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Al Saló de Plens de la Casa
Consistorial de la ciutat de Terrassa, a vinti-vuit de febrer 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.
La sessió plenària va restar
interrompuda durant cinc minuts, entre tres
quarts i set minuts de dotze i fins faltant tres
minuts per a les dotze del migdia.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan passen cinc minuts de dos quarts de
deu del matí del dia de la data, es procedeix
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 20 de
desembre del 2019 (número 16/2019), 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.

SR. ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Epígraf 2)

Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal en relació a la recollida pneumàtica de Residus.

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Sàmper, qui anuncia que el Grup de JxT votarà en
contra del present dictamen, i ho farà pels motius que ja va explicar en el moment de l’aprovació
inicial d’aquesta modificació del POUM. Aquests motius es fonamentaven no tant en el contingut
real del dictamen, sinó per les conseqüències que aquest implicava. En el seu moment, en un Ple
realitzat durant el mandat anterior, aquest va aprovar justament el contrari, és a dir flexibilitzar la
retirada d’aquesta càrrega, amb la intenció clara de promoure l’execució de projectes urbanístics ja
aprovats en el POUM de l’any 2003. Aquella mesura responia a una idea política clara, la de poder
créixer, i això lligat a la manca d’habitatge que pateix la ciutat. Això es va aprovar en un dels
darrers plens del mandat anterior. I, després, en un dels primers Plens d’aquest mandat, s’aprova
justament el contrari, de forma legítima, ja que cada equip de govern té la possibilitat de fer el que
consideri oportú, d’acord amb la seva ideologia. Però precisament per això, i aquest n’és el motiu,
el Grup de JxT avui votarà en contra. El creixement d’una ciutat és quelcom que s’ha d’estudiar.
Requereix un consens de ciutat, un consens social respecte a la manera de créixer, o no créixer, però
parlant-hi entre tots. El que no es pot fer és prendre uns determinats acords plenaris en un mandat, i
d’altres diferents en un altre, que modifiquen tan substancialment quin és el disseny de la nostra
ciutat. Per aquest motiu, i per la inseguretat jurídica que generen aquests canvis a l’hora de saber si
hi ha possibilitats o no de créixer, el Grup de JxT votarà en contra del present dictamen.
Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui comença mostrant la seva sorpresa
davant el fet que el Regidor d’Urbanisme no hagi fet una presentació del dictamen, donat que
aquest s’ho mereix. Fa uns mesos ja es va mantenir un debat sobre el mateix assumpte, però aquell
debat fou insuficient, atès que és un tema amb molt marge de discussió i de reflexió. Cal, doncs,
explicar què és el que es votarà avui. En el seu moment es va produir una aprovació inicial, i a
continuació es va obrir un període d’al·legacions. Avui se sotmet al Ple l’aprovació provisional de
la modificació del POUM, amb la novetat que suposa que no s’hagin presentat al·legacions per part
del sector que estava més interessat a fer-ne aportacions. Aquesta és la notícia, que no hi hagi hagut
cap al·legació. El Grup de Ciutadans, per una banda, se sent sorprès, però per una altra ho entén. El
sorprèn que els sectors més interessats, és a dir la construcció i la indústria, no hagin mostrat interès
a intervenir en l’àmbit públic d’una modificació del POUM que altera substancialment les regles del
joc i la capacitat de construcció en polígons que són potencialment molt interessants per
desenvolupar. Però alhora també ho entén. El Sr. González vol destacar un detall que no voldria que
passés desapercebut, i al qual va fer esment amb motiu de l’aprovació inicial. Actualment s’està
desenvolupant una determinada promoció, precisament assumint les càrregues que representa la
recollida pneumàtica. És una promoció d’uns 30 o 40 habitatges. En la memòria que destaca les
seves qualitats, en la promoció publicitària que s’hi està fent per vendre’ls, no hi figura en cap cas la
recollida pneumàtica. Això és significatiu, perquè és un fet comercial diferencial, un element de
venda important, com ja es va demostrar en el Vapor Gran, en l’època que Aterba i La Clau, dues
constructores molt conegudes a la ciutat, van promocionar aquell sector i van valorar la
recollida pneumàtica com un fet innovador. Però la constructora que actualment està desenvolupant
la promoció a Can Colomer, amb aquestes càrregues, no hi creu, com ho demostra el fet que no en
fa publicitat. No ho publicita com un fet diferencial perquè és conscient que mai hi haurà
recollida pneumàtica. El Sr. Caballero sap que no es desenvoluparà mai la recollida pneumàtica,
perquè dintre de deu o quinze anys, quan el sector previsiblement es completi, ni tan sols en
aquestes condicions sortiran els números per justificar la recollida pneumàtica en aquest sector. Al
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capdavall, afegeix el Sr. González, l’equip de govern acostuma a prendre decisions jugant amb els
diners dels altres. Aleshores és molt fàcil aprovar dictàmens i és molt fàcil aprovar nous reglaments,
perquè cal no oblidar que els sobrecostos no els pagarà l’Ajuntament, ni els pagarà la constructora.
