i futures un entorn econòmic, social i ambiental estable. Fer 
territoris més sostenibles, atractius, habitables, resilients i eficients energèticament és la nostra 
responsabilitat col·lectiva”. El Sr. González vol posar l’èmfasi en la paraula “adaptació”, perquè 
també es tracta d’això. Per això convida i esperona les administracions públiques, siguin locals, 
autonòmiques o estatals, que facin la tasca de liderar un canvi necessari, perquè està més que 
demostrat que el futur podria ser molt pitjor que el present si es mantenen els nostres costums. 
L’adaptació té a veure a com fer el camí tots junts, sense malmetre el nostre benestar. Per això cal 
buscar equilibris en tot aquest procés transformador. El Sr. González ho resumiria dient que entre la 
Greta Thunberg i el negacionsisme hi ha tot un espai de treball, d’acord, de consens, en el qual s’ha 
de garantir el benestar, el progrés, però sobretot que el nostre planeta sigui un lloc habitable per a 
les futures generacions.  
 
 El Sr. Armengol anuncia que votarà a favor de la proposta. No és la primera vegada 
que Terrassa se suma a un pacte d’aquestes característiques. De fet, el que avui es fa és renovar un 
pacte ja existent. El Sr. Armengol recorda que aquest tipus de pactes o declaracions sempre tenen 
dues cares. Una cara amable, fàcil, discursiva, de fer proclames i notes de premsa, publicacions a 
les xarxes socials, etc. Però després hi ha una altra cara, el vessant executiu, la presa de decisions. 
Sovint és fàcil entrar en contradiccions. El Sr. Armengol no vol mirar enrere sinó endavant, però 
demana que de cara a l’any vinent, si el govern considera que ha d’haver-hi una pista de gel a 
Terrassa, aquesta sigui artificial, sostenible. Altres ajuntaments, com el de Barcelona, la va retirar 
en el seu dia per insostenible. També agrairia que quan arribi la festivitat de Reis l’any vinent, si es 
decideix que es moguin en un transport singular, que sigui en un vehicle menys contaminant que un 
helicòpter. Que si s’implanta a la ciutat un sistema de recollida nou, que sigui més eficient que el 
sistema de recollida pneumàtica. I si es treuen vehicles del centre, no s’encarreguin després estudis 
per tornar-los a posar. El Sr. Armengol demana que de cara al futur tots siguin fidels al Pacte que 
avui signen tots els Grups municipals.  
 
 El Sr. Caballero assenyala que donat que tots els Grups de l’oposició han mostrat la 
voluntat de donar suport a la proposta, malgrat que les seves paraules posteriors ho hagin contradit, 
i per no allargar el debat, vol donar lectura a unes paraules de l’Honorable Conseller de Territori de 
la Generalitat, i terrassenc il· lustre, Josep Rull, quan es va portar a aprovació del Parlament de 
Catalunya la llei contra el canvi climàtic: “El món no és nostre. L’hem rebut en préstec, per 
traspassar-lo als nostres fills i filles, als nostres néts i netes. Fem-ho.”. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 12) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en relació a la revisió de la taxa de 

guals. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « Al mes d’octubre de 2018, en un Ple extraordinari, l’Ajuntament va aprovar les 
Ordenances Fiscals i el Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per l’any 2019. Les 
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mesures fiscals que van ser aprovades, que han entrat en vigor en l’exercici 2019, no han estat 
exemptes de polèmica i, en el cas del replanteig de la taxa de guals, d’indignació per la ciutadania 
que ha tingut coneixement de l’increment de la taxa al rebre la notificació de l’Ajuntament 
informant d’un nou sistema de càlcul i de l’import que resulta a pagar que difereix en escreix del 
que van satisfer a l’exercici 2018.  

 » En aquell Ple d’octubre de 2018, el Grup Municipal de Ciutadans ja va manifestar la 
seva disconformitat davant el que es va presentar com una reforma del sistema de recaptació en 
relació a la taxa de guals i vam explicar el que era en realitat: “Sota l’excusa d’una aparent reforma 
del sistema de  recaptació, el que planteja (el govern del PSC) és aplicar un  increment mitjà del 
20%”. Novament, al Ple d’octubre de 2019 vam manifestar el nostre desacord sobre una taxa que 
necessita una revisió urgent, l’actual equip de govern va recular de la seva intenció de tornar-la a 
pujar però en cap cas a entomar una reflexió sobre la injusta pujada de 2018. Finalment al Ple de 
desembre de 2019 vam tornar a insistir sobre l’assumpte. 

 » La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, recollint nombroses queixes 
ciutadanes, ha fet un informe molt acurat que finalitza amb una recomanació a l’Ajuntament que 
traslladem com un acord de Ple. 

 Per tot l’exposat, demanem adoptar els següents 

 ACORDS 

 Primer.- Revertir la taxa de guals a la situació prèvia a la seva revisió de 2018 
d’aplicació a les ordenances fiscals de 2019 i 2020. Establir mètodes de compensació als 
contribuents. 

 Segon.- Fer un seguiment de la taxa de guals des dels serveis tributaris i, si s’escau, fer 
una proposta dins l’ordenament jurídic i tributari que tingui en compte els nous paràmetres de càlcul 
i la seva aplicació proporcional i escalonada per les Ordenances Fiscals de 2021.» 
 
 Pren la paraula el Sr. González, qui presenta la Proposta de Resolució donant lectura a 
l’exposició de motius i als dos acords que es proposen. El Sr. González destaca que novament es 
planteja aquí un enfrontament de models, en aquest cas de caràcter fiscal. Aquí, però, la 
discrepància va encara més enllà. El Grup de Ciutadans, en el seu moment, ja va dir que la taxa era 
injusta i no proporcional.  
 
 Intervé seguidament el Sr. Sàmper, qui recorda que recentment va tenir lloc una 
revisió cadastral, a conseqüència de la qual es van actualitzar els valors dels habitatges i també dels 
guals de la ciutat. Aquests valors estaven desfasats, atès que l’última revisió es va fer fa molts anys. 
La revisió cadastral va tenir com a conseqüència que malgrat que no hi hagués hagut un increment 
dels impostos que graven les propietats, els rebuts que paguen els ciutadans va pujar. A més, hi va 
haver un augment de la taxa impositiva de l’IBI, amb la qual cosa l’increment va ser doble. Això no 
vol dir una doble imposició, sinó la suma d’una revisió cadastral i dels impostos. El Sr. Sàmper no 
dubta que això va ser legal. Una altra cosa és que, probablement, això no sigui coherent amb la 
situació de crisi i les dificultats de fer front als impostos. El cas on aquesta situació no era gens justa 
era els guals. El fet que la mateixa Síndica de Greuges hagi fet un recull de totes les queixes que els 
ciutadans han fet al respecte, implica que quelcom no s’ha fet bé, o està generant un 
descontentament per part de la ciutadania. El Sr. Sàmper anuncia que el Grup de JxT votarà a favor 
de la Proposta de Resolució, i demana que l’acord primer, que sembla molestar l’equip de govern 
actual, i també l’anterior perquè implica que alguna cosa no es va fer prou bé, s’hauria d’aprovar. 
En política s’agraeix molt quan algú és capaç de dir a la ciutadania que alguna cosa no es va fer bé. 
No hi ha costum de fer-ho per part dels polítics. Avui és un bon moment per assumir aquest error, 
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que es posa de manifest amb l’allau de queixes relatives a la taxa de guals, i no respecte a altres 
increments fiscals. El Sr. Sàmper insisteix que fóra bo que s’aprovés, a més del segon acord, el 
primer, atès que això suposaria que el govern i el Grup del PSC assumirien els errors comesos. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Vega, qui assenyala que no s’ha explicat prou bé la 
revisió que va tenir la taxa. Es va aplicar un canvi metodològic en el càlcul, equiparant Terrassa a la 
resta de grans ciutats. Abans es tenien en compte els metres lineals, i després es va passar a tenir en 
compte la categoria dels carrers. No és el mateix, en termes fiscals, un carrer cèntric amb una 
determinada activitat, que un carrer perifèric. Per altra banda, no és el mateix, a l’hora de calcular la 
taxa de guals, un edifici o un aparcament amb una finalitat comercial, amb una elevada quantitat de 
vehicles, que un habitatge unifamiliar. Pel que fa al sentit del gual, que és l’aprofitament o ús privat 
de la vorera, no és el mateix una vorera d’un metre que una de tres metres. El que es va fer va ser 
una equiparació, que va coincidir amb els paràmetres resultants de la valoració cadastral. El Sr. 
Vega afegeix que tot plegat, majoritàriament, va suposar un increment de la taxa, però no per a 
tothom. El Sr. Vega assumeix la seva responsabilitat en l’actuació que es va dur a terme, que es va 
fer a partir d’informes tècnics, i que també han fet moltes altres ciutats de Catalunya. El Sr. Vega 
anuncia, en conseqüència, el vot contrari del Grup del PSC al primer acord. La Proposta de 
Resolució, afegeix el Sr. Vega, demana alhora una cosa i la contrària. En el primer acord es planteja 
la reversió de la taxa de guals i l’establiment de mecanismes de compensació. Aquesta és l’opinió 
del Grup de Ciutadans. Però en l’acord segon es diu el contrari: mantenir el que s’ha fet, fent-ho 
proporcional i esglaonat. El Sr. Vega afegeix que aquesta Proposta de Resolució no té sentit. Si el 
Grup de Ciutadans hagués demanat que els serveis municipals revisin la taxa i comprovin si en 
algun lloc s’està cometent algun abús, podria tenir sentit, perquè la ciutat és prou gran i la 
normativa es fa per tothom i pot no ser prou afinada. El Sr. Vega podria estar-hi d’acord. Si hi ha 
una situació que és injusta, cal corregir-la. Però el Sr. González presenta dos acords contradictoris. 
Si el Sr. González clarifica el que demana, aleshores el Sr. Vega podrà explicar quina és la seva 
posició. 
 
 La Sra. Marín comença sol·licitant la votació separada dels dos acords de la proposta. 
La Sra. Marín, abans de tot, vol fer un seguit de precisions per situar el tema exactament on pertoca, 
i evitar així deixar-se portar per arguments populistes i demagògics que no contribueixen a fer 
pedagogia del que signifiquen realment els impostos i les taxes, i la importància d’aplicar criteris de 
progressivitat i de justícia fiscal. L’últim estudi de la taxa de guals es va fer l’any 2010 i es va 
aplicar l’any 2011, tot i que en aquell moment no es va fer una revisió a fons del tribut, sinó una 
actualització periòdica. Els anys 2017 i 2018 es va dur a terme una revisió cadastral, que va 
modificar significativament el valor dels immobles, i alhora es va aprovar una nova metodologia i 
classificació de categories fiscals dels carrers. La taxa de guals té una relació molt directa amb el 
valor estimat del sòl a cada municipi. Per altra banda, la Llei d’Hisendes locals obliga a fer 
periòdicament estudis i actualitzacions dels valors. Després de la revisió cadastral es va incorporar a 
la taxa de guals un seguit de criteris i factors tècnics, que la van fer més progressiva, i per tant 
també més justa, a partir de les categories dels carrers, la longitud de l’accés, l’amplada de la 
vorera, la tipologia d’ús, el nombre de places d’aparcament, i altres, així com el valor estimat del 
metre quadrat del sòl en domini públic i una estimació de l’ocupació efectiva de la via pública. La 
conclusió és que l’increment de la taxa de guals és, de mitjana, una mica superior al 20%, en 
concret d’un 21,43%. Aquest percentatge és coherent amb l’augment dels valors cadastrals del 
2010, que no s’havien retocat des de l’any 1996, és a dir catorze anys abans. Tot seguit la Sra. 
Marín posa de manifest que legalment no és possible retornar als valors del 1996, perquè ja no són 
vigents. Per altra banda, caldria analitzar la qüestió tenint en compte el que realment paga cada 
plaça d’aparcament. Això dóna una perspectiva força diferent de la dels rebuts o quotes que es 
paguen per tot un aparcament. La Sra. Marín aporta tot seguit unes dades, que posen de manifest la 
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proporcionalitat i la progressivitat, així com els increments raonables i moderats, encara que des del 
populisme es manipulin de forma molt poc responsable i seriosa. En el bloc d’1 a 3 places 
d’aparcament, cada plaça paga una mitjana de 136,67 € l’any, amb un increment per plaça de 21,73 
€, una mitjana d’1,38 places per gual. En el bloc de 4 a 9 places, cada plaça paga una mitjana de 
51,58 € anuals, amb increment per plaça de 8,61 €, una mitjana de 5,89 places per gual. En el bloc 
de 10 a 49 places, cada plaça paga una mitjana de 19,22 € anuals, amb un increment per plaça de 
3,52 €, una mitjana de 21,88 places per gual. En el bloc de 50 a 99 places, cada plaça paga una 
mitjana de 7,98 € anuals, amb un increment per plaça d’1,63 €, una mitjana de 70,89 places per 
gual. Finalment, en el bloc de més de 99 places, cada plaça paga una mitjana de 4,58 € anuals, amb 
un increment per plaça d’1,12 €, una mitjana de 171,73 places per gual. Hi ha increments per 
franges que van del 18,68%, que són el 68,25% dels casos, és a dir 7 de cada 10, fins al 34%, que 
són només el 4,24% dels casos. La Sra. Marín posa de manifest que es veu molt clar que 
l’increment per plaça baixa de forma significativa com més gran és l’aparcament, tot i que aquests 
casos són els que més s’incrementen. Això posa de manifest que s’han aplicat criteris de 
proporcionalitat i progressivitat en els increments. Aquestes són les xifres que s’estan aplicant, 
mentre que el Sr. González intenta confondre la ciutadania amb el lema reiteratiu de “farem més 
amb menys”, que mai és veritat. Tot el que comença amb promeses de pagar menys impostos i 
donar millors serveis, acaba en pitjors serveis, en desigualtats i en injustícies. El model que aplica el 
govern és un plantejament raonable, progressiu i just, un plantejament coherent amb el valor del sòl 
a Terrassa i amb l’ocupació de la via pública, a més dels factors explicats anteriorment. Tanmateix, 
la Sra. Marín es mostra disposada a constituir una taula de treball i mantenir reunions per analitzar, 
amb la profunditat i transparència que calguin, la taxa de guals, però dins els marges que donen les 
lleis, que és exactament el que ha intentat fer el govern. Així mateix, per fer pedagogia dels 
impostos i les taxes, i de la necessitat que tothom contribueixi de forma justa per fer una ciutat 
millor. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper per manifestar que la Sra. Marín ha dit 
quelcom que el preocupa, i que té a veure amb el lema de “fer més amb menys”. És cert que això és 
arriscat. Si es té menys, difícilment es pot fer més. Però si s’administra millor es pot fer més, o 
millor. Molts països que han utilitzat la càrrega impositiva com a política, no han tingut els resultats 
esperats. Però altres països que també han utilitzat la càrrega impositiva com a política, sí que han 
tingut les conseqüències que buscaven, com és al cas dels països del nord d’Europa. Els lemes no 
són una veritat absoluta. Si la Sra. Marín vol fer una política impositiva adient per a la ciutat, 
després haurà d’acreditar que és capaç de gestionar els recursos. Això tampoc no és fàcil. És tan 
difícil com mantenir que amb menys es pot fer més. Per tant, cal ser curós en el debat sobre els 
impostos, i dir que la ciutadania tindrà millors serveis perquè s’han incrementat els recursos 
tributaris. Sovint passa que hi ha més ingressos i més recursos públics, i al capdavall la ciutadania té 
els mateixos serveis que anteriorment. Cal, doncs, fugir de les frases estereotipades i ajustar-se a la 
capacitat de gestió i a la càrrega fiscal que la ciutadania pot assumir. En aquest cas concret, com 
recull la Síndica de Greuges, la ciutadania està molesta. Quan la ciutadania està molesta li diu als 
Grups polítics que presentin aquesta situació al Ple de l’Ajuntament. Això és el que ha fet el Grup 
municipal de Ciutadans. 
 
 El Sr. González comença assenyalant que el Sr. Vega ha fet un desplegament dels seus 
coneixements com a anterior responsable de l’àrea de Serveis Generals. Va ser-hi molts anys al 
capdavant, amb un treball de mèrit, responsable i conseqüent. També va ser una persona oberta al 
diàleg i a l’intercanvi d’idees. Però respecte a la qüestió dels guals, el Sr. Vega s’equivoca. El Sr. 
Vega repeteix sempre el mateix, i explica un procés que és prou conegut. Tothom sap que va haver-
hi una revisió de tot el sistema. Però quan s’ha fet aquesta revisió i s’arriba a la conclusió d’un 
increment de la càrrega impositiva de més d’un 20%, cal fer alguna cosa. Encara que sigui cert que 
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a algunes persones li hagi disminuït el rebut, hi ha hagut increments d’un 30%, un 40% i un 50%, a 
particulars, comunitats de veïns, empreses, etc. A més, la revisió es va fer de manera poc reflexiva. 
El Grup de Ciutadans ha estat l’únic que ha mantingut el mateix discurs en relació amb la taxa, en el 
sentit que cal prendre alguna mesura. La Síndica de Greuges ho ha reflectit de la millor manera. 
Quan s’està davant la revisió d’una taxa, i els increments són tan desproporcionats, cal cercar 
fórmules per tal que l’impacte no sigui tan agressiu, si més no en alguns perfils d’aplicació. Es 
podrien haver fet moltes coses. Es podria haver revisat, es podria haver aplicat de forma esglaonada, 
o fins i tot es podria haver rebaixat la pressió de la taxa en el seu conjunt perquè l’augment, de 
mitjana, hagués estat de no més d’un 5%, un 6% o un 7%. Però no es va fer cap esforç. El Sr. Vega 
pot reiterar que la situació s’ha d’emmarcar dins d’una revisió cadastral. Però el resultat final és que 
la ciutadania ha hagut de pagar més del compte. Això no és demagògia, sinó que és una dada. El Sr. 
Sàmper ha plantejat que el govern ha d’arribar a la conclusió que la situació és injusta, i per tant que 
cal donar suport al primer acord. El Sr. González hi està d’acord. Però l’equip de govern no ho farà, 
perquè cada vegada que ha tingut d’anar enrere en alguna qüestió tributària és perquè hi ha hagut 
algun agent extern. En aquest cas es donen dos exemples. L’equip de govern, a més de la pujada 
mitjana de més del 20%, en molts casos superior, volia aplicar per enguany, i així ho va plantejar, 
un augment del 2%. Atesa la queixa presentada per la Cambra de Comerç de Terrassa, el govern va 
canviar la seva proposta, amb l’argument que l’any anterior ja s’havia produït un increment 
excessiu. Així doncs, el govern no va dur endavant la seva proposta a causa de les pressions 
externes. El mateix succeeix en el cas dels guals. Tornar a replantejar la qüestió, i assolir una 
transacció amb el Grup de Ciutadans respecte a l’acord segon, ha vingut determinat pel fet que la 
Síndica ha recollit un seguit de queixes de particulars, entitats, associacions i empreses, constatant 
que l’increment ha estat desproporcionat. El Sr. González demana una reflexió a l’equip del govern 
i al Grup del PSC: que reconeguin d’una vegada l’error. 
 
 El Sr. Albert comença valorant que el Grup de Ciutadans reconegui la feina que fa la 
Síndica de Greuges, especialment quan sempre hi ha estat força en contra. El Sr. González ha dit 
algunes coses que a l’hora de parlar de fiscalitat cal clarificar. El Sr. González ha parlat de “pagar 
més del compte”. Aquest no és un concepte gens científic a l’hora de parlar de fiscalitat i de fer-ne 
una anàlisi. El Sr. Albert li pregunta què vol dir “pagar més del compte”. Cal pagar en funció del 
que es té, pels immobles i els valors que es tenen, i uns valors actualitzats. Això és el que s’ha estat 
fent. El Sr. Albert continua reconeixent que el Sr. Sàmper té raó quan diu que sovint es fan servir 
frases fetes entorn de la fiscalitat. El Sr. Albert no ha parlat mai d’un increment fiscal important 
perquè sí. Sempre ha parlat de justícia. Una cosa és el valor cadastral, el valor de l’immoble, i una 
altra és la taxa impositiva. Això no és una doble imposició. Pot ser tan just o tan injust el fet de 
pagar un impost sobre un valor que no està valorat correctament, que no està ajustat al valor real. 
Això ha passat a la ciutat durant molt temps. Hi ha hagut impostos, com l’IBI o els guals, que 
taxaven un bé immoble que no estava en el valor real que tenia. Això era injust, més per a la 
mateixa ciutadania que per a l’administració, en funció de la capacitat que té aquesta de recaptar 
impostos. El govern té l’obligació d’escoltar totes les queixes, que és el que ha fet. En alguns casos 
fins i tot s’han corregit errors evidents. Però a la ciutat hi ha més de set mil guals. Quan algú parla 
de queixes massives, cal valorar molt bé de què s’està parlant. Això no obsta que el govern ha de fer 
una revisió, un cop aplicada per primera vegada la taxa de guals, de com funciona. El Sr. Albert hi 
està d’acord. Però cal anar amb compte a l’hora de parlar de justícia o d’injustícia, perquè això és 
molt relatiu.  
 
 El Sr. Vega entén que la justícia social comença per la justícia fiscal. La qüestió de 
l’actualització de la taxa no és un lema, sinó una realitat. El Sr. Vega recorda que ha estat moderat 
en relació amb la fiscalitat. Els estudis que hi havia, alguns no fets pels serveis tècnics municipals, 
situaven Terrassa com la catorzena ciutat en pressió fiscal, de les quinze ciutats més poblades de 
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Catalunya. Això també és una realitat. Per tant, el Sr. Vega considera que no cal tornar enrere, ni 
pensar que s’ha comès un abús. És evident que a ningú li agrada pagar, però cal entendre que si es 
té la propietat d’un valor, això comporta haver de fer una aportació social. El Sr. Vega recorda que 
en el cas de Terrassa l’actualització de l’IBI es va fer amb un acord del Ple que limitava durant tres 
anys l’aplicació de l’increment resultant. Cal tenir en compte la configuració sociològica de 
Terrassa i de la seva economia. El Sr. Vega afegeix que es va mostrar en contra de l’increment d’un 
5% que l’equip de govern actual va aplicar en l’IBI, tres anys després de l’actualització dels valors. 
Això li va semblar un abús. Ho va dir en el debat de Pressupostos i ho reitera ara. Però pel que fa a 
la taxa de guals, el Sr. Vega comparteix la proposta de l’equip de govern. Si vol constituir una taula 
per revisar i veure si els serveis tècnics detecten alguna anomalia, el Grup del PSC hi està d’acord. 
El que no s’ha clarificat és que la Proposta de Resolució demani alhora una cosa i la contrària. El 
Sr. Vega no sap com interpretar-ho. Si no hi ha cap explicació al respecte, el vot del Grup del PSC 
serà contrari al primer acord. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui assenyala que el Sr. Albert ha dit coses 
que no són veritat. El Grup de Ciutadans sempre ha estat molt crític vers la configuració del càrrec 
de la Síndica de Greuges, el seu model, però no vers la seva tasca. De fet, aquesta és la segona o 
tercera proposta de resolució que el Grup de Ciutadans presenta d’acord amb qüestions denunciades 
per la Síndica. Pel que fa a l’expressió “pagar més del compte”, el Sr. González s’hi reafirma. La 
taxa ha de tenir una contraprestació respecte a allò que es paga. Si es milloren les voreres, les 
calçades, l’espai públic pel qual circulen o aparquen els vehicles, aleshores el Sr. González hi 
estaria d’acord. Però això no ha passat, no hi ha hagut una millora general. A més, en el Pressupost 
hi ha una reducció de la partida de manteniment urbà. Per tot plegat, el Sr. González no accepta 
unes crítiques que no estan ben fonamentades. El Sr. González afegeix que els Grups municipals 
tenen llibertat per votar el que considerin en els dos acords de la proposta. Però el segon punt ha 
estat treballat amb l’equip de govern, amb el qual s’ha assolit una transacció. El Sr. González 
agraeix a la Sra. Marín la seva disponibilitat per assolir un acord ràpid. Es tracta d’una qüestió que 
no té tant a veure amb la justícia sinó amb el resultat de l’aplicació de la revisió d’un import o d’una 
taxa que afecta molta gent. En aquesta situació és normal que hi hagi quelcom que no funcioni prou 
bé, com ho demostren les queixes formulades, que en són un símptoma. Sembla, però, que el primer 
acord no prosperarà. El Sr. González conclou oferint la seva col·laboració a l’equip de govern per 
millorar aquesta situació de cara a les ordenances fiscals de l’any vinent.  
 
 Pren la paraula el Sr. Vega per demanar que es clarifiqui el contingut del segon acord. 
Si el que es proposa és mantenir la mateixa metodologia actual i, en tot cas, revisar la seva 
progressivitat i la possibilitat que hi hagi situacions incorrectes de cara a un nou plantejament l’any 
vinent. Si és així, el Grup del PSC votarà en contra del primer acord i s’abstindrà en la votació del 
segon.  
 
 El Sr. González confirma que és així. 
 
 Es procedeix tot seguit a la votació separada dels dos acords que conformen la part 
dispositiva d’aquesta Proposta de Resolució, amb el següent resultat: 
 
 L’acord  Primer és desestimat amb el següent resultat: 
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. EN CONTRA 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
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 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 L’acord  Segon és aprovat amb el següent resultat: 
 
 TxT  (10 vots) …………………………….. A FAVOR 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ  
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
 En conseqüència, atès el resultat de les votacions anteriors, la part dispositiva de la 
present Proposta de Resolució queda com segueix: 
 

 « Únic.- Fer un seguiment de la taxa de guals des dels serveis tributaris i, si s’escau, 
fer una proposta dins l’ordenament jurídic i tributari que tingui en compte els nous paràmetres de 
càlcul i la seva aplicació proporcional i escalonada per les Ordenances Fiscals de 2021.» 

 
Epígraf 13) Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, per la supressió del cablejat aeri 

a Terrassa. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel conjunt de Grups 
polítics municipals, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En la majoria de barris i en diverses zones del centre de Terrassa podem observar 
que bona part de les línies elèctriques i telefòniques pengen de les façanes dels edificis, de pals o de 
fanals. El seu soterrament suposaria una millora per a l’ordenació urbana, una major eficiència en 
l’ús de l’espai públic i l’eliminació de barreres arquitectòniques.  A banda  també tenen efectes 
negatius per la salut de la ciutadania, perjudica el medi ambient i impliquen un perill. Aquests dies, 
amb el temporal de vent i pluja que ha patit la ciutat, hem vist com a causa de l’estat del cablejat 
s’han produït espurnes que han provocat talls de circulació, de subministrament elèctric i que 
podien haver originat incendis.  
 
 » L’Ajuntament de Terrassa ha d’actuar i posar fre a aquesta situació, ja que les 
companyies subministradores no realitzen aquests treball per iniciativa pròpia. Uns treballs de 
soterrament que també permetrien la millora posterior de les voreres i del mobiliari urbà de la 
zona on es faci l’actuació. 
 
 Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents: 
 
 ACORDS 

 
 Primer.- Fer un estudi detallat dels punts deficitaris i problemàtics del servei elèctric a 
la ciutat. 
 
 Segon.- Estudiar, des del punt de vista tècnic i jurídic, quines accions es poden portar 
a terme des de l’Ajuntament de Terrassa. 
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 Tercer.- Instar als grups parlamentaris del Congrés i el Parlament de Catalunya a què 
estudiïn els canvis normatius necessaris per tal que les companyies elèctriques es responsabilitzin 
del mal estat de les xarxes d’acord amb els ens locals. 
 
 Quart.- Traslladar aquests acords a les associacions de veïns de Terrassa, a la FAVT, 
al Consell de Medi Ambient, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament, al Departament 
d’Empresa i Coneixement, i a totes les companyies elèctriques i de telefonia que operen a la 
ciutat.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Lluís, qui manifesta que atès que tots els Grups municipals han 
manifestat que donaran suport a la  proposta, farà lectura dels acords plantejats. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de JxT, per la regulació dels vehicles de mobilitat 

personal i cicles de més de dues rodes. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Junts per Terrassa, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La convivència a l’espai públic i el foment d’una mobilitat responsable, sostenible i 
segura han de ser una prioritat de l’acció de govern d’aquest Ajuntament. És innegable que la 
circulació, cada vegada més generalitzada, de vehicles de mobilitat personal afecta a la seguretat 
vial a la nostra ciutat.  
 
 » Ajuntaments com Barcelona, Sant Cugat,...ja fa temps que regulen l’ús d’aquests 
vehicles establint una criteris bàsics que donen seguretat als usuaris i fixen quins criteris han de 
regir l’acció de les autoritats.  
 
 » A Terrassa en la reunió de la Taula de Mobilitat del setembre del 2019 es va tractar 
aquesta qüestió i els responsables municipals van donar a entendre que s’estava pendent d’una 
possible modificació del Reglament General de Circulació. Però, certament, aquesta modificació 
no sabem quan es durà a terme. 
 
 » Així doncs, mentre restem a l’espera d’aquesta modificació del Reglament General 
de Circulació, amb data 4 de desembre de 2019 la Direcció General de Trànsit va publicar una 
instrucció transitòria que fixava els criteris bàsics per aquest tipus de vehicles (comportaments 
prohibits, elements de protecció, etc.). Aquest seria un bon punt de partida per iniciar els treballs per 
a la seva regulació. Creiem que, per la importància del tema, no podem esperar l’aprovació del 
Reglament General de Circulació que encara no té data d’aprovació.  

 Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents: 
 
 ACORDS 

 
 Primer.- Instar al Govern de l’Estat a posar fil a l’agulla en aquest tema i tramiti, el 
més aviat possible, la modificació del Reglament General de Circulació per tal de superar aquesta 
transitorietat. 
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 Segon.- Mentre no hi hagi una regulació pròpia, que l’Ajuntament informi a la 
ciutadania a través dels mitjans de comunicació local de quines són les normes d’ús d’aquests 
vehicles d’acord amb la instrucció transitòria.» 
 
  Pren la paraula la Sra. Lluís, qui manifesta que atès que tots els Grups municipals 
han manifestat que donaran suport  a la  proposta, farà lectura dels acords plantejats. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 15) Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, per crear un espai de 

convivència i foment de l’activitat social al barri de La Maurina. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel conjunt de Grups 
polítics municipals, és el que a continuació es transcriu: 
 

« El de La Maurina és un barri de Terrassa socialment molt actiu. Existeixen diverses 
entitats socials, culturals, veïnals i esportives que en formen part i que al llarg dels anys han 
demostrat una gran implicació amb la ciutat i, en especial, amb el seu barri.  
 
 » El Pla de Barris de La Maurina, executat entre els anys 2008 i 2018, ha generat una 
transformació urbanística, social i econòmica d’aquest barri. En aquests deu anys s’han executat 
diferents projectes d’obra: importants reformes als seus carrers i places, com la millora dels 
passatges o la urbanització de la plaça de la Maurina, o dels carrers Núria, Franc Comtat i Felip II, 
entre d’altres. També s’ha dut a terme la rehabilitació de comunitats de veïnes i veïns i, d’altra 
banda, s’han efectuat accions de caràcter social que van comptar amb la inversió de gairebé 16 
milions d’euros, realitzada al 50% per l’Ajuntament de Terrassa i per la Generalitat de Catalunya. 
 
 » Aquest programa ha deixat un llegat important en forma d’equipament: el casal cívic 
Francisca Redondo. Un espai de qualitat que cal anar omplint de contingut i que s’ha de convertir 
en un referent per a l’activitat sociocultural al barri de La Maurina, a més de tenir un paper destacat 
també a nivell ciutadà. En aquest sentit, creiem que una bona proposta seria la instal·lació d’una 
nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) dins de l’equipament, que generaria una activitat constant 
a les dependències. Amb el mateix objectiu, també seria important poder estudiar la possibilitat de 
crear una nova parada d’autobús al barri, per tal que facilités l’accés a la plaça de La Maurina i al 
nou equipament Francisca Redondo. 
 
 » D’altra banda, amb la idea de donar continuïtat a tota la tasca social endegada 
gràcies al Pla de Barris i també amb la voluntat de traslladar el protagonisme a les entitats, 
col·lectius, associacions i al veïnat de La Maurina, pensem que seria oportú poder crear un espai de 
trobada permanent on posar en comú tots els possibles projectes i les activitats que es duen a terme 
al barri. Aquest organisme que ha estat reclamat per les mateixes entitats presents al barri com la 
Plataforma per La Maurina o Som Maurina, entre d’altres, es podria establir en forma d’una Taula 
de reunió i debat, amb la participació també de l’Ajuntament, i fixar un calendari periòdic de 
reunions, de manera que pogués canalitzar tota l’activitat present al barri i dissenyar nous projectes 
de caire sociocultural per a La Maurina. Una taula d’aquestes característiques també garantiria la 
convivència i la cohesió social al barri, a més de generar un marc estable que permetria continuar 
els diversos projectes que es van engegar amb el Pla de Barris i que han donat molt bons resultats. 
 
 És per tot l’exposat que demanem l’aprovació dels següents: 
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 ACORDS 
 
 Primer- Crear una Taula de La Maurina on estiguin representats l’Ajuntament i totes 
les entitats i col·lectius del barri que vulguin prendre’n part. 
 
 Segon- Estudiar la possibilitat d’establir una nova Oficina d’Atenció Ciutadana al 
casal cívic Francisca Redondo. 
 
 Tercer- Estudiar la possibilitat d’implantar una parada d’autobús que permeti facilitar 
l’accés al casal cívic Francisca Redondo. 
 
 Quart- Traslladar aquest acords al Servei de Qualitat Democràtica i a totes les entitats i 
col·lectius del barri de La Maurina de Terrassa.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Aguado per tal de fer una presentació d’aquesta proposta. El Sr. 
Aguado comença saludant els veïns i veïnes de La Maurina, que avui hi són presents al Ple. Aquesta 
és una Proposta de Resolució inicialment plantejada pels Grups del PSC i Ciutadans, a la qual 
posteriorment s’hi ha sumat la resta de Grups municipals. Cal felicitar-se per aquesta unanimitat. La 
Maurina va ser objecte d’un Pla de Barris, que va durar més del compte, deu anys, per les retallades 
de la Generalitat, però que finalment va anar endavant gràcies a la bona voluntat de tothom, podent-
se assolir tots els objectius. Aquest Pla fa fomentar unes sinergies entre entitats i col·lectius del 
barri, que van ser molt positives, com a bona mostra de construcció de la ciutat des de la 
participació. La ciutat de Terrassa ha estat objecte només de dos plans de barri. El Grup del PSC 
treballa per poder aconseguir-ne algun més, a partir del govern del país. L’experiència, per tant, 
s’ha de tenir en compte. Quan s’acaba un pla de barris no s’ha de tancar la carpeta, sinó deixar-la 
oberta. La proposta de les entitats va en aquesta direcció. Mantenir el diàleg i un espai on parlar de 
convivència, de cultura, de qüestions socials i urbanístiques del barri, un cop vista l’experiència 
passada, pot ser molt positiu per seguir avançant. El Sr. Aguado valora també que s’hagi consensuat 
la possibilitat d’establir una nova Oficina d’Atenció Ciutadana al casal cívic Francisca Redondo. 
Un dels motius pels quals es defensava la seva construcció a la plaça de La Maurina era, 
precisament, el de crear noves dinàmiques socials en aquell entorn. A més de la presència 
continuada d’entitats i altres esdeveniments socioculturals, que ho poden fer possible, la presència 
d’un punt administratiu d’atenció ciutadana facilita una nova dinàmica, un nou paisatge humà al 
voltant del casal. Pel que fa al tercer acord, el Sr. Aguado considera que és necessari. Durant 
l’anterior mandat es va assumir el compromís, mitjançant una Declaració de la Junta de Portaveus, 
d’estudiar aquesta possibilitat. Hi ha diferents alternatives possibles. Aquest és el contingut i 
l’esperit de la Proposta de Resolució. El Sr. Aguado espera que no hi hagi opacitat en el lideratge 
que ha de mantenir l’actual equip de govern, que es convoqui el més aviat possible la Taula de la 
Maurina, i que tothom pugui ser-hi possible per poder participar amb esperit positiu. 
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui confirma que finalment la proposta és presentada pel 
conjunt de Grups municipals, després d’una iniciativa inicial dels Grups del PSC i de Ciutadans. 
Això és un èxit. Els veïns de La Maurina han aconseguit sovint que les seves necessitats arribin al 
Ple i que siguin aprovades per unanimitat. El mes passat, el Grup de JxT va presentar una Proposta 
de Resolució, però en aquell cas no va tenir el suport que sí que té aquesta. Era una proposta 
relativa a l’acord tercer de la d’avui, és a dir sobre la parada d’autobús. Ara sembla que sí que tindrà 
èxit, emmarcada en una proposta més àmplia. Tots els Grups es reuneixen amb les entitats de La 
Maurina. El Sr. Sàmper recorda que la proposta que va presentar el Grup de JxT, i que no va 
prosperar, anava acompanyada de la signatura de més de cent persones de La Maurina. La 
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plataforma del barri va buscar la gent, sobretot gent gran, que estava patint el fet de no disposar 
d’una llançadora que els permetés anar als serveis mèdics, i a tota mena de serveis de la ciutat, que 
es troben fora del barri. A més, a l’indret del casal cívic, que es troba en una zona amb un desnivell 
important, amb efectes sobre la mobilitat. La proposta que avui es presenta és més amplia, i compta 
amb el suport de tots els Grups municipals. El Sr. Sàmper afegeix que el barri, segons li han 
comunicat els veïns, té necessitat d’una taula de participació i de diàleg, però sobretot té la 
necessitat que arribi un autobús o microbús al barri. Així ho van signar un centenar de persones. Per 
tant, el Sr. Sàmper dóna una importància especial al tercer acord de la proposta, que respon a una 
necessitat del barri.  
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui assenyala que el Sr. Sàmper ha 
volgut mostrar que ha estat el Grup de JxT qui ha tingut el mèrit, gràcies al seu treball amb les 
entitats veïnals, perquè avui es presenti aquesta Proposta de Resolució. Això s’emmarca dins la 
pugna política dels Grups independentistes. El Sr. González afegeix que això no té res a veure amb 
la realitat. El fet que aquesta proposta hagi estat presentada al Ple és fruit exclusivament de la 
resiliència d’un col·lectiu ampli de veïns de La Maurina, de forma organitzada o no, que han estat 
constants i reivindicatius respecte a les necessitats derivades de les peculiaritats de la plaça de La 
Maurina. Aquestes necessitats requereixen un esforç singular per part de l’administració. El casal ja 
és obert. Hi manca acabar d’equipar-lo. Les administracions públiques han fet un esforç important. 
El Sr. González recorda que la iniciativa, en forma de Proposta de Resolució, va sorgir del Grup de 
Ciutadans, fent-se ressò de les peticions dels veïns, i amb el suport de la resta de Grups municipals. 
El Sr. González afegeix que els Grups del govern, ERC-MES i JxT, s’han adherit a la proposta, 
fent-la seva. Això suposa un canvi qualitatiu, perquè abans que acabi el mandat hauran de fer 
alguna actuació. Subscriure els acords de la Proposta de Resolució està bé, però cal fer les dotacions 
pressupostàries, avançar en el plec de condicions dels transport púbic, etc. La Maurina, reitera el Sr. 
González, té unes peculiaritats que requereixen un tractament singular. El barri de La Maurina no és 
més que qualsevol altre barri de la ciutat, però no té perquè ser menys. Ha de tenir accés a la 
mateixa qualitat de serveis que la resta de la ciutat. El Grup de Ciutadans treballarà perquè en els 
pròxims tres anys es facin realitats les mesures que avui s’aprovaran, i demana als veïns de La 
Maurina que siguin insistents. Per primera vegada, l’equip de govern les ha fet seves.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Ona Martínez, qui dóna les gràcies a la plataforma per 
La Maurina, a l’A.VV. i al conjunt de veïns del barri, que treballen cada dia pel seu barri i no 
defalleixen en l’intent de fer arribar als Grups municipals les seves preocupacions i necessitats. La 
Maurina és un barri amb moltes complexitats, i també amb molta vida. El govern està del tot 
d’acord en crear una taula de diàleg, un espai participatiu, amb totes les entitats del barri, que 
permeti tenir un contacte permanent, parlar, escoltar les necessitats dels veïns i estudiar solucions. 
Aquest és el compromís del govern, i treballarà per trobar solucions a les necessitats dels veïns de 
Terrassa i també dels veïns de La Maurina. 
 