Els sobrecostos, de sis mil o set mil euros per habitatge, els pagaran els ciutadans, els pagaran els
compradors.
Intervé seguidament el Sr. Armengol, qui anuncia que el Grup del PSC es reafirma en
el posicionament que va expressar en el Ple del mes de novembre, votant en contra. Avui també ho
farà, i pels mateixos arguments. No s’entén, des d’una lògica mediambiental, perquè es promociona
una altra vegada aquest sistema de recollida pneumàtica, que és un sistema insostenible, i que fa un
any, precisament, es va retirar del planejament. Es va retirar per ser un sistema que no assoleix els
mínims de recollida selectiva que exigeix la Unió Europea, entre el 30 i el 40%. Per tant, és un
sistema que no té raó de ser. És un sistema que a més a més es contradiu amb declaracions i
projectes que promociona l’equip de govern, com la revolució verda, o fins i tot amb pactes signats
recentment, com el d’Alcaldes pel Clima. El Sr. Armengol continua assenyalant que aquesta
proposta tampoc té cap sentit des d’una perspectiva urbanística. De fet, l’objectiu final d’aquest
expedient és urbanístic, no és mediambiental. El que s’ha volgut és dificultar la promoció i la
projecció de determinats sectors de creixement de sòl residencial. Però no s’aconseguirà, perquè
aquesta càrrega en un sector com el de Can Colomer, que pot tenir un cost aproximat de cent
milions d’euros d’execució, una càrrega de tres o quatre milions no és un cost important. Això és, si
més no, el que han dit. A més, el sistema no es pot posar en funcionament fins que hi hagi el 100%
dels habitatges construïts. A Can Colomer en són 4.500, i per tant això suposa una pèrdua de temps.
El Sr. Armengol formula tot seguit un prec. L’expedient s’aprovarà avui, però quan vinguin els
promotors a negociar el desenvolupament d’aquests sectors, l’equip de govern hauria de negociar
per aconseguir que es tinguin en compte aquests quatre o cinc milions d’euros i els hi exigeixin més
carrils bici, millor qualitat de la urbanització, més espais lliures, més espais verds, més
equipaments, etc. Això sí que seria una bona càrrega, i en aquí el Grup del PSC hi estaria d’acord,
atès que seria un benefici per a la ciutadania. Enterrar quatre o cinc milions d’euros en un sistema
insostenible, absolutament obsolet, que no instal·la absolutament ningú, quan fa un any els tècnics
municipals van dir exactament el contrari del que avui se’ls hi fa dir, suposa un desprestigi pels
serveis tècnics d’aquesta ciutat. El Sr. Armengol se sent dolgut per això, perquè ha tingut
responsabilitats de govern en el mandat anterior, i respecta les decisions tècniques. Al capdavall,
això acaba perjudicant el mateix Ajuntament.
Pren la paraula a continuació el Sr. Caballero, qui comença manifestant que al Sr.
Armengol li ha jugat una mala passada l’inconscient quan ha afirmat literalment “quan els
promotors vinguin a negociar el desenvolupament d’aquests sectors”. El Sr. Caballero afegeix que
no sap quina era la praxi política i ètica del Sr. Armengol com a Regidor d’Urbanisme d’aquesta
ciutat, però li pot dir que a ell no li ve cap promotor a negociar cap sector. Els sectors no es
negocien. Si més no, aquest govern no ho fa. Hi ha un POUM aprovat l’any 2003, promogut pel
PSC, que és l’únic partit que ha ostentat fins fa dos-cents dies la cartera d’urbanisme d’aquesta
ciutat. Per tant, quan algú vulgui explicacions sobre el que ha passat els últims quaranta anys, en
l’urbanisme de la ciutat, hauria de parlar amb aquest partit. El Sr. González ha dit coses que
desconeix, com per exemple que aquest planejament altera substancialment les regles del joc. Però
el fet és que no hi ha hagut cap al·legació. Aleshores, davant del fet indiscutible que no hi ha hagut
cap al·legació, el Sr. Caballero pregunta als tres Grups que han intervingut si s’han convertit en
promotors immobiliaris, en promotors privats, per parlar en nom d’algú que no ha presentat cap
al·legació. Es pot debatre, sens dubte, i per això el Sr. Caballero els ha convocat, per parlar de
l’urbanisme del futur. El Sr. Caballero no ha fet la presentació del dictamen perquè aquest debat ja
es va mantenir amb motiu de l’aprovació inicial. El que avui es fa és una aprovació provisional,
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després del fet indiscutible, i el Sr. Caballero entén que això dolgui els Grups de l’oposició, que
aquests sectors dels quals parlen i que acabaran sent els únics als quals acabaran representant al pas
que van, no hagin presentat cap al·legació. Sobre els motius pels quals no han presentat cap
al·legació, el Sr. Caballero convida a l’oposició a què els hi ho pregunti. El que han explicat al Sr.
Caballero és que no han presentat cap al·legació perquè ells, com qualsevol ciutadà o veí, han de
complir amb la normativa municipal d’ordenació urbanística de la ciutat. El Sr. Caballero conclou
manifestant que no entén que els Grups de l’oposició parlin de qüestions sobre les quals els
mateixos afectats no n’han parlat. Ans el contrari, els sectors estan arrencant.
El Sr. Sàmper comença manifestant que no li queda clar si el Sr. Caballero ha parlat o
no amb els promotors, perquè ara acaba de dir que aquests no han fet al·legacions per un motiu,
quan abans havia dit que no havia parlat mai amb els promotors. El Sr. Sàmper espera que el Sr.
Caballero ho clarifiqui després. El que està clar, afegeix el Sr. Sàmper, és que hi ha un POUM que
té molts anys, que hi ha unes decisions adoptades en un Ple des de fa un any i escaig i que es
modifiquen per criteris purament ideològics, després fins i tot que hi hagi informes tècnics de l’àrea
corresponent que parlen de la manca de viabilitat d’aquest sistema de recollida. Tant de bo que fos
viable, perquè seria més sostenible. Però no ho és. Si els sectors afectats han tingut a bé no fer
al·legacions, no és un problema que afecti el Grup de JxT. El Sr. Sàmper pot assegurar que el seu
Grup no ha parlat amb els promotors. El Sr. Caballero ha dit que els promotors estan engegant, però
el Sr. Sàmper no ho veu. Només veu una caseta a Can Colomer, que fa un any que hi és, i que no es
posa ni un maó més. El que és clar és que la ciutat té una necessitat imperiosa d’habitatge, i
l’obligació de fer habitatge social. Per tant, no s’està fent cap retret al Sr. Caballero, sinó que s’està
dient que l’urbanisme s’ha de fer amb persones que hi entenguin, i que donin una visibilitat del
creixement de la ciutat, que s’adapti a les necessitats de Terrassa. El Sr. Sàmper aprofita per agrair
al Sr. Caballero la seva invitació a què l’ajudin i a què l’informin sobre els projectes del Grup de
JxT. El que no es pot pretendre, però, és que havent-hi informes tècnics que diuen que el sistema no
és viable, per qüestions ideològiques l’Ajuntament vulgui que obligatòriament ho sigui, amb els
costos que això implica.
El Sr. González comença assenyalant que el Sr. Caballero va tenir molta cura en les
seves paraules, en el debat del passat novembre, de no parlar d’especulació. Però aquesta és una
paraula que el Grup de Ciutadans, per les manifestacions del Sr. Caballero i del seu partit en
general, entén que és una bandera que fa servir sovint en el seu discurs a l’hora de parlar
d’habitatge. Va tenir molta cura perquè sap que a Terrassa és molt difícil aplicar aquest terme. I és
molt difícil perquè hi ha promocions en les quals s’estan retornant els diners de l’entrada. Hi ha
promocions que s’estan aturant precisament perquè el sector no ho veu clar, i no ho veu clar en un
context econòmic general, però tampoc amb un responsable d’urbanisme d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Terrassa que es vanta que és hostil als lobbies. Això està recollit a l’Acta del Ple de
novembre. Al Sr. Caballero li agrada molestar els lobbies, van ser les seves paraules. Quan es parla
de lobbies, aquesta paraula té sovint connotacions molt negatives. El Sr. González es pregunta,
però, qui són els lobbies. Els lobbies són la indústria, els propietaris, aquells que generen moviment
econòmic, aquells que transaccionen creant valor. Tot això s’ha de regular. L’administració ha
d’intervenir, el Sr. González no ho nega, però en un sentit productiu, no en un sentit restrictiu. El
paper de l’administració és empènyer perquè aquests desenvolupaments es puguin fer, i amb
l’estratègia urbanística del govern no es podran desenvolupar determinats sectors que tenen un
potencial molt elevat. La ciutat necessita inversió, necessita promoció i també incrementar els
recursos de les famílies que indirectament en depenen amb els llocs de treball que es creen. Amb
aquestes mesures, però, no s’afavoreix la inversió, ni el desenvolupament del sector. I només són
bastons a les rodes a la inversió i a la promoció econòmica. Evidentment, l’equip de govern no
retirarà el seu dictamen. Això és obvi. El que el Grup de Ciutadans vol posar de manifest és que
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aquestes mesures, producte d’una ideologia molt concreta, no afavoreixen el desenvolupament
econòmic de la ciutat. I en aquestes circumstàncies, sempre hi votarà en contra.