 La Sra. Ramírez agraeix als veïns i veïnes de La Maurina la seva presència en el Ple, 
per seguir treballant pel barri, per la qualitat de vida de la seva gent, pels seus comerços, per les 
entitats i associacions. El govern està treballant, per exemple, al carrer Franc Comptat, en el qual cal 
fer moltes coses. També està treballant en el casal. Es va fer la recepció, però encara no està acabat. 
El govern seguirà lluitant pels acords que avui s’aprovaran. També vol continuar treballant 
conjuntament per seguir dinamitzant els carrers, els comerços, per seguir treballant conjuntament i 
fer activitat de barri.  
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 El Sr. Aguado reitera el seu agraïment. El compromís unànime del Ple és molt 
important. Les paraules de la proposta han d’agafar forma, pel bé d’un barri tan estimat com ho és 
La Maurina. 
 
 El Sr. Sàmper comença referint-se a les paraules inicials del Sr. González, dient que 
no és així. L’únic que ha dit el Sr. Sàmper, i ho reitera, és que el punt tercer de la proposta és el que 
més preocupa a la gent de La Maurina. Les taules i les comissions són eines conegudes. Es 
constitueixen i es fan reunions cada cert temps. Però la preocupació, que si més no ja va fer arribar 
la gent de La Maurina al Grup de JxT, és que hi ha moltes persones grans que necessiten un autobús 
o un microbús. L’equip de govern ha fet seva aquesta Proposta de Resolució. El Sr. Sàmper reitera 
que hi ha una necessitat que requereix una actuació ràpida i fins i tot urgent. No es tracta de veure 
quin Grup polític afavoreix més a ningú. Els veïns i veïnes ja saben a qui votar, des de fa molts 
anys, perquè tenen la seva personalitat. Més enllà que un Grup o altre faci una proposta de 
resolució, els veïns votaran a qui vulguin. El Sr. Sàmper, però, té l’obligació de ser transparent, i dir 
avui en el Ple el que els veïns li han dit. Si no ho fes, els estaria traint. Seria injust que avui no es 
recordés que el que més els molesta és no tenir autobús.  
 
 El Sr. González manifesta que no està d’acord en absolut amb la Sra. Ramírez. El Sr. 
González no està content de què els veïns de La Maurina estiguin avui en el Ple. No haurien de ser-
hi, i haurien de tenir els seus problemes solucionats. Els veïns estan en el Ple perquè estan molestos, 
no perquè estiguin encantats de venir a l’Ajuntament. El Sr. González afegeix que la Sra. Ramírez 
no ha dit res més que estava molt contenta per la presència dels veïns. Això no té cap valor polític. 
El Sr. González reitera la valoració de la capacitat de resiliència dels veïns del barri, si més no d’un 
col·lectiu important, als quals el Grup de Ciutadans ha donat suport sempre. El Sr. González 
afegeix que els veïns tenen avui una oportunitat d’or, perquè per primera vegada l’equip de govern 
ha assumit la proposta. Cal que no ho oblidin. No es tracta d’assumir compromisos d’estudi, com ha 
dit la Sra. Martínez, sinó que els veïns volen solucions. Els Grups de l’oposició fiscalitzaran durant 
la resta del mandat l’acció del govern, perquè es tanquin els estudis i es doni una resposta positiva a 
les necessitats de La Maurina, un barri amb unes peculiaritats concretes que requereixen unes 
respostes concretes. 
 
 La Sra. Ona Martínez comença dient que el Sr. Sàmper menysprea les taules. Potser el 
Sr. Sàmper no hi creu. L’equip de govern sí que hi creu, i considera que és la millor manera 
d’intentar trobar solucions. Es trobaran parlant i escoltant els problemes dels veïns. Això permetrà 
trobar solucions, unes solucions que segurament no són senzilles. És molt fàcil dir que calen 
solucions. Això és evident. En això consisteix governar. Però les solucions no són senzilles. Cal 
mantenir un contacte permanent amb els veïns per poder anar explicant cap on s’avança.  
 
 La Sra. Ramírez manifesta que no entén les paraules del Sr. González, quan aquest ha 
dit que la Regidora no ha dit res. El que ha fet ha estat remarcat allò que s’està fent actualment i el 
que es farà en un futur. Si la manera com la Sra. Ramírez s’adreça als veïns i veïnes de La Maurina 
no agrada al Sr. González, la Sra. Ramírez ho pot arribar a entendre. 
 
 El Sr. Aguado comença posant de manifest que malgrat l’acord unànime han començat 
a aparèixer picabaralles entre alguns Grups. Cal, doncs, tornar a la unanimitat entre el govern i 
l’oposició i a l’entesa.  
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
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Epígraf 16) Presentada pels Grups municipals del PSC i Ciutadans, per garantir el benestar 
animal i el manteniment de les tradicions. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del 
PSC i  Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La cultura popular i tradicional de la nostra ciutat es un autèntic  referent en el 
manteniment del calendari festiu. Realitats culturals sorgides de la societat civil present i passada i 
alhora fidels des de el mon local a la realitat cultural del país. 
 
 » Els actes tradicionals de la ciutat han sabut créixer i consolidar-se, així com les 
apostes innovadores en cultura popular han esdevingut  valuosíssimes aportacions als fets culturals 
catalans, en tenim un clar exemple en el mon casteller. La cultura neix de les persones. 
 
 » En l’àmbit de la governança Terrassa ha sabut conduir mecanismes de debat i 
participació on s’han marcat fulls de ruta consensuats , la prova és que l nombre d’entitats de 
cultura popular ha augmentat amb escreix els darrers anys. S’ha creat un entorn favorable fins i tot 
en temps de crisis on cap entitat s’ha sentit exclosa o condicionada. La Comissió de Cultura Popular 
(formada per totes les entitats i partits), El Consell de Cultura o el Llibre Blanc han estat els marcs 
de les decisions conjuntes.  
 
 » Arran de la lamentable mort d’un cavall a la cavalcada de Reis 2018.(Un fet que no 
s’havia produït mai en més de 100 anys d’història.) Cal recordar que l’entitat organitzadora per 
temes de seguretat i pragmatisme organitzatiu  ja havia decidit la no presencia de genets però sí 
mantenir el carruatge del patge real. La polèmica creada va propiciar de comú acord, repeteixo de 
comú acord amb el govern local, fer un parèntesi i immediatament portar al tema a parlar amb totes 
les entitats per definir la presencia de cavalls a les festes d’acord amb la legislació vigent i protocols 
pertinents. Al mateix Gener del 2019 totes les entitats a la Comissió de cultura popular acordaven 
continuar amb les tradicions com fins ara reajustant-les als requeriments legals vigents i protocols 
afegits. Aquests acords serien referendats pels òrgans del Consell de cultura. 
 
 » És diferenciable la participació d’un carruatge en l’arribada del nostre estimat patge 
Xiu Xiu o del home dels nassos  de la participació del mateix carruatge al Rocío o als tres tombs? 
(Moltes vegades parlem del mateix cavall , del mateix propietari o de la mateixa hípica ) La llei 
també és la mateixa. 
 
 » Observem amb molta preocupació que durant les darrers setmanes de forma 
unilateral l’actual govern de la ciutat hagi condicionat i coaccionat les formes de celebrar i muntar   
certes activitats organitzades per diferents entitats com cavalcades, homes dels nassos, etc... en la 
línia contrària, tot provocant desgavells i costos afegits. L’enuig és palpable. 
 
 » Vistes les exigències i les ordres donades darrerament sense fonament legal a 
aquestes entitats ens preocupa la continuïtat i l’ autenticitat de festes com el tres tombs, carnestoltes, 
Rocío, Fira Modernista, etc.    
 
 » D’aquestes  recents imposicions,també ens posem la pregunta sobre la taula de si 
prohibir  maquillar-se de color negre a una cavalcada te repercussió a evitar també  maquillar-se 
d’altres races humanes, persones o personatges en carnestoltes , tan al carrer com a les escoles, o en 
altres esdeveniments de recreació històrica. 
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 » Lamentem aquestes formes d’actuar. 
 
 » Terrassa i la seva diversitat amb molt d’esforç ha sabut introduir i anticipar-se a que 
els nostres conciutadans i conciutadanes de color tinguin un paper protagonista en les nostres 
tradicions defugint de practiques que al Segle XXI restaven obsoletes. Però d’aquí a adulterar el 
sentit figuratiu d’una recreació sense construint un equilibri precisament integrador i alhora  
condicionar fins i tot la presencia de la diversitat pel color de la pell creiem que fer-ho de forma 
autoritària , sense debat i consens és un greu error.   
 
 » No es poden importar moviments socials de forma integral sense diferenciar-ne les 
cultures, en tot cas exigim un mínim debat amb la societat per assolir un consens, no pas amb 
coreus enviats per un regidor 15 dies abans. 
 
 » Demanem recuperar l’ esperit participatiu i el protagonisme essencial de les entitats 
en la presa de decisions pel que fa a les tradicions, així com no defugir frívolament de les realitats 
culturals i respectar la llibertat que atorga la nostra legislació. 
 
 ACORDS 
 
 Primer. Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament per la defensa del benestar 
animal i vetllar per la seva millora. 
 
 Segon. Refermar el  compromís i suport d’aquesta corporació amb les festivitats 
populars i tradicionals del calendari local i manifesta la seva confiança en les entitats 
organitzadores, les quals han fet aquesta feina des de fa molts anys amb respecte a persones i 
animals i sempre disposades a consensuar. 
 
 Tercer. Instar a l’equip de govern municipal a consensuar qualsevol modificació en el 
transcurs de les festes que tinguin lloc a Terrassa i en què es compti amb presència d’animals, o no 
,a la discussió i el debat previ amb la Comissió de Cultura Popular,  també amb aquelles entitats 
veïnals i/o associacions que comptin amb animals en les seves celebracions a fi i efecte de garantir-
ne el benestar tot respectant la legislació vigent. 
 
 Quart. Instar a l’equip de govern a respectar l’autonomia de les entitats en el moment 
de determinar el continguts i la forma d’escenificació de les representacions i recreacions de fets 
històrics o relats literaris, respectant-ne la llibertat d’expressió. 
 
 Cinquè. Informar dels esmentats acords a les entitats culturals, veïnals i comercials de 
la nostra ciutat.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui comença destacant que la proposta és presentada 
conjuntament pels Grups del PSC i de Ciutadans, responent a la inquietud i la preocupació que ha 
generat entre algunes entitats la celebració de la Cavalcada de Reis. Hi ha hagut un problema de 
forma i un problema de fons. El problema de forma prové de quan el Tinent d’Alcalde, Sr. Duque, 
es va posar en contacte amb algunes entitats, per correu electrònic, i els hi va dir que el govern 
havia decidit que enguany i en el futur ni els Reis ni els patges es pintarien de negre. També els hi 
diu que el govern ha decidit que els cavalls no han de ser utilitzat en les cavalcades, ni en festes, a 
l’entorn urbà de la ciutat, atès que després de mantenir reunions amb experts, veterinaris i amb la 
Comissió de benestar animal, li han fet arribar a aquesta conclusió. Tot això es comunica per correu 
electrònic, però sense cap document jurídicament vinculant. Això és greu, perquè la persona del Sr. 



 

 66 

Noel Duque és inseparable del seu càrrec com a Tinent d’Alcalde. Quan parla amb les entitats, i els 
hi diu que facin o deixin de fer quelcom, ha d’acompanyar les comunicacions amb documents o 
resolucions municipals que siguin jurídicament vinculants. Això pel que fa a la forma. Respecte al 
fons, el Sr. Aguinaga recorda que a l’anterior sessió plenària el Sr. Duque va dir que el govern és un 
govern animalista. Això va sonar una mica a retret vers els equips de govern anteriors, dels quals el 
Sr. Duque també en va formar part. També de retret a les entitats, perquè sembla que el Sr. Duque 
els hi deia que fins ara les coses s’han fet molt malament a Terrassa en relació amb els animals, i 
que ha hagut de venir ell per posar ordre i dir-los com s’han de fer. El Sr. Aguinaga considera que 
això no és just, i li suggeriria més humilitat en aquest tipus d’intervencions. Respecte a la 
prohibició, que no es pot considerar així perquè no hi ha cap resolució municipal, o el veto a la 
presència d’animals en les cavalcades, no només la de Reis sinó també la dels barris, es va 
comunicar a mitjans de desembre. Això suposa un perjudici enorme per a moltes entitats, que ja 
havien contractat els serveis d’hípiques que subministren cavalls i carrosses. Un cavall és present en 
una cavalcada de barri no més de noranta minuts, i va acompanyat de serveis veterinaris. 
L’alternativa és enganxar un remolc a un vehicle quatre per quatre dièsel, contaminant, i fer-lo 
circular pel barri. Els nens han d’anar al pas dels vehicles, empassant-se CO2. La petjada de CO2 
que ha deixat la cavalcada, sense cavalls, en alguns barris lliga malament amb la revolució verda 
que el govern defensa. Pel que fa a la prohibició de pintar-se de negre, el Sr. Aguinaga pregunta 
amb quin dret un govern municipal pot prohibir a un nen pintar-se la cara de negre durant una 
cavalcada. Tot això adduint motius de rebuig al racisme. El Sr. Aguinaga pregunta si els nens 
negres han d’anar al costat de Baltasar, i els nens pèl-roigs han d’anar amb el Rei pèl-roig. El Sr. 
Duque, i el govern, té el problema de voler convertir la cavalcada, un esdeveniment lúdic i festiu, en 
una guerra cultural, importada dels Estats Units, amb prohibicions absurdes. Hi ha un problema de 
comprensió del que és una festivitat, del que és la cavalcada. Importar guerres culturals, de la pitjor 
manera possible, sense diàleg ni debat, ignorant el que fan les entitats locals, que des de fa molt de 
temps organitzen cavalcades a Terrassa, demostra un estil que és contrari al que presumeixen. El Sr. 
Aguinaga insta l’equip de govern a què rectifiqui, a què obri un espai de diàleg amb la Comissió de 
cultura popular i amb les entitats de barri, per tal que en el futur aquest tipus de situacions anòmales 
no tornin a produir-se. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui considera que tothom pot compartir 
els acords que es proposen, però alguns, com el Grup de JxT, han mostrat la seva disconformitat 
respecte a l’exposició de motius. La part expositiva situa els antecedents i els acords, són els que 
vincularien l’equip de govern. El Grup de JxT va enviar aquesta proposta, que té a veure amb la 
cultura, al Conseller legítim de cultura, el Sr. Lluís Puig, qui va dir que els acords li semblaven bé, 
però que no li agradava l’exposició de motius. Això s’ha manifestat en diverses reunions i contactes 
mantinguts entre els diferents Grups municipals. Sembla que hi havia una proposta alternativa a la 
primera, que no era pactada. Això representa el fracàs de la política, i el Grup de JxT no entrarà en 
aquest debat, que és molt perillós. No vol participar en una pugna per veure qui és més animalista o 
menys racista. El Sr. Sàmper manifesta que el Grup de JxT és clarament animalista i que no vol 
saber res de qüestions relatives al racisme. Els acords són positius, però no pot ser que avui s’hagi 
realitzat, pràcticament, una reunió de la Junta de Portaveus urgent per una disputa entre partits 
respecte a l’exposició de motius. A més, l’exposició de motius no és vinculant. El Sr. Sàmper 
manifesta al Sr. Duque que li agrada més l’exposició de motius de la proposta alternativa del 
govern. El Sr. Sàmper pregunta com es pot explicar a la ciutadania que tot compartint els acords, els 
Grups passin molta estona parlant de la qüestió. 
 
 El Sr. Forn anuncia que esperarà a la segona ronda d’intervencions, i a sentir els 
arguments de tots els Grups, per expressar l’opinió del Grup d’ERC-MES. El Sr. Forn vol saber 
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com el Grup del PSC defensa aquesta proposta, després de l’exposició que acaba de fer el Sr. 
Aguinaga, defensant el racisme davant del Ple.  
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguado, qui manifesta que no vol entrar en aquest 
debat. La Proposta de Resolució no s’ha presentat per parlar d’animalisme ni de pintar-se o no de 
negre. S’ha presentat per parlar de les formes i els mètodes, i de com s’han de mantenir les relacions 
amb la cultura a Terrassa. A partir d’ara, segurament, començaran a activar-se les xarxes socials, 
intentant fer passar bou per bèstia grossa. El Grup del PSC vol centrar-se en els fets, considerant 
que és compatible el benestar animal i el manteniment de les tradicions. Així ho diu l’exposició de 
motius. Els acords de la proposta són la conseqüència de l’exposició de motius. I al Grup del PSC 
no li falten motius per haver presentat aquesta Proposta de Resolució, perquè ha copsat el malestar i 
ha vist el que ha passat. Tothom ho ha vist. Els acords són els que estan escrits, així com els 
arguments de l’exposició de motius. Les manifestacions d’altres Regidors d’altres partits es poden 
compartir o no. Però, en definitiva, el que s’està votant són uns acords. Es pot estar d’acord o no 
amb els matisos o amb els tons, però el Sr. Aguado no s’enfrontarà amb el Sr. Aguinaga per la seva 
intervenció. El Sr. Aguado vol defensar la Proposta de Resolució. En el Ple anterior, el Sr. Aguado 
va recordar que el 14 de gener del 2019, la Comissió de cultura popular, que emana del Consell 
Municipal de la Cultura i de les Arts, que cal esperar que es convoqui algun dia, va decidir per 
unanimitat la presència dels cavalls a les tradicions del calendari festiu, la Cavalcada de Reis, 
l’arribada del patge, el Rocío o la Fira Modernista. A partir d’aquí, es va acordar continuar. La 
prova és que al novembre es va tornar a reunir la Comissió i aquest tema no va sortir. Si va ser així, 
el Sr. Aguado pregunta com és que a la roda de premsa que va fer l’entitat organitzadora de la 
Cavalcada de Reis, en la qual hi era l’Alcalde, es va dir que el patge arribaria en carruatge. Això vol 
dir que la decisió estava presa. El Sr. Aguado pregunta també com és que el patge no arribà en 
carruatge i l’Home dels nassos sí que arriba en cavall, o com és possible que es digui en el Ple que 
les tradicions s’han de canviar quan els Tres Tombs hi són a prop. Aquest és el diàleg que demana 
el Sr. Aguado, aquest consens. Cal crear el marc idoni per parlar amb les entitats, i aleshores es 
podrà decidir treure els cavalls o no. Cal que el govern en parli, sense prendre decisions unilaterals, 
com el correu electrònic al qual ha fet referència el Sr. Aguinaga. Aquesta no és la manera de fer les 
coses, suposa un cost afegit per a les entitats que treballen des del voluntariat, i es creen tensions 
innecessàries.  
 