El Sr. Armengol replica al Sr. Caballero que tot és susceptible de ser negociat, si hi ha
voluntat de fer-ho. En el seu moment es va negociar en relació amb Els Bellots, amb Palau Sud,
amb el Vapor Cortès, Sala Badrinas, AEG, i així amb tots els sectors residencials o industrials de
sòl nou. No només se’n parla, sinó que els promotors demanaran entrevistar-se amb el Regidor de
l’àrea i amb els serveis tècnics, demanaran llicències, hauran de presentar plans parcials,
modificacions puntuals, etc. El diàleg hi serà, li agradi o no al Sr. Caballero. I en aquest punt és on
el Sr. Armengol demana a l’equip de govern que recapaciti, i que en comptes d’obligar a gastar
aquests diners amb un sistema desfasat, des d’una lògica mediambiental i des d’una lògica
urbanística, faci un favor a la ciutat i exigeixi un altre tipus de càrregues. Unes càrregues que
puguin millorar aquests sectors, aquestes noves urbanitzacions. En definitiva, que puguin millorar la
ciutat.
El Sr. Caballero comença la seva intervenció destacant que els Grups de l’oposició
l’acusen de prendre decisions ideològiques. Sempre que ho fan, al Sr. Caballero li agradaria
preguntar-los quina és la seva ideologia. Li agradaria saber quina és, si és que en tenen. Li agradaria
saber què diferencia avui la posició del PSC de la posició de Ciutadans o de la posició de Junts per
Terrassa. Potser és que realment no en tenen d’ideologia. L’equip de govern té ideologia, en canvi
l’oposició no se sap ben bé quina en té. Qui no va tenir present els serveis tècnics municipals a
l’hora de justificar el cost de la recollida pneumàtica i la diferència de cost que hi havia entre els
sectors interns i els sectors externs de la ciutat va ser el Partit Socialista de Catalunya, i qui va
decidir aprovar una proposta de modificació del POUM, amb l’únic vot favorable dels Grups de
Ciutadans i de JxT, va ser el PSC. I la ciutadania va decidir, molt sàviament, deixar-los a l’oposició,
per aquestes i d’altres raons, i potser perquè feia quaranta anys que governaven la ciutat. I se’ls hi
havia esgotat una cosa molt important en política, que és definir horitzons. El PSC ja feia molt de
temps que no sabia on anava. No té absolutament cap criteri per ordenar aquesta ciutat en matèria
urbanística. Cap ni un. I aleshores acusen el govern de tenir ideologia. El Sr. Caballero els hi dóna
l’enhorabona per la seva gran anàlisi. El Sr. Caballero afegeix que els sectors arrencaran, i ho faran
ordenadament. L’ordenació d’aquesta arrencada la decidirà aquest Plenari. No la decidiran els
promotors. En relació amb la intervenció del Sr. Armengol i el respecte que aquest demana pels
tècnics municipals, el Sr. Caballero li demana explícitament que la pròxima vegada que hagi de
parlar, o malparlar, dels tècnics d’aquesta casa s’ho pensi dues vegades. Que vagi un dia a la seu
d’aquests serveis, al carrer del Pantà, a demanar-los disculpes, perquè són els mateixos tècnics que
van subscriure l’informe tècnic sobre el cost de la recollida pneumàtica, els que quan van haver de
fer un altre informe no van haver de canviar ni un sol número, ni una sola xifra, en relació amb els
costos de la recollida de residus per tona en funció de si era pneumàtica o recollida lateral.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 6 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
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« La proposta de la “La Modificació puntual del POUM en relació a la recollida
pneumàtica de residus” és d’iniciativa municipal i ha estat redactada pels tècnics dels Serveis de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.
El vigent POUM preveu que les obres d’urbanització que s’han de dur a terme per al
desenvolupament dels sectors de transformació de les Àrees Centrals de Millora Urbana, en els
sectors de Completament del teixit urbà i en els sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús
residencial, incorporin de forma obligatòria en els projectes d’urbanització que els desenvolupen la
implantació d’un sistema integrat de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, segons indica
l’article 17.2 de les Normes Urbanístiques.
Actualment aquesta determinació és aplicable als següents sectors:
- Sectors de sòl urbà no consolidat en Àrees Centrals de Millora Urbana, a
desenvolupar mitjançant Plans de Millora urbana (PMU): PMU Fàbrica AEG, PMU
Fàbrica Pont Aurell i Armengol, PMU Fàbrica Sala Badrinas i PMU Vapor Cortés.
- Sectors de sòl urbà no consolidat de completament del teixit urbà a desenvolupar
mitjançant Plans de Millora urbana (PMU): PMU Can Montllor, PMU Roc Blanc,
PMU Sant Pere de les Fonts i PMU Torre-sana (Subsector 1 i Subsector 2).
- Sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial, desenvolupats mitjançant
Plans parcials (PP): PP Les Aymerigues, PP Can Colomer-Torrent Mitger, PP Can
Marcet i PP Palau Nord (incorporat en aquest grup en virtut del Decret d’Alcaldia
núm. 14007 de data 28 novembre 2006, de localització de les centrals de recollida
pneumàtica).
Per tal d’analitzar la viabilitat de la proposta d’implantació del sistema de recollida
pneumàtica de residus s’ha tingut en compte el contingut del “Pla de Prevenció i Gestió de Residus
Municipals de Terrassa 2018-2030’’, redactat pels tècnics del Servei de Medi Ambient municipal,
on es marquen els objectius i les línies estratègiques a seguir en la recollida i evacuació de residus
municipals, adaptant-se als terminis establerts pel Consell de la Unió Europea sobre reutilització i
reciclatge de residus i amb la voluntat d’incrementar la reutilització i el reciclatge de residus. En
aquests sentit, s’estableix que abans de 2025 caldrà assolir el 55% de residus reutilitzats o reciclats i
abans del 2030 el 60%. El Pla no preveu la recollida pneumàtica com a únic sistema de recollida en
els nous sectors per assolir aquests objectius.
També s’ha tingut en compte, “l’Estudi d’anàlisi d’alternatives per al
desenvolupament de la recollida pneumàtica de residus a Terrassa.’’ de novembre de 2017”
redactat per l’empresa Datambient, SL, analitza la situació i conclou amb la manca de viabilitat
econòmica d’implantació i explotació d’un sistema integrat de recollida pneumàtica a tots els
sectors indicats pel POUM, excepte als sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial, on
seria viable des del punt de vista del cost d’explotació de la instal·lació, si s’assoleix una ocupació
del 100% dels habitatges.
El 28 de febrer de 2019 va ser aprovada inicialment en Ple la Modificació Puntual del
POUM referent a la recollida pneumàtica de residus. Aquesta modificació obria la possibilitat que,
tant en els sectors de sòl urbà no consolidat en Àrees Centrals de Millora Urbana, en tots els Sectors
de Completament i en tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial, el sistema de
recollida pneumàtica previst al POUM fossin substituït per altres sistema de recollida selectiva
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d’acord amb els criteris que es determinin garantint el compliment dels objectius establerts en els
Plans de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa que siguin vigents en el moment de la
implantació del sistema, així com de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre desenvolupament dels
programes de gestió de residus i la que la substitueixi o modifiqui.
Tot i que la modificació es fonamentava tant en el contingut del «Pla de Prevenció i
Gestió de Residus Municipals 2018-2030» en relació al sistemes de recollida pneumàtica com en
«l’Estudi d’anàlisi d’alternatives per al desenvolupament de la recollida pneumàtica de residus a
Terrassa» de Datambient Assessors SL, la proposta de la Modificació puntual no va considerar les
conclusions d’aquests documents en relació a la viabilitat de la implantació i explotació de sistema
de recollida pneumàtica en els Sectors de Completament i en els sectors de sòl urbanitzable delimitat
d’ús residencial. El redactat de la modificació puntual de l’article 17.2 del POUM no recull aquesta
clara diferenciació entre els diferents sectors, pel que fa a la viabilitat d’explotació del sistema de
recollida pneumàtica.
De la revisió dels documents anteriors en motiu de la tramitació de l’aprovació del
«Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals 2018-2030», i del informe del Servei de Medi
Ambient inclòs a l’annex 3 ‘‘Informe relatiu a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Terrassa pel que fa a l’obligatorietat de preveure la recollida dels residus sòlids urbans
mitjançant recollida pneumàtica’’ d’octubre de 2019, i tenint en consideració que la innovació
tecnològica en el sector dels residus porta a l’aparició de millores en els sistemes de recollida
pneumàtica, que son cada cop més eficients, més compactes, modulars, i que poden oferir ja
actualment i en el futur, solucions a un menor cost d’inversió i menors costos d’explotació, es
proposa seguir mantenint l’obligació d’ instal·lar els sistemes de recollida pneumàtica en la resta de
sectors (els 3 sectors urbanitzables d’ús residencial de Can Marcet, Can Colomer i Aymerigues i els
sectors de completament de Can Montllor i de Torre-sana), donat que la seva gestió i explotació són
viables econòmicament atès que poden arribar al llindar mínim d’habitatges ocupats (1.350
habitatges) massa crítica suficient per portar les instal·lacions a la saturació de la seva capacitat.
En conseqüència, es conclou que la proposta de supressió de l’obligació de la recollida
pneumàtic (l’article 17.2 del POUM) ha de quedar circumscrita només als sectors de sòl urbà no
consolidat en Àrees Centrals de Millora Urbana, al sector de sòl urbanitzable delimitat d’ús
productiu de Palau Nord i al dos sectors de sòl urbà no consolidat de Completament del teixit urbà
del Roc Blanc i de Sant Pere de les Fonts on la seva gestió i explotació no es viable
econòmicament.