 Pren la paraula la Sra. Boladeras, qui comença posant de manifest que les decisions 
que es prenen són conseqüència dels acords als quals s’arriba amb les entitats. En un moment 
determinat es pot decidir quelcom, es pot canviar d’opinió, es pot acordar o se’n pot fer una altra 
cosa. Mai s’han imposat decisions. La Sra. Boladeras pregunta si encara es pot continuar cantant 
cançons com una coneguda que parlava del “negrito del África tropical”, o és temps de començar a 
treballar per despertar consciències. La Sra. Boladeras mostra la seva perplexitat davant una 
Proposta de Resolució que en comptes d’una exposició de motius té una tirallonga de falses 
acusacions, fetes des de la ignorància i amb moltes incongruències. Després, es plantegen uns 
acords que no cal prendre, perquè dins del programa de govern ja hi estan contemplats. La proposta 
demana que es voti a favor de fer una feina que el govern ja està fent. La Sra. Boladeras, aleshores, 
pregunta si es tracta d’una broma o d’una trampa. El govern va plantejar una proposta de transacció 
per intentar fer un treball conjunt, i els Grups ponents s’hi van negar, lamentablement. La Sra. 
Boladeras lamenta la seva unilateralitat. El govern ha parlat molt amb les entitats, amb moltes 
entitats. S’ha parlat amb totes les entitats, no només aquelles que els ponents de la proposta 
coneixen, les del seu cercle. També cal parlar amb aquelles que volen tenir cura dels animals i amb 
els col·lectius antiracistes. Hi ha l’obligació de fer-ho, d’obrir les mirades. Els llocs que ocupen els 
Regidors i Regidors dels Grups ponents els paguen tots els ciutadans, el que hi estan a favor i els 
qui estan en contra del que proposen. Amb la coordinadora es va acordar començar una sèrie de 
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xerrades informatives sobre la nova relació amb els animals. Mai s’ha prohibit res. Això seria un 
fracàs. Han pogut celebrar la seva festa com finalment han desitjat, i el govern els hi ha 
acompanyat, com també ho farà en els Tres Tombs. Quan una festa té com a centre els animals, 
aquests no poden desaparèixer. Potser hauran de canviar les formes. L’equip de govern vol 
acompanyar la cultura com mai. En el programa de govern es parla d’augmentar el pressupost de 
cultura un 50% al llarg de tot el mandat. La Sra. Boladeras demana als ponents que deixin de fer 
vella política, de manipular i utilitzar els ciutadans i les entitats, i que es posin a treballar, per 
respecte i al servei de la ciutadania. La Sra. Boladeras anuncia que el Grup de TxT votarà en contra 
dels acords, perquè no pot donar a suport a uns acords que provenen d’una exposició de motius que 
els contradiu. El govern prepararà, per al pròxim Ple, una Proposta de Resolució amb una exposició 
de motius digna. 
 
 El Sr. Aguinaga considera que, al contrari del que ha dit la Sra. Boladeras, no hi ha 
hagut diàleg. Sorprèn que digui que n’hi ha hagut, quan hi ha comunicacions, via correu electrònic, 
que no van en la línia del diàleg sinó en el de dir que les coses s’han de fer perquè així ho ha decidit 
el govern. Això és el contrari del diàleg. El govern ha actuat pel camí del mig i de manera 
equivocada. El Sr. Aguinaga pregunta què tenen a veure els col·lectius antiracistes en relació amb la 
cavalcada, i perquè s’envia un correu electrònic que diu que s’ha decidit que enguany i en el futur ni 
els reis ni els patges es pintin la cara de negre. Aquesta, però, no és una prohibició formal. 
Formalment, això no té cap eficàcia jurídica. Però el govern utilitza el correu electrònic de 
l’Ajuntament, i el seu càrrec, per dir a les entitats com han de fer les coses, sense respectar la seva 
autonomia. Això és una intromissió. Respecte a les paraules del Sr. Forn, el Sr. Aguinaga respon 
que no es prestarà a ser utilitzat per amagar-se, en una estratègia de llançar tinta per desviar el 
debat. El Sr. Aguinaga demana que no es confonguin els termes de la festa, i que el govern tingui 
una major dosi d’humilitat. L’equip de govern actua com si Terrassa hagués de canviar radicalment 
perquè ha arribat al govern de la ciutat. Però el govern, com tots, està de pas. El que s’ha de fer és 
intentar que la festa sigui millor, no que sigui com el govern vol. Més tard o d’hora, el govern ja no 
hi serà, igual que la resta de membres del Ple. El Sr. Aguinaga demana al govern que dialogui, que 
parli i escolti les entitats, i també amb els Grups municipals, i sobretot que tingui respecte per la 
feina que les entitats fan des de fa molts anys. Les entitats també tenen respecte pels animals, com 
ho demostra que acompanyin els cavalls amb veterinaris. Això no és precisament una mostra 
d’insensibilitat. Els Grups del govern han dit que votaran en contra dels acords, quan fa poc van 
presentar a la Junta de Portaveus una proposta en la qual estaven disposats a votar-los a favor. 
Aquest és un exemple de la manera de fer del govern, d’improvisar i tirar pel camí dret, i després 
donar la culpa a l’oposició de fer o de dir coses que no ha dit. El Sr. Aguinaga demana al govern 
que rectifiqui, que tingui més humilitat i més capacitat de diàleg. 
 
 El Sr. Sàmper assenyala que ja s’està veient el que està passant: uns acords que si 
haguessin estat precedits d’una exposició de motius més suau, haurien estat aprovats per unanimitat. 
Avui l’equip de govern ha anunciat que per aquest motiu no votarà a favor. El Grup de JxT tenia 
pensat, en un principi, votar-hi a favor. Però després ha comprovat que no es trobava còmode amb 
aquesta votació favorable. Per això el Sr. Sàmper avança que el vot serà d’abstenció, perquè no vol 
ser corresponsable d’aquest debat. Aquest debat amaga qüestions en les quals el Grup de JxT no vol 
ser protagonista. Hauria estat molt fàcil que els dos Grups que tenen les postures més divergents 
s’haguessin reunit des de la presentació de la primera proposta i haguessin consensuat un text. Ara 
que tothom aposta pel diàleg perquè la política funcioni, han estat incapaços d’arribar a un consens. 
Hi ha hagut una proposta, més o menys encertada, i hi ha hagut una altra, també més o menys 
encertada. El Sr. Sàmper demana al Sr. Duque que assumeixi la seva part de responsabilitat. El Sr. 
Aguado ha estat molt vehement no volent modificar la proposta. Però tampoc és coherent ni just 
que el govern presentés ahir, a última hora de la nit, una proposta que intenta tombar l’exposició de 
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motius de la present Proposta de Resolució, una exposició que al Sr. Sàmper tampoc li agrada. Per 
tant, cal palesar que totes dues parts han actuat malament. Segurament en el pròxim Ple es tornarà a 
parlar i s’aprovaran els acords. Aquesta és una mostra del fracàs de la política. El Sr. Sàmper 
reconeix que potser hauria d’haver parlat abans amb els ponents, i no ho ha fet. Però avui s’està 
acreditant que no s’han fet les coses ben fetes.  
 
 El Sr. Forn assenyala que tots els Grups coincideixen en el fet que és bo dialogar amb 
totes les entitats, les organitzadores de les activitats i la resta d’entitats de la ciutadania. En el cas de 
la Cavalcada, no només està implicada l’entitat organitzadora, sinó que també hi ha entitats 
animalistes, protectores dels animals, grups de persones vingudes d’altres orígens, que també han 
de ser escoltades. El Sr. Forn anuncia que el Grup d’ERC-MES votarà en contra de la proposta, no 
perquè no comparteixi els acords que es plantegen, sinó perquè el racisme es combat despullant-lo 
públicament, posant de manifest que l’exposició de motius de la proposta és racista. El Grup 
d’ERC-MES no s’hi sumarà, i treballarà per trobar una proposta en la qual tothom se senti molt més 
còmode. El Sr. Forn afegeix que tothom coincideix en el fet que evitar el màxim el patiment dels 
animals és una obligació dels membres del Ple, com a polítics i perquè la ciutadania ho està 
reclamant. A l’exposició de motius de la proposta s’apel·la molt a les tradicions, però per assegurar 
que les tradicions perdurin cal saber adaptar-les als temps. El Sr. Forn posa com a exemple la 
incorporació de les dones al món casteller, malgrat les crítiques inicials que van rebre del sector 
més tradicionalista. Avui dia, la dona està completament integrada al món casteller, i no es 
concebrien els castells sense la participació de les dones. Per altra banda, l’any 2004, arran d’un 
malaurat accident, es va implantar l’ús del casc a la canalla, així com altres mesures de seguretat. Es 
va donar prioritat a la seguretat davant altres elements. Va haver-hi colles que no van estar-hi 
d’acord i s’hi van oposar. La coordinadora de colles castelleres, aleshores, va imposar l’obligació de 
l’ús del casc per part de la canalla. Tot això es va fer en contra d’algunes colles que entenien que 
anava en contra de la tradició. Però governar és això, marcar polítiques i definir criteris clars, i 
treballar decididament perquè s’apliquin. D’altra forma no es governa, sinó que es gestiona 
pressupostos i poca cosa més. El Grup d’ERC-MES hi és per governar, i si considera que hi ha 
quelcom que s’ha de canviar, i buscant el màxim consens, intentarà canviar-ho i treballarà 
decididament per fer-ho. 
 
 El Sr. Aguado reitera que no vol entrar en un debat que pretén fer passar una cosa per 
una altra. El primer Regidor de Cultura que va posar un rei negre, l’any 2008, va ser el Sr. Aguado. 
Com a Regidor de Cultura va lluitar fermament perquè el color de la pell, la raça, fos present, i no 
caure en actuacions caducades. El Sr. Aguado reitera que la voluntat de la proposta és crear espais 
de reflexió i de debat. El Sr. Aguado convida a mirar la Cavalcada d’Alcoi, que és Patrimoni 
nacional i candidata a formar part del Patrimoni immaterial de la Unesco. Si és candidata al 
reconeixement de la Unesco, no deu entrar en col· lisió amb el respecte als drets humans. En aquella 
cavalcada, doncs, tothom va pintat. El Sr. Aguado assenyala que una cosa és el respecte i una altra 
la recreació històrica. La Sra. Boladeras ha fet esment de la proposta preparada per l’equip de 
govern. El Sr. Aguado manifesta que ell assisteix als Plens havent-se preparat l’ordre del dia de la 
reunió i allò que ha passat per la Junta de Portaveus. No pot anar a dormir el dia anterior al Ple, amb 
la feina feta, i llevar-se l’endemà i trobar-se una proposta d’acord de la Junta de Portaveus que ho 
ha passat per aquest òrgan. La Sra. Boladeras no s’ha posat en contacte amb el Sr. Aguado, quan 
hauria estat possible facilitar les coses. La Sra. Boladeras ha parlat de dignitat. Si deia que la seva 
era una proposta digna, això vol dir que aquesta és indigna. Donat que el Sr. Aguado no vol entrar 
en una batalla de dignitats ni personalismes, i d’acord amb el Grup de Ciutadans i vistes les 
manifestacions del Grup de JxT i les de TxT, en el sentit que no votarien a favor dels acords per 
l’exposició de motius, i pel bé de la ciutat, anuncia que retira l’esmentada exposició de motius, si 
això facilita el vot a favor per treballar conjuntament. 
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 El Sr. Duque mostra en primer lloc la seva satisfacció perquè es parli del benestar 
animal, que es parli d’entitats, tant les que han vingut a parlar com les que no ho han fet. El Sr. 
Duque els hi anuncia que el govern les cuidarà, com sempre ho ha fet. Molts membres del govern 
provenen de les entitats, i no coneix altra forma de treballar. És probable que hi hagi qui vulgui 
generar por. Sempre serà possible enfrontar-se’n, amb les idees i amb formes de pensar diferents. El 
govern vol implantar un programa animalista. Potser que això provoqui alguna topada, però el 
govern sempre estarà obert al diàleg, i no prohibirà res. En el correu electrònic que va enviar, es 
parlava de suggerir i es donava la visió del govern. No es prohibia res, com ho demostra que 
l’Home dels Nassos va sortir amb el cavall. El Sr. Duque afegeix que s’està parlant avui perquè els 
Grups del PSC i de Ciutadans han presentat una proposta perquè es revisi el tema animalista, perquè 
els animals puguin tornar a algunes festes, i perquè la qüestió de les cares pintades s’enfoqui d’una 
altra manera. El Sr. Duque diu al Grup del PSC que encara hi és a temps de desmarcar-se del 
discurs racista que avui ha fet el Grup de Ciutadans. El dia que el Sr. Aguinaga va llegir en el Ple el 
manifest en contra de la violència masclista, va aprofitar per fer un comunicat racista i islamofòbic, 
que va deixar tothom desconcertat. El Sr. Duque va estar a punt de marxar de la reunió plenària. 
Ciutadans no té un discurs clar, només en l’àmbit econòmic. Pel que fa a la resta, va buscant el 
malestar per tal d’aconseguir vots. El Sr. Duque lamenta que el PSC estigui jugant aquest joc. El Sr. 
Duque assenyala que hi ha cavalls que van amb el cap ben alt i el pit cap enfora. Això és perquè 
quelcom els tiba de la boca, i llencen el cap enrere per evitar el dolor. El Sr. Duque disposa d’un 
document que recull més de seixanta tragèdies a Catalunya en els últims deu anys, en les quals han 
mort o resultat ferits persones i animals. Això no és culpa de les entitats. Però la societat dóna el 
missatge de què cal canviar, que cal avançar. Cal decidir, doncs, si s’avança o es continua igual. 
Sobre el manteniment o no de les tradicions, s’hi pot parlar i es poden anar modificant. L’exposició 
de motius de la proposta sembla escrita per un nen emprenyat. Sembla escrita per algú que defensa 
les corrides de toros. Ho poden fer, però no dir que estan parlant de les entitats i del benestar 
animal, perquè és tot el contrari. El Sr. Duque pregunta al Sr. Aguado i al Sr. Aguinaga si tenen 
amics negres, amics amb els quals hagin crescut junts. El Sr. Duque els té, i quan veuen a persones 
pintant-se la cara de negre pensen que no se’ls deixa participar de les nostres tradicions. Ells no 
necessiten pintar-se. Cal tenir molta cura amb aquestes qüestions, llevat que hom tingui un punt 
racista. 
 
 El Sr. Aguinaga manifesta que les paraules que li ha adreçat el Sr. Duque no tenen 
precedents en tots els anys que ha format part del Ple. 
 
 El Sr. Aguado manifesta al Sr. Duque que és molt greu el que acaba de dir, quan li ha 
demanat al Grup del PSC que es replantegi el que ha manifestat el Grup de Ciutadans. El Sr. 
Aguado li pregunta si li està acusant de racisme, si l’interessa que el PSC passi per racista. El Sr. 
Aguado demana al Sr. Duque que vigili les seves manifestacions. El Sr. Duque està fent acusacions 
que no són reals. El Sr. Aguado no té per què contestar si té o no amics negres. En relació amb la 
Proposta de Resolució, pel bé de la ciutat, del benestar animal, de les tradicions, per la diversitat 
cultural i el respecte, els ponents fan el gest de retirar l’exposició de motius.  
 
 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   
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 JxT ( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 

Epígraf 17) Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES, PSC i Ciutadans, sobre l’accés 
ferroviari a l’aeroport. 

 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
TxT, ERC-MES, PSC i Ciutadans, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « En els darrers anys estem caminant cap a un canvi d’hàbits en quant a la mobilitat 
diària i a la conscienciació cap a l’ús del transport privat. L’ús del vehicle privat, cada cop més, 
dona pas a l’augment d’ús del transport públic avançant, així, cap a un model més sostenible i 
saludable. El viatger cerca en aquest transport públic freqüència, puntualitat i comoditat per a fer els 
seus trajectes diaris. 
 
 » Des de la política i des dels ens locals, és prioritària la demanda d’inversió en 
millores de la xarxa de transports de la demarcació. El transport públic ha de ser la primera opció 
per al ciutadà però s’hi ha d’apostar més i invertir-hi des de les diferents administracions; central i 
autonòmica. Només així, podrà ser la primera opció d’una forma molt més generalitzada. 
 
 » En aquest sentit, des dels municipis que integren la comarca del Vallès Occidental, 
es pot dir que la R4, la línia Manresa-Sant Vicenç de Calders, és la línia de rodalies que més creix 
(14,3% respecte 2016) conjuntament amb la R3, Puigcerdà-Hospitalet (en similar proporció). 
 
 » Paral·lelament, l’accés a l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona-El Prat en transport 
públic (L9 Sud de metro, Nitbus, línies diürnes de transport metropolità i Aerobús) ha incrementat 
en totes les seves alternatives de forma substancial els darrers anys.  
 
 ANTECEDENTS:  
 
 » El 25 de febrer de 2009, l’aleshores Secretari d’Estat de Planificació i Relacions 
Institucionals del Ministeri de Foment, Sr. Victor Morlán, va presentar el Pla d’Infraestructures 
Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.  
 
 » El Pla, a més d’incloure la programació d’un seguit d’actuacions en matèria 
d’infraestructures ferroviàries i d’estacions, abordava la necessitat de reorganitzar  l’esquema de 
serveis, que deriva, entre d’altres, de la limitada capacitat dels túnels ferroviaris que travessen 
Barcelona. 
 
 » El nou esquema de serveis del Pla dibuixava que la línia de tren de Manresa, la R4 
en el seu tram nord, arribés a l’aeroport del Prat.  
 
 » Per la seva banda, la Generalitat el 7 de gener de 2009 va aprovar el Pla de Transport 
de Viatgers 2008-2012. En ell, la Generalitat es va fer seu l’esquema de serveis ferroviaris de 
rodalies que havia estudiat el Ministeri de Foment amb el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de 
Rodalies de Barcelona, on també es plantejava portar la R4 de Manresa fins a l’aeroport. 
 
 » El Pla de Transports de Viatgers va rebre més de 980 aportacions, amb la 
participació de 120 agents implicats, entre l’administració, ajuntaments, consells comarcals, entitats 
i particulars. 
 



 

 72 

 » El mateix any, en concret el 21 de juliol, la comissió bilateral Estat-Generalitat va 
segellar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. El traspàs va implicar que la Generalitat assumia la 
seva gestió en exclusiva, encarregant-se de la regulació, planificació, gestió, coordinació i inspecció 
dels serveis. 
 
 » El març de 2017, la Generalitat va aprovar un nou Pla de Transport de Viatgers, amb 
horitzó 2020, que substituïa l’anterior de 2008-2012. Aquest nou pla no incloïa ni estudi, ni 
proposta d’esquema de serveis. En la seva memòria s’indicava que s’havia iniciat un estudi de 
reconfiguració del conjunt de serveis de Rodalies de Catalunya, i afegia la redacció d’un Pla 
Específic per a recollir la configuració dels serveis amb l’horitzó 2020. 
 
 » El que sí assenyalava era la manca de capacitat, especialment pel que fa al tram 
central (túnels que passen per Barcelona), de la xarxa de Rodalies.  
 
 » A hores d’ara, no s’ha fet públic cap avanç, ni maqueta d’aquest anunciat Pla 
Específic de configuració de serveis de Rodalies. 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
 » El passat dia 23 de desembre, l’H.C. de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, 
anuncia que el Govern havia pres l’acord d’atribuir sense concurs públic la prestació del servei 
d’accés ferroviari a l’aeroport a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que, a aquest efecte, 
s’establia una nova línia de Rodalies que transcorreria per vies de titularitat de l’Estat des de 
l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les terminals de l’aeroport. 
 