D’altra banda, l’Eix 106 del «Programa de Govern» aprovat, determina que és
prioritari activar els sectors de millora urbana, generadors de buits urbans, i proposa impulsar el
desenvolupament de la urbanització, que ha d’anar a càrrec de la iniciativa privada, dels sectors de
les àrees centrals de millora urbana del Vapor Cortés, de l’antiga fàbrica AEG i de antiga fàbrica
Sala Badrinas. Pel que fa a aquests sectors, i tal com es desprèn de la documentació analitzada, la
obligatorietat d’implantar sistemes de recollida pneumàtica, ha estat un factor més en la manca de
desenvolupament d’aquests sectors més petits, atès que en aquests casos, l’elevat cost d’aquestes
infraestructures incideix molt negativament en la seva viabilitat econòmica.
En conseqüència, es proposa aixecar l’obligació de la implantació del sistema de
recollida pneumàtica només en els següents sectors:
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- Sectors de sòl urbà no consolidat en Àrees Centrals de Millora Urbana, a
desenvolupar mitjançant Plans de Millora Urbana (PMU): PMU Fàbrica AEG, PMU
Fàbrica Pont Aurell i Armengol, PMU Fàbrica Sala Badrinas i PMU Vapor Cortés.
- Sectors de sòl urbà no consolidat de completament del teixit urbà a desenvolupar
mitjançant Plans de Millora urbana (PMU): PMU Roc Blanc i PMU Sant Pere de les
Fonts.
- Sector de sòl urbanitzable delimitat d’ús productiu i ús residencial de Palau Nord.
Per tant, ates que la present proposta de Modificació estableix una reducció
substancial dels sectors afectats respecte als sectors inclosos en la proposta Modificació puntual
aprovada inicialment el passat 28 de febrer de 2012, es considera que s’ha produït un canvi
substancial fet pel qual resulta oportú proposar una nova aprovació inicial de la Modificació puntual
respecte de les previsions normatives actualment vigents contingudes a l’apartat 2 dels referits
article 17 i en l’article 145 de la normativa del POUM, en el sentit d’aixecar l’obligació d’implantar
el sistema de recollida pneumàtica en els sectors anteriorment esmentats, permetent-se en
conseqüència la possibilitat que els referits àmbits objecte de transformació urbanística puguin
adoptar els sistemes que resultin més adequats, sempre d’acord amb els criteris que es determinin en
funció dels paràmetres que es continguin en el ‘‘Pla de Prevenció i Gestió de Residus municipals de
Terrassa 2018-2030’’ que sigui vigent i en compliment dels objectius establerts per la Directiva
Europea 2008/98/CE sobre desenvolupament dels programes de gestió de residus i les que
substitueixi i/o modifiqui.
En quant a la resta dels sectors no afectats per la present proposta de Modificació
puntual, hauran de mantenir l’obligació normativa de la implantació del sistema de recollida
pneumàtica de residus. Concretament ens referim als següents sectors:
- Sectors de sòl urbà no consolidat de completament del teixit urbà a desenvolupar
mitjançant Plans de Millora urbana (PMU): PMU Can Montllor i PMU Torre-sana
(Subsector 1 i Subsector 2).
- Sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial, desenvolupats mitjançant
Plans parcials (PP) : PP Les Aymerigues, PP Can Colomer-Torrent Mitger, PP Can
Marcet.
És així que, resulta oportú proposar la modificació de les previsions normatives
actualment vigents contingudes a l’apartat 2 dels referits article 17 i 145 de la normativa del
POUM, en el sentit d’aixecar l’obligació d’implantar el sistema de recollida pneumàtica en els
sectors anteriorment esmentats, permetent-se en conseqüència la possibilitat que els referits àmbits
objecte de transformació urbanística puguin adoptar els sistemes que resultin més adequats, sempre
d’acord amb els criteris que es determinin en funció dels paràmetres que es continguin en el ‘‘Pla
de Prevenció i Gestió de Residus municipals’’ que sigui vigent i en compliment dels objectius
establerts per la Directiva Europea 2008/98/CE sobre desenvolupament dels programes de gestió de
residus i les que substitueixi i/o modifiqui.
La present Modificació puntual abasta els àmbits dels següents sectors:
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- Sectors de sòl urbà no consolidat en Àrees centrals de millora urbana a
desenvolupar mitjançant un pla de millora urbana (PMU): PMU Fàbrica AEG, PMU
Pont Aurell Armengol, PMU Fàbrica Sala Badrinas i PMU Vapor Cortés.
- Sectors de completament del teixit urbà: PMU Roc Blanc i PMU Sant Pere de les
Fonts.
- Sector de sòl urbanitzable delimitat d’ús productiu i ús residencial de Palau Nord
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
provisional del document en el que fa constar que:
1. Competències municipals per l’aprovació provisional 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. 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 sol·licitat un informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, els quals l’havien 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).
2. Agència de Residus de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya).
L’informe de la Agència Catalana de l’Aigua, sol·licitat el 10.12.19 (registre d’entrada
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núm. 0111/10123/2019 en EACAT), no ha estat rebut fins al present moment, havent exhaurit el
termini d’un mes per emetre’l.
No obstant, el 22.01.2020 (registre de sortida núm. S 9000/00010468/2020) la
Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe favorable referent a la proposta de la primera
aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Terrassa on informa:
“...les possibles afeccions a domini públic hidràulic i/o a zona de policia dels sectors
anteriorment esmentats no variaran com a conseqüència dels canvis proposats en la
present Modificació Puntual...
... La present Modificació puntual no té efectes significatius sobre l’abastament d’aigua
potable...
... La present Modificació no te efectes significatius sobre sanejament...
.. .No s’aprecia que els canvis proposats a la present Modificació Puntual puguin
provocar variacions en els processos hidrològics. Aquests canvis tampoc
comportaran cap variació en la situació d’inundabilitat que hi pugui existir en
cadascun dels àmbits anteriorment esmentats...
... No es detecten efectes significatius sobre el medi ambient, d’acord a les
competències d’aquesta Agència...”.
L’informe de la Agència de Residus de Catalunya sol·licitat el 10.12.19 (registre
d’entrada núm. 0111/10123/2019 en EACAT) ha estat rebut amb data 14.01.2020 amb registre de
notificació núm. 2019/069349/B. Informa favorablement la segona aprovació inicial de la
modificació puntual del POUM de Terrassa.
Pel que fa al tràmit d’exposició pública de la present Modificació puntual del POUM,
va ser aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de novembre de
2019, i l’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de
desembre de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2019 i al
Diari de Terrassa de 18 de desembre de 2019 i sotmesa al tràmit d’exposició pública durant el
període comprés entre el 18 de desembre de 2019 fins 21 de gener de 2020.
Durant aquest període no s’ha presentat cap al·legació a l’expedient de la Modificació
puntual del POUM en relació a la recollida pneumàtica de residus, del terme municipal de Terrassa.
3. 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”.
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:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en relació a la recollida pneumàtica de residus.
SEGON.- Trametre el document ara aprovat provisionalment al Conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per tal que
previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, resolgui sobre llur
aprovació definitiva, segons preveu l’article 79.1.b) del text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.»
Epígraf 3)

Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d’agrupació
parcel·lària.

Pren la paraula en aquest punt el Sr. Armengol, qui anuncia que el Grup del PSC es
reafirma en el posicionament que ja va expressar el mes de novembre amb motiu de l’aprovació
inicial d’aquest expedient. El va votar a favor aleshores i el votarà a favor avui. És un expedient que
es va treballar durant l’anterior mandat, però no es va poder aprovar perquè el govern no disposava
de majoria suficient, i a l’oposició no hi havia ningú que el veiés amb bons ulls. Ara es veu que sí, i
al cap d’uns mesos s’ha canviat el criteri. El Sr. Armengol ho celebra. Al debat del punt anterior, el
Sr. González feia referència als lobbies. El present expedient, aquesta modificació puntual, que el
Sr. Caballero no ha explicat, fa referència a facilitar la promoció de determinades operacions
immobiliàries. En aquest cas, el Sr. Armengol voldria conèixer l’opinió del Sr. Caballero sobre per
què aquestes són bones i d’altres són dolentes. Segurament el Sr. Caballero dirà que aquestes se
situen dintre de la ciutat, en la ciutat consolidada, i les altres són de nou creixement. Però, al
capdavall, el lobby immobiliari és el mateix.
El Sr. Caballero reitera la pregunta que abans ha formulat sobre quina és la ideologia
del Grup del PSC en matèria de desenvolupament urbanístic, atès que ara vota a favor d’aquest
dictamen i acusa el Sr. Caballero de prendre decisions des d’un punt de vista ideològic. El Sr.
Caballero voldria saber si a l’anterior proposta de modificació puntual del POUM es considera que
tenia ideologia i ara l’ha deixat de tenir. En el present dictamen el Grup del PSC sembla content i en
l’anterior, no. Les paraules del Sr. Armengol denoten una certa ideologia, en un sentit concret. Per
això al Sr. Caballero li agradaria que explicités quina és la seva ideologia en matèria urbanística. El
Sr. Caballero ja ho he fet públicament, en campanya electoral, i a més consta en el Pla de Mandat.
El Sr. Caballero reitera la posició del govern pel que fa al desenvolupament urbanístic de la ciutat,
que consisteix en el fet que abans de fer créixer la trama urbana cal completar l’actual trama. El Sr.
Caballero manifesta que això és ideològic, i no se n’amaga. No necessita fer veure que és una cosa
quan n’és una altra, que resulta que segurament des d’un punt de vista electoral li agrada menys a
algú. El Sr. Caballero reitera al Sr. Armengol que expliqui quina és la seva ideologia urbanística. És
important que la ciutat sàpiga què en pensa sobre el desenvolupament urbanístic de la ciutat. El Sr.