 » S’obvia, doncs, la proposta de perllongar la línia de rodalies R4 cap a l’aeroport, 
plantejat històricament en anteriors plans. No es té en compte, tampoc, el milió d’habitants de la 
comarca del Vallès Occidental que veurien amb aquesta prolongació una connexió directe amb 
l’aeroport. 
 
 » Amb el nou Pla, cal fer un seguit de consideracions: 
 

1. L’establiment d’una nova línia de Rodalies de curt recorregut que passi pels túnels 
de Barcelona, ja de per si prou plens, trenca amb les possibilitats de millora de la 
freqüència. 

 
2. Si se seguís l’establert en el Pla de Rodalies i és la R4 nord la que es dirigeix a 

l’aeroport, es podria obtenir un servei millor, ja que podria disposar d’una 
freqüència superior amb impacte en diferents línies. 

 
3. Si la R4 nord fos la que es dirigís a l’aeroport, aquest servei tindria una millor 

connectivitat amb altres línies de transport públic i, per tant, contribuiria a 
l’eficiència i eficàcia del sistema de transport. 

 
4. RENFE disposa de la infraestructura necessària per a operar de forma ràpida en el 

calendari amb aquest perllongament de la línia R4. 
 

5. Si s’allarga la R4 a l’aeroport, els habitants del Vallès Occidental podran deixar de 
fer transbord a la R2 per a anar a l’aeroport o, en la seva majoria, deixar d’anar en 
transport privat. 



 

 73 

 
 » Tot apunta a que la decisió anunciada per la Generalitat no respon a un estudi que 
tingui en compte les necessitats de millora de l’eficàcia del sistema, ni les d’equilibri territorial, ni 
tant sols l’equilibri de càrregues del sistema. I que tampoc ha estat presa havent passat pels 
convenients processos participatius, resultant alhora contradictòria amb els plans existents. 
 
 Per tot l’exposat proposem els següents: ACORDS: 
 
 PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a recuperar els estudis que van donar 
forma al Pla de Rodalies que concloïen que la millor proposta era l’ampliació del servei Manresa-
Barcelona-Aeroport. 
 
 SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar el Pla 
Específic de configuració de serveis de Rodalies, que es va anunciar en el vigent Pla de Transport 
de Viatgers, tenint en compte les necessitats de millora de la qualitat del servei ferroviari, la 
conveniència de preservar la capacitat del sistema de transports, la necessitat de millora de 
l’eficàcia del sistema i la necessitat d’abordar politiques d’equilibri territorial. 
 
 TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que el Pla anterior contingui, entre 
d’altres, els estudis que permetin determinar entre les diferents alternatives, les condicions 
d’explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei de transport ferroviari a les 
terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i que entre aquestes 
alternatives hi hagi la de que sigui la R4 nord la que doni aquest servei. 
 
 QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que en el procés de redacció del Pla 
anterior s’obrin els processos participatius que permetin informar i rebre els suggeriments o 
al·legacions pertinents per part de la ciutadania, les administracions públiques i les societat civil en 
general. 
 
 CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de redacció del Pla 
anterior es faci en coordinació amb les previsions d’inversions de l’Estat que figuren en l’actual Pla 
de Rodalies, o en els que el puguin substituir, i que a aquest efecte estableixi els mecanismes 
corresponents de coordinació amb els representants de l’Estat. 
 
 SISÈ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, es deixi sense 
efecte l’acord de Govern GOV/194/2019, de 23 de desembre, pel qual es declara el nou servei 
ferroviari d’accés a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com a 
servei ferroviari de rodalies de Catalunya, es declara de servei públic i se n’atribueix la prestació a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant FGCRAIL,SA. 
 
 SETÈ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, les decisions 
que calgui prendre es facin en concordança amb la planificació existent i concretament amb la 
previsió de que sigui la R4 la línia que doni servei a l’aeroport. 
 
 VUITÈ.- Donar suport i fer un front comú davant de la Generalitat de Catalunya, amb 
els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Vallès Occidental1 que, en el marc del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, es dirigiren al Conseller de Territori i Sostenibilitat a través d’una 
carta del dia 10 de gener de 2020 demanant la reconsideració de la decisió i assistir a un Consell 
d’Alcaldes de la comarca.  
 



 

 74 

 NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
A l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, als Consells Comarcals del Vallès Occidental, 
del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Llobregat i del Bages i als municipis del Vallès 
Occidental pels que transcorre la línia R4.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui anuncia que la proposta serà aprovada per 
unanimitat. Aquesta proposta pretén que la línia R4, Manresa-Terrassa-Sabadell, arribi a l’aeroport. 
Això estava previst en el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015. 
També està previst per part de la Generalitat en el Pla de Transport de Viatgers 2008-2012. Aquesta 
és la solució més eficaç per al territori, la que donaria més freqüències i servei a la zona, tan 
mancada de transport públic com és la segona corona metropolitana. Aquesta zona està molt 
abandonada, ja que el servei de transport públic es concentra fonamentalment a la ciutat de 
Barcelona. Aquesta és una Proposta de Resolució que dóna suport a una carta que han enviat els 
alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, demanant al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat que consideri la decisió que va manifestar el desembre, en el sentit d’establir una nova 
línia llançadora des de Barcelona a l’aeroport. L’Ajuntament de Terrassa està en desacord amb 
aquesta mesura i dóna suport a la carta dels alcaldes, en el sentit que la línia R4 de rodalies té 
moltes mancances. Falten estacions. El que es pretén és que la Generalitat consideri que el tren que 
arribi a l’aeroport sigui la línia R4. 
 
 Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta 
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.  
 
Epígraf 18) Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, sobre l’aplicació del Decret 

Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de 
TxT i ERC-MES, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « El dret a l’habitatge és un dret que històricament no ha estat reconegut al nostre país, 
de fet les polítiques que s’han realitzat, ens ha portat a actuar i creure que l’habitatge es un bé 
especulatiu, i això ha calat a tots els estaments, sí bé l’art 47 de la Constitució reconeix el dret a 
l’habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació, 
imposa la funció social de la propietat a l’art 33, i subordina la riquesa a l’interès general a l’art 
128. 
 
 » Històricament també és insuficient la inversió en habitatge públic, a diferència 
d’altres països europeus, on es limita l’accés a hipoteques salvatges, i es construeix habitatge públic 
per sobre del 15%, això els ha portat a superar la crisi financera i social, sense tant de patiment de 
les famílies, que a diferència d’Espanya s’han vist llançades una vegada i una altra al que suposa 
perdre un habitatge i no tenir alternativa, avui es troben també afectades pel creixement dels preus 
del lloguer. 
 
 » A l’any 2020 continuem amb la crisi residencial, sense haver sortit de la crisi 
hipotecària, a causa de la no regulació dels lloguers i manca de alternativa, les persones que van ser 
desposseïdes dels seus habitatges en propietat amb hipoteca i les que viuen amb lloguer i tenen 
insuficiència de ingressos, es veuen en el perill de perdre o no poder accedir a una vivenda digna i a 
Catalunya tenim 55 desnonaments diaris, a Terrassa una mitjana de (4 o 5), a Catalunya unes 1.400 
famílies esperen pis d’emergència social, a Terrassa, 70. 
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 » En aquesta situació, ja fa anys, es van avançar els governs de Catalunya amb 
l’aprovació de la Llei del dret de l’habitatge 18/2007, i les plataformes ciutadanes com la PAH i 
altres plataformes mes locals, com el CSV, als qui cal considerar-los la virtut d’haver lluitat i 
aconseguit normes, com la Llei 24/2015 i altres, així com la recentment l’aprovació del DL17/2019, 
que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2019, que obliga als grans tenidors a l’oferiment de 
lloguer social als processos de desnonament de vulnerables inclús en tràmit i dona competències 
municipals per sancionar en cas contrari. 
 
 » Des de l’any 2013 l’Ajuntament de Terrassa està liderant un seguit d’actuacions 
dirigides a reaccionar davant els problemes generats per la greu situació de crisi econòmica I 
emergència habitacional en la que es troba el país i que ha situat gran part dels immobles 
desocupats de la ciutat en mans de grans tenidors d’habitatge amb la conseqüent especulació 
immobiliària, foment de les ocupacions il· legals i que ha abocat a les famílies a una crisi social 
sense precedents. 
 
 » Des de l’Ajuntament i la Generalitat s’ha treballat en fronts estretament lligats, oferir 
habitatge a la mesa de emergència en els casos de famílies amb majors riscos d’exclusió́ residencial, 
així, insuficientment, s’ha incrementat el parc d’habitatges destinats a polítiques socials, adquirint 
habitatges exercint el dret de tanteig i retracte, o fent convenis amb les entitats financeres perquè̀ 

destinin els habitatges desocupats a lloguer social. 
 
 » Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i també 
d’urbanisme es mostren insuficients per resoldre la situació extrema que es pateix actualment, 
aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o ampliar de manera urgent per tal d’encarar-los 
amb diversos elements que permetin, en conjunt, incrementar de manera efectiva l’oferta general 
d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, 
així com facilitar-ne l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients. 
 
 » Donada la situació d’ urgència del context actual, I la necessitat de dotar-nos de 
mesures per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment mitjançant l’increment del parc 
d’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer, la Generalitat de 
Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atribueix l’article 137.1 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge, I d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, en data 23 de desembre de 2019 s’ha promulgat per part del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya el Decret 17/2019, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
 » En concret, i pel que aquí i ara interessa, el Decret en primer lloc recull l’obligació 
d’oferir lloguer social a famílies vulnerables que estiguin vivint en els seus habitatges, abans 
d’iniciar processos judicials de desnonament i els que es troben en tràmit, i l’obligació de renovar 
els contractes de lloguer social, que en molts casos s’esgoten properament, a les famílies 
vulnerables. Aquests nous contractes s’han de fer per una durada mínima de 7 anys, i en cas 
d’incompliment el Decret també regula les sancions corresponents. 
 
 » També, deixa clara la competència dels municipis per a la instrucció dels expedients 
dirigits a corregir la situació de desocupació, i a multar els pisos buits de grans tenidors, com està 
fent aquest ajuntament. 
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 » Així mateix, regula de forma expressa la possibilitat de requerir l’ocupació dels 
pisos prèviament declarats com a buits de forma permanent i injustificada, incorporant en aquesta 
situació aquells ocupants sense títol legítim, així com també els supòsits dels edificis inacabats amb 
destí d’habitatge, amb més del 80% de les obres de construcció executades. 
 
 » D’altra banda la nova redacció preveu la possibilitat d’imposar multes coercitives 
davant l’incompliment dels requeriments d’ocupació, per import de 1000 € cadascuna, per lapses de 
temps d’un mes, amb un import total del 50 per cent del valor del preu estimat de l’habitatge. 
 
 » Així mateix, es regula la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social 
del dret de propietat a l’efecte de poder iniciar el procediment per a l’expropiació forçosa.  
 
 » També promou canvis en el terreny urbanístic i aspectes necessaris per atendre 
l’emergència social provocada per la manca d’habitatge. 
 
 Per tot l’exposat proposem els següents ACORDS: 
 
 PRIMER .-Instar amb la màxima urgència als grans tenidors d’habitatges de la ciutat 
que aturin els procediments de desnonament en tràmit, i a tots aquells que vulguin posar en marxa, 
per tal d’oferir lloguer social, a les famílies vulnerables segons regula el Decret. 
 
 Requerir també que en compliment del Decret, amb quatre mesos d’antelació, facin 
oferta de lloguer als ocupants d’habitatges llogats i que es beneficien actualment de lloguer social 
 
 SEGON.- Instar amb la màxima urgència als grans tenidors d’habitatges de la ciutat a 
subscriure convenis amb l’ajuntament per a la compra i/o cessió voluntària d’habitatges, d’acord 
amb la funció social que preveu el Decret i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
 
 TERCER.- Acordar amb la comissió de seguiment del Decret Llei 17/2019 creada 
aquest passat 17 de gener amb el Col·legi d’advocats i Col·legi de procuradors, amb l’objectiu 
comú, de posar solucions a la crisi habitacional, que vetlli per l’aplicabilitat del Decret i la 
coordinació dels protocols d’actuació, i que els respectius Col·legis professionals informin els seus 
col·legiats de la necessitat d’aplicar el contingut del nou Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre en 
els escrits presentats al jutjat amb l’objecte de suspendre els llançaments judicials previstos i la 
tramitació de la preceptiva proposta de lloguer social. 
 
 QUART.- Elevar aquest acord, mitjançant els Col·legis Professionals i per la 
implicació que suposa, al Consell Català de l’advocacia i Consell de procuradors. 
 
 CINQUÈ.- Instar al TSJC i a la comissió mixta de justícia, perquè unifiqui criteris 
d’aplicació en el sentit d’aturar els desnonaments en tràmit amb manca d’oferta de lloguer social en 
els casos establerts al Dret Llei 17/2019 així com establir un sistema de notificació als ajuntaments 
dels processos de pèrdua d’habitatge sense oferta de lloguer social per part del gran tenidor. 
 
 SISÈ.- Tanmateix, demanar als jutges del partit judicial de Terrassa perquè d’ofici  
aturin els desnonaments de famílies vulnerables a l’espera d’oferta de lloguer social dels grans 
tenidors. Adoptar també les mesures judicials oportunes perquè totes les persones de la ciutat que es 
trobin en situació de risc de pèrdua de l’habitatge i siguin subjectes dels drets reconeguts en les lleis 
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d’emergència habitacional, disposin a la major brevetat possible d’un advocat i procurador d’ofici 
que els defensi i representi. 
 
 SETÈ.- Instar a totes les administracions públiques en col·laboració amb les entitats 
socials que treballen en el mateix àmbit a treballar perquè la ciutadania rebi, a la major brevetat 
possible, la informació necessària sobre el citat DL 17/2019, de 23 de desembre per exercir una 
defensa efectiva del seu dret a l’habitatge. 
 
 VUITÈ- Prosseguir les actuacions endegades per part d’aquesta Corporació des de 
l’any 2013, consistents en corregir les situacions d’utilització anòmala dels habitatges buits del 
terme municipal en mans dels grans tenidors, en el sentit d’ajustar i orientar totes les accions a tots 
els efectes que preveu el nou Decret 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
En aquest sentit, es duran a terme les següents actuacions: 
 

- Requeriment d’ocupació als grans tenidors d’habitatges buits, amb advertiment 
exprés de la imposició de multes coercitives en cas d’incompliment, per import de 
1.000 € cadascuna, per lapses de temps d’un mes, amb un import total del 50 per cent 
del valor del preu estimat de l’habitatge. 
 
- Advertiment de la possibilitat d’incoació dels corresponents expedients sancionadors 
per la comissió de les infraccions consistents en mantenir la desocupació d’un   
habitatge de forma permanent i injustificada en els termes previstos a la Llei 18/2007, 
en el seu redactat introduït pel Decret 17/2019, per un import màxim de 500.000 €. 
 
- Advertiment de la possibilitat d’expropiació forçosa tant de la propietat com en el 
seu cas de l’ús, en aquest segon supòsit per un termini màxim de 10 anys, en cas 
d’acreditar-se l’incompliment de la funció social del dret de propietat en els termes 
previstos a la Llei 18/2007 d’acord amb el Decret 17/2019.Així mateix prosseguir amb 
les d’ordres d’execució d’obres pels habitatges buits en mal estat a l’empara de la 
legislació urbanística i d’habitatge. 
 
- Obertura expedients sancionadors als grans tenidors en cas de manca d’oferta de 
lloguer social. 

 
 NOVÈ- Establir un protocol del serveis de l’ajuntament, per reforçar i agilitzar 
l’obtenció de documents previstos a l’art. 10 del Decret Llei 17/2019, així com per l’obertura 
d’expedients sancionadors. 
 
 DESÈ.- Acordar que les quantitats que s’ingressin com a conseqüència de les multes i 
expedients imposades amb caràcter sancionador es destinaran al finançament de polítiques 
públiques destinades a garantir el dret de l’habitatge. 
 
 ONZÈ.- Instar amb la màxima urgència al govern de la Generalitat perquè doti de 
pressupost, per complir amb les mesures d’expropiació i altres establertes per el Decret Llei 
17/2019, així com per obtenir vivenda pública a través del tanteig i retracte, i altres formes 
d’obtenció i que aquest ajuntament en termes de corresponsabilitat destinar una partida de 550.000 
euros, per el que requerim un esforç de la Generalitat, d’altres 550.000 euros. 
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 DOTZÈ Instar a la Generalitat i a la Diputació perquè incrementi l’ajuda TÈCNICA I 
ECONÒMICA per tramitar tots els procediments que el decret 17/2009 incorpora per tal 
d’augmentar el parc d’habitatge destinant a famílies vulnerables i els expedients per manca de 
lloguer social. 
 
 TRETZÈ.- Notificar aquests acords a Jutge, Col·legi, TSJC, Comissió mixta de 
justícia, Generalitat, Diputació, Col·legis Advocats i Procuradors, FMC i AMC.» 
 
 Pren la paraula la Sra. Melgares, qui anuncia que aquesta és una Proposta de Resolució 
que dóna suport el Decret 17/2019, un Decret valent de la Generalitat de Catalunya, gràcies a la 
iniciativa principal de plataformes com la PAH, el Colectivo Sin Vivienda, etc. La proposta vol 
pal·liar la situació que provoca el fet de disposar de moltes lleis, com la 24/2015, aprovada pel 
Parlament de Catalunya per unanimitat, que ha fet possible que no hi hagi talls de llum. Hi havia, 
però, mancances perquè determinats tribunals interpretaven d’una manera concreta la iniciativa 
d’ajuntaments com el de Terrassa, per lluitar contra els pisos buits, que és el pitjor que li pot passar 
a una ciutat. El Decret 17/2019 dóna competències plenes i clares als ajuntaments. Ja les tenien per 
la Llei d’habitatge, però ara són molt clares. Cal que la ciutadania sàpiga que tots els Grups 
municipals del Ple estan a favor de la tasca de posar ordre en l’habitatge a la ciutat. Hi ha una 
situació de perill. Per això es demana als TSJC i als jutges que facin el que diu el Decret, 
especialment en relació amb l’obligació dels grans tenidors a l’oferiment de lloguer social en els 
processos de desnonament de persones vulnerables, inclús en tràmit, i dóna competències 
municipals per sancionar en cas contrari. No es planteja trencar els expedients ni tampoc que no 
acceptin les demandes. El Decret planteja que si els grans tenidors no fan aquesta oferta, 
l’Ajuntament tindrà l’obligació d’obrir un expedient i posar una multa. El Decret dóna una 
oportunitat als grans tenidors per donar facilitats a la ciutadania, que té la necessitat de lloguer 
social. S’està parlant de famílies vulnerables. Hi ha 55 desnonaments diaris a Catalunya. Cal, doncs, 
posar pau i ordre. El govern central haurà de fer alguna cosa al respecte, perquè hi ha determinats 
sectors que no volen aplicar les lleis de Catalunya, perquè interpreten erròniament que són normes 
processals. Això és, però, una excusa per no aturar els desnonaments. La Sra. Melgares destaca que 
aquesta proposta serà votada favorablement per tothom, com passa a Europa, ja se sigui d’esquerres 
o de dretes. Tothom ha de lluitar per la ciutadania, quan aquesta perd l’habitatge. La Sra. Melgares 
agraeix a tots els Grups municipals el seu suport a la Proposta de Resolució, i per voler impulsar-la i 
liderar-la. La Sra. Melgares anuncia que s’ha acceptat una esmena del Grup de JxT en el sentit de 
canviar, en l’acord sisè, el terme “instar” per “demanar” als jutges del partit judicial de Terrassa. La 
Sra. Melgares puntualitza, però, que ja s’ha demanat per escrit, i els jutges contesten com ho fan. Al 
TSJC se li demana que digui als jutges que facin una interpretació d’acord amb el Codi Civil, 
segons la situació social i respectant els drets. També es demana a la Generalitat que faci un esforç 
econòmic. L’Ajuntament rep totes les competències i ha d’obrir expedients de forma obligatòria. 
S’està donant tota la responsabilitat als ajuntaments. L’Ajuntament l’accepta, però també vol els 
recursos suficients per a l’aplicació de les normes. La problemàtica de l’habitatge no només afecta 
les persones més vulnerables. En l’actualitat, les classes mitjanes també estan afectades. Els fons 
voltor han arribat a Terrassa, a Badalona, a Barcelona, etc., i estan doblant el preu dels lloguers. 
Cal, per tant, actuar de manera urgent, i de forma conjunta. 
 
 El Sr. Sàmper recorda a la Sra. Melgares que s’havia acordat fer una lectura dels 
acords de la proposta, no una presentació d’aquesta, encara que comparteix el seu contingut. El Sr. 
Sàmper confirma el que ha anunciat la Sra. Melgares: que li ha demanat substituir la paraula 
“instar” per “demanar” en l’acord sisè. No és massa adient que una administració pública, en aquest 
cas l’Ajuntament de Terrassa, insti el poder judicial en un determinat sentit. És millor, per tant, 
suavitzar el terme. El Grup de JxT comparteix el contingut complet de la Proposta de Resolució, i 
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per tant hi votarà a favor. El Sr. Sàmper reconeix que l’Alcalde Sr. Ballart ha fet molta feina, des de 
fa temps, en relació amb la problemàtica de l’habitatge. La proposta està molt bé i la voluntat del 
govern encara més, però el Sr. Sàmper li demana que comparteixi més les seves accions amb 
l’oposició. El Sr. Sàmper troba a faltar més reunions sobre habitatge. Pràcticament no hi hauria 
debat i tot seria encara més fàcil, si es permetés a l’oposició ser copartícips de les mesures que es 
prenguin.  
 
 Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui manifesta que és un fet que el problema de 
l’habitatge necessita mesures efectives que dinamitzin el mercat. També és un fet que les mesures 
adoptades fins ara no han aconseguit frenar la crisi residencial. Per això el Grup de Ciutadans votarà 
a favor de la Proposta de Resolució, perquè considera que es necessiten mesures diferents, noves, 
que facilitin l’obtenció de lloguer social, sobretot en els casos de famílies en situació de 
vulnerabilitat. Més enllà d’exigir el compliment del nou Decret, aprovat el passat mes de desembre, 
caldria plantejar-se si com a administració local, l’Ajuntament està fent prou per dinamitzar l’accés 
a l’habitatge. No es pot posar tot el pes de la responsabilitat d’afavorir l’accés a l’habitatge a la 
justícia. L’administració pública ha de ser garant davant les famílies vulnerables, per ajudar-les a 
aconseguir els lloguers socials, d’accedir a un habitatge digne o a un parc d’habitatge públic en 
condicions. Incidir únicament amb mesures coercitives al sector privat pot acabar, al llarg del 
temps, reduint l’oferta d’habitatges de lloguer o exigint rendes més altes. Seria una fal·làcia pensar 
que deixant en mans de processos judicials o sancions els grans tenidors, només amb això 
s’aconseguirà posar fre a la crisi residencial. L’administració local ha de tenir un paper actiu en la 
dinamització del parc d’habitatge públic. Es fa difícil entendre com pretén l’equip de govern 
aconseguir-ho, quan només s’han destinat 550.000 € del Pressupost a l’adquisició d’habitatge 
públic. S’ha de posar més empeny en la inversió en compra d’habitatge, i això ha de venir 
acompanyat de mesures com les que es plantegen avui. El Pressupost de cultura, a més de ser molt 
superior al d’habitatge, es pretén augmentar en un 50% al llarg del mandat. Ho ha dit la Regidora, 
Sra. Boladeras. Aquest és un exemple de com n’és d’inversemblant, per a les famílies que tant ho 
necessiten, que algunes àrees disposin de tants recursos pressupostaris, i en canvi només hi hagi 
550.000 € per a la compra d’habitatge públic. La Sra. Martínez conclou dient que confiar que 
únicament instant els grans tenidors s’aconseguirà complir amb els objectius. Sense una voluntat 
contundent d’inversió, serà insuficient per fer front a la situació de tantes famílies que necessiten el 
suport de l’administració.  
 
 Pren la paraula tot seguit la Sra. Candela, qui manifesta que l’accés a l’habitatge és 
una de les problemàtiques més punyets que afecten la ciutat, i contra la qual s’han d’utilitzar totes 
les energies i eines a l’abast. El Decret 17/2019 dóna alguns instruments, tot i que encara està 
pendent de convalidació pel Parlament dins dels terminis establerts. Després de tant esperar-ho, cal 
desitjar que no acabin caducant. El Grup del PSC no pot estar en contra d’impulsar totes les accions 
possibles, i per això el seu vot serà favorable. La Sra. Candela afegeix, però, que no hi està d’acord 
amb la manera com es presenta aquest assumpte al Ple. Els acords que es presenten al Ple no 
requereixen l’aprovació d’aquest òrgan per dur-los endavant. Però és bo donar visibilitat a la 
voluntat ferma de portar-los endavant. La Sra. Candela pregunta si presentar una Proposta de 
Resolució al Ple és la millor manera per compartir amb els Grups de l’oposició aquestes mesures. 
També pregunta si no fóra més adient convocar la comissió política d’habitatge, en la qual poder 
parlar, debatre i reunir tots els esforços. En els sis mesos de govern, els Grups de l’oposició han 
estat desinformats. Si d’alguna cosa se n’han assabentat, ha estat per la premsa. Aquest és el cas de 
la comissió creada de seguiment del Decret amb el Col·legi d’Advocats i el de Procuradors. Ho ha 
conegut per la premsa, no per la mateixa Regidora. Aquesta no és una bona manera de procedir en 
relació amb un tema tan important per a la ciutat. En el passat, tots els Grups van fer un gran esforç 
de treball, aportant en positiu per poder presentar un Pla Local d’Habitatge al Ple amb el màxim de 
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consens. Totes les lleis que es van aprovant quedaran recollides. Des de l’aprovació del Pla, que ja 
estava treballat, no s’han compartit les sinergies que comportarà, i es presenta una Proposta de 
Resolució al Ple. El Grup del PSC no té prou coneixement, per exemple, del nombre de 
desnonaments que estan havent-hi, quants expedients s’han obert, en quina situació es troba la llista 
de la Taula d’emergència, etc. La Sra. Candela afegeix que el govern podrà comptar amb el Grup 
del PSC per fer tota la força que calgui, però cal compartir el treball, treballar conjuntament. Això 
és possible, i és l’obligació de tothom. 
 
 La Sra. Melgares reitera que s’havia assolit l’acord de donar lectura als acords de la 
Proposta de Resolució. Però el Grup del PSC havia demanat que hi pogués haver un debat. La Sra. 
Candela ha dit que s’assabenta de qüestions per la premsa. No obstant això, en podria tenir 
informació només trucant-la per telèfon. El Grup del PSC sabia que el Decret s’havia d’aplicar de 
forma urgent, per evitar que caduqués. S’intenta, conjuntament amb el Col·legi d’Advocats, amb els 
diferents col·lectius i amb l’oposició, arribar a acords. El govern no ha presentat aquesta proposició 
perquè hi hagi retrets. La Sra. Candela té informació sobre els desnonaments que hi ha, perquè la 
situació no ha millorat. Les dades estan publicades per part del poder judicial. Si la Sra. Candela li 
pregunta al respecte, la Sra. Melgares li donarà tota la informació que necessita. Així i tot, la Sra. 
Candela ja té informació sobre la situació. Entre altres raons perquè va estar en el càrrec més temps 
que la Sra. Melgares, i va fer molta feina en relació amb el Pla d’Habitatge. La Sra. Melgares, en tot 
cas, està contenta de poder donar aquest missatge a la població, en el sentit que l’Ajuntament de 
Terrassa en Ple vol posar ordre en la situació de l’habitatge, vol que les persones i les famílies no 
pateixin més el drama que estan vivint. Cal evitar que la situació continuï, perquè els fons voltor 
van també contra la classe mitjana. El govern potser presentarà una Proposta de Resolució al 
respecte. La Sra. Melgares adverteix que hi ha qui està disculpant l’actuació dels grans tenidors. La 
Proposta de Resolució no va en la seva contra. La voluntat és arribar a acords, però cal solucionar la 
situació. 
 
 El Sr. Sàmper desmana disculpes a la Sra. Melgares pel retret que li ha fet amb relació 
a què no havia respectat la lectura dels acords. És cert que la Sra. Candela havia demanat intervenir-
hi. 
 
 La Sra. Candela considera que la Sra. Melgares ha entès el que li ha volgut dir. No es 
referia a dades concretes, sinó que en un tema tan important de ciutat s’ha de convocar la comissió 
política d’habitatge. La Sra. Candela ja no es refereix al Consell Municipal d’Habitatge, perquè és 
més complicat. Cal fer un reglament que el reguli. La Sra. Candela espera que estigui enllestit com 
més aviat millor. Tothom ha de remar junts en aquest assumpte. La Sra. Candela reitera que hi ha 
dades que són estratègiques, i el Grup del PSC no en té prou coneixement. No n’hi ha prou amb dir 
que la Sra. Candela pot fer una trucada telefònica. Tothom hauria d’asseure’s en una taula, parlar i 
remar en la mateixa direcció. 
 
 La Sra. Melgares posa de manifest que continuen els retrets del Grup del PSC. Tot i 
això, la Sra. Melgares reitera el seu agraïment per fer visible aquest escenari davant la ciutadania. 
 
 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 JxT, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral 

Central i del Tribunal Suprem, respecte el M. H. President de la Generalitat Quim 
Torra  i l’eurodiputat Oriol Junqueras. 
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 El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de 
Junts per Terrassa, és el que a continuació es transcriu: 
 
 « La mesa del Parlament de Catalunya va deixar en suspens, el passat dilluns 27 de 
gener, el seu escó de diputat electe al Molt Honorable President de la Generalitat, Quim Torra, i 
executava així la resolució de la Junta Electoral Central.  
 
 » Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els 
motius de cessament del President del nostre país. D’altra banda, per tots és sabut que les funcions 
de les juntes electorals, fineixen en tant que s’acaben els processos electorals, pertanyen als 
Tribunals el control de totes les accions que se’n poguessin derivar d’actes, omissions a qualsevol 
tipus de comportaments reprovables jurídicament.  
 
 » D’altra banda, la Sala contenciosa-administrativa acordava de nou el passat 23 de 
gener de 2020, denegar la suspensió cautelar de l’acord de la JEC, que retirava l’acta de diputat al 
MHP Quim Torra. Aquesta decisió del Tribunal Suprem, val a dir que s’ha pres malgrat que el 
Fiscal del Tribunal Suprem es mostrés favorable a suspendre cautelarment la inhabilitació del 
President Torra acordada per l’organisme electoral; en concret deia el Ministeri Públic, “en ordre a 
la prudent i equilibrada preservació dels interessos públics, que es podrien veure contradictòriament 
afectats per l’acord de la JEC, no s’oposava a la mesura cautelar sol·licitada pel President de la 
Generalitat”. 
 
 » En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir 
l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
 » Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol i la 
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, s’afegeixen a la llarga llista d’electes i 
institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials 
de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
 » Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés. 
 
 Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents 
 
 ACORDS 
 
 PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la 
seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolucions del Tribunal Suprem de data 10 i 23 de 
gener que deneguen la petició de suspensió de la resolució de la JEC. Les esmentades resolucions 
vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
 
 SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina 
que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, 
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en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, 
Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 
 Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de gener 
per la que s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol Junqueras, mantenint la seva 
inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta 
d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus 
drets com a electe. 
 
 TERCER.- Donar suport a les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des 
del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels 
eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
 QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants 
de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
 
 CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
 SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur 
per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
 SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta 
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.» 
 
 Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui manifesta en primer lloc que malgrat el que pugui 
semblar aquesta Proposta de Resolució, el Grup de JxT no té intenció de fer política. Si es presenta 
és amb una única intenció. El dilluns, en el Parlament de Catalunya, el Vicepresident Sr. Junqueras 
feia una crida al diàleg, convidant que tothom fos present, fins i tot aquells que se n’alegren de la 
seva situació de privació de llibertat. També va dir quelcom que va fer pensar al Grup municipal de 
JxT que havia de presentar aquesta Proposta de Resolució. Va dir que fins i tot els qui se n’alegren 
de la situació de privació de llibertat, algun dia podran veure el pes d’un Estat que és injust. Això va 
ser un avís, i aquest és el sentit de la Proposta de Resolució, que no és el de fer discursos sobre el 
procés o la independència. Com diu sovint el Sr. Albert, convèncer “els nostres” és molt fàcil, ja 
que sempre els hi agrada allò que es diu. Però el que és complicat és arribar a la gent que pensa 
diferent. El Sr. Sàmper afegeix que la seva intenció, avui, és arribar a la gent que no pensa com el 
Grup de JxT. Vol arribar a la gent que pensa que està exempt de la possibilitat de patir una situació 
arbitrària per part de l’Estat. El Sr. Sàmper en posa tres exemples. El primer fa referència a un 
organisme creat ad hoc, per una qüestió concreta, com és la Junta Electoral Central, i que la 
LOREG disposa que la seva funció, resoldre qüestions vinculades a un procés electoral, acaba quan 
acaba aquest procés. Però en aquest cas, la JEC està resolent qüestions relatives a unes eleccions 
realitzades el 21 de desembre del 2017, fa més de dos anys. Els Grups polítics municipals, com ha 
recordat abans la Sra. Ona Martínez, estan legitimats per actuar, perquè han estat escollits. En canvi, 
la JEC no ho està. La JEC està prenent decisions, en contra del que diu la llei que ha creat l’òrgan, 
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la LOREG. La JEC considera que s’ha d’inhabilitar el President Torra perquè hi ha una sentència, 
no ferma, del TSJC. Per tant, està avançant una resolució, i aquesta és una situació que podria patir 
tothom. Però la JEC no ho pot fer. Hauria d’esperar que la qüestió arribi al Tribunal Suprem i que 
aquest es pronunciï. Quan el Sr. Torra presenta unes mesures cautelars demanant que no es tingui en 
consideració el pronunciament de la JEC, atès que ha d’haver-hi una sentència del Tribunal Suprem, 
que és qui declararà la fermesa, aleshores la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que no és la penal, 
legitima l’actuació de la JEC. Per tant, no només la JEC s’extralimita en les seves funcions, sinó 
que el Tribunal Suprem li dóna valor. En tercer lloc, el Sr. Sàmper manifesta que si això és evident 
des d’un punt de vista jurídic, encara ho és més que un sistema judicial que es regeix per una 
jerarquia de normes, i donat que els tribunals europeus manen per sobre dels espanyols, l’Estat 
espanyol no hagi fet cas al Tribunal de Luxemburg, quan aquest ha dit que el Sr. Junqueras hauria 
d’estar el llibertat.  
 
 El Sr. González manifesta que sembla que el Sr. Sàmper tingui un criteri diferent a 
cada sessió plenària, en funció del contingut de les propostes. Però el que ha posat de manifest és 
que també té un criteri diferent en les diferents propostes presentades en un mateix Ple. El Sr. 
Sàmper, fa uns minuts, ha proposat a la Sra. Melgares una esmena perquè no li agradava la paraula 
“instar” i preferia el terme “demanar”. En canvi, en la present proposta parla de “rebutjar” la JEC, 
d’”instar” l’Estat espanyol, de “reclamar” la posada en llibertat dels presos, de mantenir el 
compromís amb l’autodeterminació, etc. Tot un seguit de conceptes que tenen més a veure amb la 
il· legalitat i l’autoritarisme, demostrant així que el Sr. Sàmper es creu en possessió de la veritat. El 
Sr. Sàmper ha passat en pocs minuts de reclamar un tracte exquisit en les demandes al poder 
judicial, a ser molt incisiu i molt esmolat en totes aquelles qüestions relacionades amb el procés 
independentista. El Sr. Sàmper ha utilitzat un to suau, potser amb la intenció d’intentar convèncer 
aquells que no ho estan, i eixamplar així la base. Amb els seus canvis de criteri i amb les seves 
propostes, però, el que aconseguirà és portar el Grup de JxT a l’extinció. Ara per ara només compta 
amb dos Regidors, i el camí els pot portar a retornar a la seva seu, sense representació municipal. El 
Sr. González vol fer algunes puntualitzacions tècniques, per evitar entrar en debats polítics 
coneguts, intentant desmuntar tres fal·làcies que es troben en els arguments de la proposta i en allò 
que es desprèn dels arguments que JxT ha defensat públicament. En primer lloc, el Sr. González 
assenyala que s’ha estès la idea que la JEC inhabilita el Sr. Torra. En el cas del Sr. Torra, va ser el 
TSJC qui, en sentència del 19 de desembre, el va condemnar a una pena d’inhabilitació d’un any i 
mig, per un delicte de desobediència, per negar-se a retirar pancartes a favor dels presos polítics i 
símbols independentistes de la façana del Palau de la Generalitat, trencant així la deguda neutralitat 
institucional. La sentència no era ferma, i està recorreguda davant la Sala Penal del Tribunal 
Suprem. Tot plegat gràcies a Ciutadans, que va recórrer a la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona, sol·licitant que se li privés de la condició de diputat, en aplicació de la LOREG. La 
segona falsedat té a veure amb les maniobres que suposadament el poder judicial ha dut a terme pel 
seu compte per judicialitzar qüestions que tenen més a veure amb la política que no pas amb la 
vulneració de la llei. La JEC és un òrgan administratiu format per vuit magistrats del Tribunal 
Suprem, designats pel Consell General del Poder Judicial, i per cinc vocals, catedràtics de dret, de 
ciència política o de sociologia en actiu, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, 
coalicions o agrupacions d’electors amb representació en el Congrés dels Diputats. El Sr. González 
considera que apuntar maniobres del poder judicial al servei d’un determinat contuberni, demostra, 
a més d’una enorme ignorància, la qual cosa no és aplicable al Sr. Sàmper i els seus coneixements 
de dret, una clara intenció de crear un brou de cultiu en l’opinió pública, perquè aquesta acabi 
legitimant canvis legislatius que converteixin el poder judicial en una eina al servei dels partits 
polítics. Això és el que alguns partits haurien volgut fer amb la constitució catalana, si hagués 
triomfat el cop a la democràcia de l’1 d’octubre del 2017. Una última falsedat és dir que la JEC no 
és competent per cessar Torra i Junqueras. Això no és cert. La mateixa LOREG estableix que la 
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JEC té competències per resoldre les reclamacions, queixes i peticions, com les formulades en 
relació amb els casos del Sr. Torra i del Sr. Junqueras. El Sr. González anuncia que el Grup de 
Ciutadans votarà en contra de la proposta, no tant perquè sigui una Proposta de Resolució més o 
menys encertada, sinó perquè està fonamentada en mentides, com tot el procés independentista a 
partir dels dies 6 i 7 de setembre del 2017. 
 
 El Sr. Albert comparteix la intervenció del Sr. Sàmper. El missatge que ha donat té a 
veure amb intentar fer còmplices del que s’està parlant a tothom. El que planteja la Proposta de 
Resolució ha estat plantejat altres vegades. Però les injustícies es van acumulant, i això fa que 
pertoqui presentar-ho cada vegada que se’n produeix una de nova. En el fons, no s’està parlant del 
Sr. Torra ni del Sr. Puigdemont ni del Sr. Junqueras. S’està parlant d’una causa general contra 
l’independentisme. Avui és l’independentisme, i demà ho serà alguna altra cosa. Per tant, és adient 
plantejar-ho en el Ple i poder-ho debatre. El Sr. Albert afegeix que les paraules del Sr. Junqueras 
són un missatge molt compartit, especialment en l’independentisme. El diàleg és molt important. 
Cal ser capaç de seure i parlar. Tothom pot defensar les seves posicions. Això és la política: seure, 
parlar i arribar a acords. La política té molt a veure amb la lluita d’interessos, en el millor sentit de 
la paraula, amb la defensa de la pròpia ideologia, dels propis pensaments. Però la política també ha 
de tenir la capacitat de gestionar els conflictes que provoca aquesta lluita. Avui, amb la intervenció 
del Sr. Sàmper, això s’està fent. El món independentista ho està fent. El Sr. Albert considera que 
això és una bona notícia. El Sr. Albert afegeix que encara que pugui ser repetitiu, i que pugui arribar 
a cansar algú, davant d’una injustícia pertoca presentar els temes al Ple, per poder-los debatre. 
Aquesta és una causa general contra l’independentisme, i demà ho serà contra alguna altra causa. 
L’Estat farà tot el possible per acabar amb el moviment independentista, i això ho hauria de saber i 
hauria de preocupar a tothom, independentistes i no independentistes. L’arbitrarietat i la injustícia 
de les decisions de la justícia espanyola són una evidència. El missatge que avui es vol donar és 
posar el focus sobre una injustícia evident, una arbitrarietat més, i alhora posar de manifest que no 
és només una qüestió d’independentisme sinó de democràcia i de llibertat. 
 
 El Sr. Garcia comença posant de manifest que avui es viu un episodi més d’aquesta 
obra de teatre en què s’ha convertit el procés. Es torna a debatre en el Ple una Proposta de Resolució 
en relació amb la qual l’Ajuntament no té cap competència. Una proposta que promouen els Grups 
independentistes per escenificar el suport a un President que no volen ni els seus. El que no farà el 
Grup del PSC és donar suport a aquesta estratègia independentista. El PSC no dóna suport al Sr. 
Torra, però sí que respecta les institucions catalanes, de la mateixa manera que ho va fer els dies 6 i 
7 de setembre del 2017, quan es va fer saltar pels aires el sistema institucional de Catalunya. També 
ho va fer quan va evitar la proclamació dels resultats d’aquell referèndum il· legal, com deia una 
sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que va dictaminar que per interès general i per 
respecte a les lleis no es podien proclamar aquells resultats. Per tant, quan es parla de respectar les 
institucions, el PSC no accepta lliçons perquè sempre ho ha defensat. El Sr. Sàmper ha dit que vol 
arribar a la gent que no pensa com ell. Això està bé, perquè és possible que la solució vingui per 
aquesta via. Però en la Proposta de Resolució es parla de persecució judicial, de què els electes 
locals se senten perseguits. El Sr. Garcia no se’n sent. Utilitzant aquesta terminologia es farà difícil 
que els partits independentistes arribin a la gent que no pensa de la mateixa manera. En el cas 
concret que es planteja avui, cal no oblidar que el Sr. Torra, l’acusat, va reconèixer davant el 
tribunal els fets que se li imputaven. Va ser la JEC la que va dictaminar la retirada de l’acta del Sr. 
Torra, com a Diputat, perquè hi havia una sentència del TSJC que el condemnava. És cert que 
aquesta condemna no és ferma i que encara ha de dictaminar el Tribunal Suprem. Però també ho és 
que la jurisprudència del Tribunal Suprem ja determina que es pugui executar la inhabilitació d’un 
càrrec públic malgrat que la sentència no sigui ferma, si el delicte, com és aquest cas, és contra 
l’administració pública. Així ho ha dictaminat el Tribunal Suprem en aquest cas. El Sr. Garcia 
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considera que aquesta Proposta de Resolució hauria de ser presentada als companys d’ERC-MES en 
el Parlament de Catalunya, perquè aquesta inhabilitació ha estat executada pel President del 
Parlament, el Sr. Torrent, d’ERC-MES, a instàncies del Secretari General del mateix òrgan. El Grup 
del PSC reitera el missatge que cal respectar la separació de poders. Tothom pot opinar, però no 
rebutjarà resolucions judicials, perquè encara que no s’hi estigui d’acord s’han de respectar. Com a 
responsables polítics, cal donar-ne exemple. Per molt que es repeteixin, el Grup del PSC no 
comparteix el discurs d’exiliats i de presos polítics. El Sr. Garcia comparteix la part de la proposta 
que parla del respecte a les lleis. Es parla de respecte a l’Estatut d’Autonomia i al Reglament del 
Parlament de Catalunya. El Grup del PSC ho respecta i ho defensa. Però van ser els partits 
independentistes els qui van incomplir aquestes normes, i continuen instal·lats en la confrontació. 
El PSC considera que és moment per al diàleg, i hi serà sempre en la defensa de la unió, de la 
diversitat, de la lleialtat, de la descentralització territorial, en una Espanya federal, en una Europa 
federal i unida. Llei, diàleg i reconciliació. Aquests són els valors que sempre defensarà el Grup del 
PSC.  
 
 La Sra. Marín anuncia que el Grup de Tot per Terrassa s’abstindrà en la votació de la 
proposta. Els membres d’aquest Grup ho han debatut i han compartit que estan cansats de 
resolucions, divisions, confrontació i judicialització de la política. El que vol és que es rebaixi la 
tensió i s’entri en un debat polític. Ara sembla que s’està entrant en una etapa d’entesa i de 
resolució política del conflicte. Cal més diàleg i mà estesa. Es necessita trobar solucions assenyades 
i dialogades a la crisi que planteja una part molt important de Catalunya, sense criminalitzar les 
idees, i des d’una actitud de respecte democràtic de la diversitat. La judicialització de la política ha 
d’acabar. TxT és un partit que expressa la diversitat i demana als qui tenen la responsabilitat de 
prendre decisions que basteixin ponts de diàleg i d’entesa.  
 
 El Sr. Sàmper lamenta que es parli d’aquesta qüestió amb el to emprat pel Sr. 
González, fent gresca i xerinola, o que el Sr. Garcia digui que es tracta d’una obra de teatre. Això fa 
por i quelcom encara més greu. I més encara que es faci al Ple de l’Ajuntament. El Sr. Sàmper 
recorda que el dia 1 de novembre de l’any 2017, a la tarda, va rebre una trucada del seu amic Josep 
Rull. Anava cap a Madrid. El Sr. Rull li preguntava com era possible que se’l cités la nit anterior 
per anar l’endemà a Madrid a les nou del matí, quan era festiu, i quan el sumari constava de més de 
5.000 folis. El Sr. Rull preguntava al Sr. Sàmper, com a advocat, si considerava que això era 
normal. El Sr. Sàmper li va respondre que no, i li va proposar que demanés la suspensió perquè 
tenia tot el dret a què el seu advocat s’il· lustrés per poder defensar-lo bé. El dia 2, a la tarda, se’n 
portaven al Sr. Rull a la presó, juntament amb la resta de presos polítics. El Sr. Sàmper considera 
que amb aquests antecedents, parlar de teatre, quan el primer acte neix de la injustícia d’haver 
d’anar a Madrid sense poder preparar els seus expedients, és vergonyós. Aquesta Proposta de 
Resolució hauria de fer remoure la consciència d’aquells que avui no li donaran suport. Els 
membres del Grup de TxT tenen llibertat de vot. En relació amb aquells que pensen que això és 
política, el Sr. Sàmper els hi diu que no ho és. S’està denunciant una irregularitat jurídica, que 
afecta la llibertat de les persones. El següent afectat pot ser qualsevol de nosaltres. Ho va dir el Sr. 
Junqueras dilluns. La consciència que pretén remoure la proposta és, precisament, que això li pot 
passar a tothom. Avui, el Parlament ha dit que la Sra. Ponsatí és Diputada, i la JEC, que alguns 
Grups han legitimat avui, ha dit que no. El Sr. Sàmper pregunta si algú no se n’adona que alguna 
cosa estranya està passant, i si no s’és capaç de veure que això no es tracta d’independentisme sinó 
de justícia, de què ningú estigui privat de llibertat si realment no ho ha d’estar. El Sr. Sàmper reitera 
que no pretén arribar a la consciència de qui ho té clar, sinó d’aquells que haurien de veure que 
demà li pot passar a ells.  
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 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) …………………………….. ABSTENCIÓ 
 PSC ( 7 vots ) …………………………….. EN CONTRA 
 ERC-MES ( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR  
 Ciutadans ( 3 vots ) …………………………….. EN CONTRA   
 JxT ( 2 vots ) …………………………….. A FAVOR 
 
Epígraf 20) 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 21) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 9.479 al 

10.526/2019, així com els tramitats electrònicament, 2.372 al 2.631/2019, dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 

 
 Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels 
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per 
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, i que duen els números del 9.479/2019, de 
12 de novembre, al 10.526/2019, de 29 de novembre, així com els tramitats electrònicament (del 
número 2.372 al 2.631/2019). Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la 
Secretaria General la consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions. 
 
Epígraf 22) 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 10 i 24 de gener d’enguany (sessions números 1 i 2/2020, respectivament). 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 Pren la paraula en primer lloc la Sra. Marín, per tal de donar resposta oral a diverses 
preguntes presentades per escrit pel Grup municipal del PSC. La primera d’aquestes preguntes és la 
que es transcriu a continuació: 
 

« 1. En relació al procés de licitació dels Serveis de neteja dels centres municipals i 
centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i mercats de l’Ajuntament 
de Terrassa. 
 
- En quin estat es troba actualment aquesta licitació?» 

 
 La Sra. Marín informa que en relació amb els lots 2, 3 i 4, relatius al servei de neteja 
dels centres culturals i esportius i mercats, en aquests moments es troben en el tràmit previ a 
l’adjudicació. Concretament, les empreses amb millors ofertes són Neteges Coral S.L. pel lot 2, i 
l’empresa Multiserveis Ndavant S.L. pels lots 3 i 4. D’acord amb el previst a l’article 150.2 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), en data 21 de gener del 2019, han donat resposta al 
requeriment previ a l’adjudicació, relatiu a la presentació de documentació justificativa de la seva 
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aptitud, no incursió en causa de prohibició per contractar amb l’administració, la seva capacitat, 
documentació relativa a la solvència, d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i el dipòsit de la garantia definitiva, per un import del 5% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs. Els serveis tècnics i el servei de contractació estan revisant que s’hagi donat 
compliment correcte a l’anterior requeriment, i una vegada validat es podrà procedir a la licitació 
del lot 2 a Neteges Coral S.L, i els lots 3 i 4 a Multiserveis Ndavant S.L. Pel que fa al lot 1, relatiu a 
la neteja dels centres municipals i centres públics d’ensenyament, la Sra. Marín informa que es va 
declarar desert i es va sol·licitar als serveis tècnics corresponents que emetessin valoració de les 
raons que podien motivar la no presentació d’ofertes per part de les empreses, i que analitzessin la 
necessitat de revisar i/o redactar uns nous plecs de prescripcions tècniques. Finalment, es va 
concloure que tot i la complexitat i l’elevada càrrega de treball que podia suposar, era necessari 
revisar tant el preu base de licitació com el valor estimat del contracte, redimensionar els espais de 
neteja per efectuar una correcta valoració del seu cost econòmic, especialment el dels nous centres a 
incorporar, i revisar exhaustivament el plec de prescripcions tècniques. Tot això amb la finalitat de 
garantir una major concurrència en la pròxima licitació d’aquest lot, que és previst que pugui 
aprovar-se entre finals de febrer i principis de març.  
 
 El Sr. Alcalde posa de manifest que el Grup municipal del PSC ha presentat una altra 
pregunta, que es transcriu a continuació: 
 

« 1. En relació al projecte educatiu per redissenyar els patis escolars i fer-los inclusius 
i espais que evitin qualsevol tipus de discriminació ja sigui pel joc, pel sexe, raça o 
d’altres circumstàncies. Un projecte que es va aprovar en el Ple ordinari municipal del 
25 d’octubre de 2018. 

 
- En quina fase es troba aquest projecte? S’ha dut a terme la diagnosi prevista amb la 

complicitat de diversos centres educatius? 
 

- Es va aprofitar la reunió amb el conseller Bargalló, responsable del Departament 
d’Ensenyament, per tractar aquesta qüestió? 

 
- S’han organitzat algunes jornades o reunions amb el sector educatiu de la ciutat per 

tal d’avançar en el desenvolupament del projecte?» 
 
 Pren la paraula la Sra. Ciurana, qui assenyala que en relació amb el projecte educatiu 
per redissenyar els patis escolars, el govern l’inclourà en el Pacte de coeducació que vol assolir per 
a la ciutat de Terrassa. Per tant, es durà endavant des d’una visió més global encara. Es va fer una 
jornada el març. No s’ha continuat amb la diagnosi, entre altres qüestions perquè era un tema que 
portava molt directament l’anterior assessora d’educació, i no estava previst ni inclòs en el 
programa tècnic ni en l’estructura del servei d’educació. El govern, però, ho té molt present i el vol 
fer d’una manera global. Per tant, continuarà endavant amb aquest projecte. Pel que fa a la segona 
pregunta, la Sra. Ciurana respon afirmativament. En la reunió que es va mantenir amb el Conseller, 
es van incloure els espais educatius de pati. Es va parlar que havia d’haver-hi corresponsabilitat, 
donada la situació actual dels patis, després de molts anys. Es va dir també que caldrà fer una 
comissió conjunta per treballar aquests espais eductius, en clau de coeducació. Respecte a la tercera 
pregunta, la Sra. Ciurana informa que s’han organitzat algunes jornades o reunions amb el sector 
educatiu de la ciutat, per tal d’avançar en el desenvolupament del projecte. No se n’ha fet cap més 
des del mes de març, quan es va fer una primera jornada. Però sí que s’espera poder fer-ho d’ara 
endavant. Es demanarà un recurs a la Diputació de Barcelona, i s’espera fer dins del marc de la 
coeducació, més global i dins també del Projecte Educatiu de Ciutat que es comença el 2020. 
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 El Sr. Alcalde posa de manifest que el Grup municipal del PSC ha presentat una 
tercera pregunta, que es transcriu a continuació: 
  
 « 1. En relació a la pista de gel que s’ha instal·lat a la Plaça Nova: 
 

- Quin ha estat el consum energètic registrat per la pista de gel durant els dies en què 
ha estat funcionant?. 

- Com es va efectuar el procés d’elecció de l’empresa subministradora d’energia? 
- Quina ha estat l’acció de retorn del Gremi i el grau d’impacte, i com s’ha vehiculat 

la subvenció? 
- Quin cost ha tingut la reparació de la plaça Nova després que s’hagi desmuntat la 

pista de gel artificial?» 
 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez, qui respon a la primera pregunta dient que el consum 
anirà a càrrec del titular o gestor de la pista. Ara mateix, però, no es disposa de la dada que sol·licita 
la pregunta. Respecte a la segona pregunta, la Sra. Ramírez informa que tot i que aquesta activitat 
no és pròpiament municipal, atès que es va desenvolupar a la via pública, s’ha de connectar a una 
escomesa pública, i el subministrament ha estat adjudicat a dues empreses que van guanyar la 
corresponent licitació. Aquesta licitació es va dur a terme per lots. L’empresa Audax Energia és la 
que va resultar adjudicatària del lot en el qual s’emmarca aquest servei. Respecte a la tercera 
pregunta, la Sra. Ramírez assenyala que d’acord amb les dades facilitades pel Gremi, van participar 
aproximadament 12.150 persones, de les quals 2.040 ho van fer amb els vals de descompte que es 
van distribuir a través del mateix Gremi. Pel que fa al procediment de la subvenció, el Gremi 
d’Hostaleria i l’Ajuntament van signar un conveni de col·laboració per dur a terme les diferents 
activitats de la campanya de Nadal. L’entitat va realitzar diverses accions a la ciutat, de promoció i 
dinamització, entre les quals es troba la pista de gel. El conveni contempla les activitats, les 
condicions tant econòmiques com formals, així com els terminis de justificació, com es fa en tots 
els casos. Pel que fa al cost de reparació, la Sra. Ramírez assenyala que s’ha analitzat l’estat de la 
plaça i s’ha determinat per part dels serveis tècnics que els danys apareguts no són imputables 
només a la col·locació de la pista de gel. S’ha anat observant des de fa temps que, possiblement, el 
sistema de recollida d’aigua a la plaça Nova i al Vapor Gran podrien tenir algun desperfecte, així 
com el material utilitzat. Això sumat a la intensitat d’utilització de la plaça per diferents activitats, 
com la Festa Major, el circ, les accions de càrrega i descàrrega, i la mateixa pista de gel, han pogut 
accelerar el procés de deteriorament. La reparació de les reixes malmeses s’està duent a terme amb 
personal propi del servei d’obres i manteniment de l’espai públic.  
 
 El Sr. Alcalde assenyala que el Grup municipal de Junts per Terrassa ha presentat una 
pregunta per escrit, que es transcriu a continuació: 
 

« 1.- En el text de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, 
activitats i serveis per l’any 2020 s’esmenta que s’ha prorrogat el Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019. Qui va decidir i aprovar aquesta 
pròrroga? I quan?» 

 
 Pren la paraula la Sra. Marín, qui assenyala que el Pla estratègic de subvencions va 
associat als objectius estratègics i polítics d’un mandat i d’un govern municipal. Per això l’anterior 
caducava l’any 2019. I per això mateix s’ha introduït una pròrroga imprescindible per disposar del 
temps necessari d’adaptar-lo i millorar-lo. La pròrroga es va determinar amb un Decret d’Alcaldia, 
de data 12 de desembre del 2019, a partir de la recomanació sorgida de la comissió de subvencions. 
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En l’anterior mandat aquesta qüestió estava delegada a la Junta de Govern Local. Però ara l’escenari 
n’és un altre, amb una relativa provisionalitat, i la competència correspon a l’Alcalde. La pròrroga 
permet treballar a fons un nou Pla estratègic, amb la màxima celeritat possible, i al mateix temps 
facilitar els tràmits a totes les entitats que així ho desitgin. En paral·lel, els treballs que s’estan duent 
a terme i que s’estan realitzant amb el màxim rigor en aquesta fase i amb la màxima transparència 
en la següent. 
 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Lluís, qui comença recordant que a l’anterior 
mandat, arran d’una Proposta de Resolució presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, es va 
aprovar una nova Ordenança de subvencions, en la qual, per primer cop en aquest Ajuntament, 
s’establia l’obligatorietat, malgrat que la llei ja ho establia en l’àmbit estatal, de fer un pla estratègic 
de subvencions. Aquest pla es va treballar en el marc de la comissió política de Qualitat 
Democràtica, amb la col·laboració de tots els Grups municipals. Però, com diu l’Ordenança, el pla 
estratègic s’ha d’aprovar pel Ple. Els Grups municipals de l’oposició d’aleshores van dir que donat 
que estava lligat a un Pla de Mandat, no volien aprovar el pla estratègic. Així, es va aprovar per 
unanimitat de tots els Grups que es fes una delegació en la Junta de Govern Local perquè fos 
aquesta qui l’aprovés. Així es va publicar també al Butlletí Oficial de la Província el gener del 2017 
i es va donar compte al Ple posteriorment. El Pla tenia una vigència de tres anys, com estableix la 
mateixa Ordenança i la legislació estatal. En tot cas, la Sra. Lluís agraeix que la Sra. Marín digui 
que la pròrroga es va aprovar per Decret d’Alcaldia del 12 de desembre del 2019. Al Grup de JxT li 
hauria agradat, però, que ho hagués comunicat a la resta de Grups de l’oposició. És una eina que es 
va aprovar per primera vegada l’anterior mandat. Malgrat no ser aprovat per tots els Grups 
municipals, sí que tots ells van participar en la seva elaboració. A la Sra. Lluís li hauria agradat que 
el govern hagués informat l’oposició. La Sra. Lluís entén que un pla estratègic està lligat a un Pla de 
Mandat. Això és lògic. Però, si més no, hagués estat adient que el govern haguera informat al 
respecte. La Sra. Lluís afegeix que de la mateixa manera que sovint es mira el retrovisor per 
recordar allò que es va fer malament, és adient manifestar que, com a membre de l’anterior mandat, 
fos al govern o a l’oposició, està contenta que el primer pla estratègic de subvencions de 
l’Ajuntament de Terrassa s’aprovés i servís també per l’actual equip de govern. La Sra. Lluís 
demana al govern que en faci partícip d’això a l’oposició, perquè entre tots es demostra que quan hi 
ha voluntat es fan les coses millor. 
 
 La Sra. Marín anuncia que es farà una reunió per explicar tot el relatiu a aquest 
assumpte. 
 
 El Sr. Sàmper comença assenyalant que no té inconvenient que les preguntes que 
formularà a continuació li siguin contestades per escrit. En primer lloc, el Sr. Sàmper es refereix a 
l’Oficina de la Gent Gran, i demana que s’adeqüi al contingut de la Proposta de Resolució aprovada 
el mandat anterior a instàncies dels Grups municipals del PDeCAT i de Terrassa en Comú. Donades 
de les queixes que s’han formulat per part de la gent gran, el Sr. Sàmper demana que s’expliquin 
realment les raons de la seva ubicació. També, sobretot, fins on arriba el caràcter informatiu de 
l’oficina. Es va dir en el Ple corresponent del mandat anterior que l’oficina no podia ser, d’entrada, 
una oficina d’assessorament jurídic en el qual es gestionessin els assumptes, a causa del cost que 
això representaria. Però ha donat la sensació que en aquesta primera fase, merament informativa, no 
s’arriba a informar de tot. El Sr. Sàmper demana, en conseqüència, que s’adeqüi l’oficina al sentit 
de la Proposta de Resolució, i que tota la gent gran pugui tenir accés a tots els assumptes que els hi 
pugui preocupar. En segon lloc, el Sr. Sàmper manifesta que ha tingut coneixement que encara hi ha 
llums de Nadal a l’avinguda de Jacquard i a alguns trams de la Rambla. El Sr. Sàmper demana que 
es procedeixi a la seva retirada. En darrer lloc, el Sr. Sàmper es refereix a la reunió bilateral amb el 
govern de la Generalitat de Catalunya el dia 13. El Grup de JxT n’ha tingut coneixement, de part del 
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govern de la Generalitat, però li agradaria que la pròxima vegada el Sr. Alcalde informi abans. No 
queda gaire bé que la informació arribi de la Generalitat, i no de l’Alcalde de la ciutat. A més, el Sr. 
Sàmper manifesta el seu oferiment a col·laborar en tot allò que faci falta al respecte, en benefici de 
la ciutat.  
 
 El Sr. Alcalde manifesta que la Generalitat ha canviat la data de la reunió, 
desconcertant el govern de la ciutat. En comptes del dia 13 s’ha convocat l’Ajuntament pel dia 20. 
En tot cas, el Sr. Sàmper tindrà tota la informació. Fins i tot, si la Generalitat torna a canviar la data, 
el govern municipal li demanarà que faci gestions amb la presidència de la Generalitat per fer 
d’accelerar-la. Aquesta reunió, recorda el Sr. Alcalde, estava prevista des de finals del passat 
octubre. Aquest va ser el compromís del President Torra. 
 
 Pren la paraula la Sra. Lluís, qui assenyala que una de les preguntes que pensava fer 
feia referència a quan pensava l’equip de govern portar al Ple l’aprovació del nou Pla estratègic de 
subvencions. Amb la reunió que ha anunciat la Sra. Marín s’explicarà el calendari. Per altra banda, 
la Sra. Lluís recorda que en la sessió plenària del mes d’octubre es va demanar una reunió 
específica sobre el mercat de la Independència. El Sr. Albert va assumir aquesta petició, que es va 
reiterar el mes de novembre. El mes de desembre el Grup de JxT no va tornar a insistir-hi, perquè 
fora del Ple se li va dir que el govern tenia molt present aquest compromís. Estem al mes de gener i 
la Sra. Lluís demana que es recordi el compromís assumit pel govern, el qual també va dir que la 
decisió la prendria quan disposés de tota la documentació, i que la voluntat era compartir tota la 
informació. En tot cas, la Sra. Lluís reclama que es dugui a terme la reunió demanada i compromesa 
pel Tinent d’Alcalde Sra. Albert. Per altra banda, la Sra. Lluís recorda que en el Ple del mes 
d’octubre va fer una altra pregunta, relativa a un pas de vianants a l’avinguda Jacquard, el més 
proper a la Mútua. El Grup de JxT va posar de manifest que era conscient que la zona de baixes 
emissions no estava completada al cent per cent. La Sra. Melgares, però, es va oferir a estudiar una 
alternativa, i que ho faria de la manera més ràpida, per eliminar la sensació de risc que genera 
aquest pas de vianants. La Sra. Lluís pregunta si la Sra. Melgares ha tingut temps d’estudiar-la i que 
informi quina és, abans de llegir-la per la premsa. 
 
 Pren la paraula a continuació el Sr. Aguinaga, qui es refereix a un tema en relació amb 
el qual fa dos mesos que en fa al·lusió. Es tracta dels 30.000 € de la taula del projecte Futur Ca 
n’Anglada 2030. En el Ple anterior la Sra. Melgares va respondre d’una manera precipitada, dient 
que aquesta partida es trobava al Capítol II del Pressupost, programa 92002. El Sr. Aguinaga ha 
consultat l’apartat de despeses del Pressupost i no ha trobat aquesta informació. El Sr. Aguinaga, 
per tant, demana que se li faciliti per escrit, és a dir que no cal que es contesti ara verbalment, com 
es desglossen els 30.000 € destinats a l’esmentada taula. El Sr. Aguinaga es refereix tot seguit a una 
furgoneta visible des de la passarel·la, abandonada a l’aparcament. Aquesta furgoneta ha estat 
vandalitzada i cremada, i en algun moment algú l’ha desplaçat cap a la riera. Segons s’ha informat, 
aparentment hi ha un conflicte entre l’Ajuntament i l’Agència Catalunya de l’Aigua, a l’hora de 
saber qui s’ha de fer càrrec de la retirada d’aquesta furgoneta, que és visible i que produeix un 
efecte lamentable. El Sr. Aguinaga demana informació sobre les mesures que es pensen adoptar per 
retirar-la.  
 
 El Sr. González es refereix en primer lloc al canvi de model de la Policia Municipal, 
en el sentit de la defensa que ha fet el govern de la policia de barri. El govern el va anunciar als 
mitjans de comunicació. No obstant això, un cop en l’exercici del govern, sembla que no ho acaba 
de veure clar, i el model esmentat es va transformar en un altre concepte, el de policia de 
proximitat. El Sr. González no sap esbrinar si es tracta del mateix concepte, però sí que es 
comprova que hi ha un canvi de nom, la qual cosa podria indicar que no és exactament el mateix. El 
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Sr. González pregunta com s’està desenvolupant aquest model de policia de proximitat, ja que avui 
dia només hi ha 174 efectius de la Policia Municipal, menys que en el mandat anterior. Durant el 
mandat anterior era impossible no només desenvolupar una policia de barri sinó una policia de 
proximitat. Si el govern actual continua mantenint que ha desplegat la policia de proximitat, el Sr. 
González voldria saber quin és el seu abast i si és així, tenint en compte que hi ha 49 places vacant a 
la plantilla de la Policia Municipal, quins serveis s’han hagut de desatendre per poder desplegar 
l’esmentat model de policia de proximitat. Per altra banda, el Sr. González es refereix a l’aprovació, 
en la reunió d’avui, de la modificació del POUM a l’àmbit del Vapor Ros. A la Comissió 
Informativa de Territori el Sr. Caballero va explicar que els usos de la casa Mariano Ros ja 
comptaven amb alguns interessats, com ara el Col·legi d’Arquitectes o la Cambra de Comerç. Pel 
que fa als baixos, que tindran un ús comercial, el Sr. González recorda que el Sr. Caballero va parlar 
d’una eventual sucursal de la Caixa d’Enginyers. El Sr. González demana que s’expliciti més 
clarament quins són els usos possibles dels quals té coneixement l’equip de govern i si aquest els hi 
dóna el seu vistiplau. En un altre ordre de coses, el Sr. González es refereix al parc de Vallparadís. 
Fa algunes sessions plenàries, el Sr. González va preguntar en relació amb el talús que es va 
esfondrar, al costat de la carretera de Montcada. El govern va contestar per escrit, indicant que el 
projecte estava elaborat però no hi havia recursos econòmics per realitzar-lo. El Sr. González 
recorda que aquest talús va caure fa aproximadament un any. Al llarg d’aquest temps, s’han anat 
acumulant els desperfectes i, malauradament, el manteniment del parc de Vallparadís deixa molt a 
desitjar. Si s’afegeix que l’àrea corresponent té enguany menys recursos pressupostaris que l’any 
passat, i que el parc, segons les enquestes, és un dels referents de la ciutadania, un espai reconegut i 
identificable pels ciutadans de Terrassa, el Sr. González pregunta si el govern vol fer alguna 
actuació en relació amb el manteniment del parc, l’espai més estimat pels terrassencs. Per altra 
banda, si el govern no té prou recursos per fer alguna actuació, el Sr. González pregunta si el govern 
pensa fer una transferència de crèdit en el Pressupost per poder fer front a aquesta situació. En 
darrer lloc, el Sr. González es refereix a l’àmbit del comerç. El Grup de Ciutadans voldria fer un 
acompanyament al govern, sense voler fer cap discurs contra la governabilitat d’aquesta àrea de 
govern. Ans al contrari, el Grup de C’s és conscient que aquest és un sector molt afectat per la crisi 
en general, i per la crisi que pateix el comerç en particular. El Sr. González recorda que a la fi de 
l’anterior mandat es va aprovar una Proposta de Resolució per estudiar el canvi d’usos comercials, 
sobretot en zones de vianants. Aquest no és un compromís de l’actual equip de govern. Això no 
obstant, va ser una proposta molt raonable i que va tenir un suport majoritari del Ple. El Sr. 
González pregunta si el govern pensa fer quelcom per aplicar aquella Proposta de Resolució, o si 
l’oposició haurà de plantejar una nova Proposta de Resolució per recuperar aquella iniciativa. No és 
un caprici del Ple de l’anterior mandat, sinó que es tracta d’una necessitat per al comerç i perquè 
s’estan posant bastons a les rodes, de manera innecessària, quan de manera dialogada i consensuada 
es poden trobar solucions per pal·liar la situació del sector del comerç de Terrassa.  
 
 El Sr. Armengol reitera una pregunta que ja ha formulat anteriorment. La torna a 
plantejar perquè les entitats demanen informació. El Sr. Armengol pregunta quan es convocaran la 
Taula de rieres i la Taula de residus. El Sr. Armengol recorda que són dues de les taules més actives 
durant el mandat anterior. De la primera en va sortir el compromís del Conseller Calvet d’estudiar 
un projecte de manteniment de les rieres. De la Taula de residus va sortir el Pla de prevenció, que 
va ser aprovat fa pocs mesos. Per tant, per respecte a les entitats, que han estat treballant durant 
anys, fóra bo convocar les taules. Les entitats ho estan demanant. 
 
 El Sr. Sánchez comença manifestant que quan arriben les festes nadalenques, la 
ciutadania de Terrassa espera amb delit tres missatges institucionals: el del Cap de l’Estat, el del 
President de la Generalitat de Catalunya i el de l’Alcalde de Terrassa. Els dos primers, com a 
institucions, utilitzen mitjans de comunicació públics per produir i emetre els seus missatges, 
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d’acord amb un principi d’aprofitament de recursos propis i d’eficiència. Sota aquesta premissa, el 
Sr. Sánchez pregunta si l’Alcalde de Terrassa ha utilitzat la Societat Municipal de Comunicació, per 
enregistrar, editar i fer tot el procés de producció, del seu missatge de Nadal. En el supòsit que no 
hagués estat així, el Sr. Sánchez pregunta quins han estat els motius pels quals s’ha prescindit 
d’utilitzar recursos propis i s’ha optat per recórrer a una empresa externa; quins són els criteris que 
s’han seguit per seleccionar aquesta empresa; i quin cost ha tingut per a les arques municipals 
l’externalització, en el cas que s’hagués produït.  
 
 Pren la paraula la Sra. Candela, qui comença manifestant que suposa que s’ha reunit la 
Taula d’accessibilitat de salut. La Sra. Candela demana informació sobre les dades de les llistes 
d’espera a Terrassa que s’han posat a sobre de l’esmentada taula. La Sra. Candela també vol tenir 
informació sobre el funcionament del dispositiu extraordinari per l’epidèmia de grip a la ciutat, tot i 
que encara no ha acabat. La Sra. Candela demana que se sol·licitin les dades al respecte al CatSalut. 
 
 Pren la paraula la Sra. Merino, qui demana informació sobre l’estat d’ocupació de 
l’Andana, especialment durant aquests dies de pluja i de fred, i si l’equipament pot assumir tota la 
demanda de la ciutat. 
 
 El Sr. Vega manifesta que la sessió plenària d’avui ha començat malament. El Sr. 
Alcalde, com el mateix Sr. Vega, saben, perquè fa temps que hi són al Consistori, que avui s’ha 
forçat la normativa. No hi ha antecedents del que s’ha produït, i no pertocava. Afortunadament, el 
govern ha adoptat el criteri que la Secretaria aconsellava, i que era el que recomanava la bona 
relació i la bona entesa. El Sr. Vega lamenta algunes afirmacions que avui s’han produït. El Sr. 
Vega sap que no és fàcil la funció de l’Alcalde, però té la capacitat, en un moment donat, 
d’intervenir, modular i pacificar les paraules. Aquesta és una responsabilitat de l’Alcalde, que ho és 
de tots aquells que l’han votat, dels seus companys, però també d’aquells que no l’han votat i així i 
tot és el seu Alcalde. Per tant, el Sr. Vega li demana que reflexioni sobre això, i si és possible, en 
determinats moments tingui la capacitat, pel bé de la ciutat i del funcionament del Ple, de modular 
els debats, tot assumint que tothom pot tenir moments de nerviosisme. 
 
 Pren la paraula a continuació la Sra. Polo, qui assenyala que l’adreça de l’Oficina de la 
Gent Gran és al carrer Sant Leopold, a l’edifici Els Telers. Sembla que va haver-hi alguna confusió 
a la premsa, que va donar una adreça incorrecta. La Sra. Polo afegeix que en totes les actuacions del 
govern van de la mà de les entitats, que són les que fan les demandes d’acord amb les seves 
necessitats. L’Oficina pretén centralitzar i canalitzar les demandes de la gent gran. Això no vol dir 
que a l’Oficina es dugui a terme el servei. La idea és que els serveis es faran als Districtes, i 
segurament hi haurà situacions de gran vulnerabilitat que s’hauran d’atendre al domicili de les 
persones que ho necessitin. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Candela, la Sra. Polo manifesta que 
ha pres nota i que li farà arribar la informació sol·licitada. 
 
 La Sra. Ramírez comença fent esment als llums de Nadal. S’acaba de fer la reclamació 
corresponent, i cal esperar que en els pròxims dies es retirin. La Sra. Ramírez agraeix la informació 
aportada pel Sr. Sàmper. Respecte al sector del comerç, esmentat pel Sr. González, i la seva oferta 
d’acompanyament, la Sra. Ramírez manifesta que el seu despatx és obert a qualsevol col·laboració 
o aportació. Però respecte a la Proposta de Resolució de canvi d’usos comercials, la Sra. Ramírez 
recorda que s’ha obert al Catàleg de la Diputació, i s’ha demanat poder fer un estudi al respecte. El 
govern, per tant, anirà en aquesta línia. Pel que fa a la referència del Sr. Armengol a les rieres, la 
Sra. Ramírez reconeix que no s’ha comentat res al respecte fins ara. El Sr. Armengol se n’ha referit 
diverses vegades. No obstant això, la Sra. Ramírez destaca que s’ha fet molta tasca de treball intern. 
A més, s’han mantingut reunions amb l’ACA i amb la comissió de rieres. Per al govern era una 
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necessitat, com a treball previ. S’estan establint unes bases per poder continuar el treball. La 
previsió és que el mes de febrer es puguin aportar notícies al respecte. 
 
 El Sr. Albert assenyala a la Sra. Lluís que la sol·licitud de reunió està fet. L’equip té 
present aquesta reunió i és conscient que cal fer-la. Es decidirà quan fer-la. El Sr. Albert espera que 
en la pròxima reunió plenària la Sra. Lluís no ho hagi de tornar a recordar. 
 
 La Sra. Melgares respon al Sr. Aguinaga que la seva pregunta l’hauria pogut formular 
per escrit o per telèfon. La partida a la qual fa referència l’assumpte és la 200921422706. En 
resposta a la Sra. Lluís, la Sra. Melgares recorda que li va explicar l’actuació a fer a l’avinguda 
Jacquard, una zona de baixes emissions. Es tracta de donar un carril més de pas als vianants al pont 
de la Mútua. Aquesta és la millor solució que cal donar per garantir la seguretat. Això no obstant, la 
Sra. Melgares s’ofereix, la setmana propera, a parlar-ne amb més detall i a estudiar les aportacions 
que la Sra. Lluís pugui fer. Respecte a la convocatòria de la Taula de residus, la Sra. Melgares 
anuncia que es convocarà el mes de febrer.  
 
 El Sr. Caballero manifesta que els serveis d’urbanisme no tenen constància de cap 
sol·licitud de llicència d’obres pel que fa a l’immoble de la casa Mariano Ros. 
 
 Pren la paraula tot seguit el Sr. Fernández per contestar en relació amb la policia de 
barri. Aquesta unitat, conegut popularment com a policia de barri, existeix des de mitjans dels anys 
noranta, i no ha desaparegut mai. El nom tècnic d’aquesta unitat és Divisió de Vigilància de 
Districtes. També es coneix com a policia de proximitat o, popularment, com a policia de barri. 
Actualment està formada per un subinspector, un sergent, tres caporals, trenta-sis agents i sis agents 
de la unitat subscrita anomenada Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC). El 
Sr. Fernández s’ofereix a facilitar al Sr. González per escrit informació sobre les funcions i 
l’operativa de treball sobre el territori de la Divisió. Els Grups de l’oposició, en tot cas, estan 
convidats a veure com funciona la Unitat de Districtes, policia de barri o policia de proximitat.  
 
 Pren la paraula la continuació el Sr. Duque, qui informa que l’Andana ha arribat a un 
nivell d’ocupació de gairebé el 100%. Això no obstant, l’equipament disposa de la capacitat 
d’ampliar el nombre de llits en diferents espais. No s’ha arribat, doncs, al punt del col·lapse, tot i 
que s’hi ha estat a prop. S’han fet prospeccions per la ciutat amb dos vehicles, per veure si hi havia 
més persones que poguessin necessitar acudir a l’Andana. No s’ha donat el cas. El Sr. Duque 
s’ofereix a fer arribar a la Sra. Merino les dades concretes. Fent una valoració general, però, el Sr. 
Duque considera que cal ampliar en algunes places per si en el futur, en ocasió d’un temporal, es 
produeix una situació que ni tan sols amb una ampliació de places es pot resoldre. 
 
 Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, ho 
seran per escrit. 
 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan manquen tres minuts per a un quart de 
tres de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la 
present Acta, que com a Secretari CERTIFICO. 