Caballero ja ha dit què en pensa, què en pensa el govern, que es fonamenta en la tesi que cal
desenvolupar, completar i acabar l’actual trama urbana consolidada. La present proposta va en
aquesta línia, i per això el govern la planteja. El Sr. Caballero afegeix que quan va arribar al govern
d’aquesta ciutat, el Sr. Armengol feia quatre anys que era en el mateix càrrec. El Sr. Caballero es va
trobar una llista de 107 temes que el govern anterior no havia pogut aprovar. D’aquests 107 temes,
hi havia una llista de 80 assumptes que no és que el govern no hagués pogut aprovar, sinó que ni tan
sols els havien proposat ni en una comissió informativa, ni en un Ple ni enlloc. El Sr. Caballero no
en tenia coneixement de cap proposta del PSC sobre agrupacions parcel·làries.
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Intervé seguidament el Sr. Armengol, qui recorda que en una anterior intervenció, en
un Ple passat, i en referència a aquest expedient, el Sr. Caballero ja va posar a sobre de la taula el fet
que havia trobat un elevat nombre d’expedients pendents, un centenar. El Sr. Armengol afegeix que
ell podria dir que se’n va trobar dos-cents, i el mateix podria dir la seva antecessora en el càrrec,
que pertanyia al PSC i després se’n va anar a ERC. El Sr. Armengol considera que entrar en aquest
joc és força absurd. El Sr. Ballart ha estat Alcalde de la ciutat amb la llista del PSC, i ha compartit
el projecte socialista durant molts anys. Per tant, el Sr. Armengol demana que aquestes qüestions es
deixin de banda, i es parli de les qüestions que realment afecten la ciutadania, sense buscar
justificacions estranyes ni fer discursos que no pertoquen.
El Sr. Caballero reitera que arribats a aquest punt del debat, a tothom li agradaria saber
quin és el model urbanístic del PSC per a Terrassa. El Sr. Armengol demana explicacions a l’actual
Regidor d’Urbanisme, que fa dos-cents dies que està en el càrrec, en relació amb un seguit de
decisions i sense tenir en compte que la Regidoria d’urbanisme d’aquesta ciutat va estar en mans del
PSC durant 14.600 dies. En canvi, quan el Sr. Caballero li pregunta al Sr. Armengol i li demana
explicacions sobre aquests 14.600 dies, tenint en compte la proporció entre els dos terminis, aquest
diu que això no toca. El Sr. Armengol tindrà una contradicció constant al llarg d’aquest mandat, ja
que si cada vegada que faci una proposta urbanística, si és que la té, el Sr. Caballero pot estar com a
mínim els pròxims dos-cents dies a partir d’avui preguntant-li perquè el PSC no ho va fer en
quaranta anys. El Sr. Caballero conclou dient que aviat hi haurà ocasió d’escoltar quin és el model
urbanístic del Grup del PSC per Terrassa.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« La proposta de ‘‘Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4 en
relació amb les Unitats d’Agrupació Parcel·lària’’, de Terrassa, ha estat promoguda per
l’Ajuntament de Terrassa, i la documentació de la proposta ha estat redactada pels tècnics del Servei
de Planejament dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa.
La present proposta de Modificació, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 29 de novembre de 2019, té els seus antecedents en el Planejament vigent que és el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) i el Programa d’Actuació Urbanística
Municipal de Terrassa (PAUM), aprovat definitivament per Resolució de l’Honorable Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 04.07.03 i publicat al
DOGC núm. 4029 el 12.12.03.
El POUM recull en el seu contingut:
- Les definicions i condicions particulars d’edificació de les qualificacions amb clau
A2.8 (Fronts d’agrupació parcel·lària en illa homogènia) i A3.4 (Fronts d’agrupació
parcel·lària en illa tancada) definides als articles 92 i 101, respectivament, de la
normativa del POUM.
- 139 fitxes de les unitats d’agrupació parcel·lària (en endavant AP) incloses a l’annex
normatiu del POUM.
- 55 polígons d’actuació amb qualificacions A2.8 i/o A3.4.
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La figura d’unitat d’agrupació parcel·lària i la definició de les qualificacions amb clau
A2.8 i A3.4 van ser creades amb l’objectiu principal d’afavorir els processos de transformació de
l’edificació en determinats eixos i carrers comercials del municipi seguint els criteris de l’estudi i
valoracions incloses al Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) aprovat a
l’any 2003 per millorar i fomentar el comerç al municipi de Terrassa i motivar la creació d’un
paisatge urbà sense l’ aparició de finques unifamiliars estretes entre blocs plurifamiliars en alçada
deixant al descobert mitgeres de grans alçades.
Els criteris de delimitació de les 139 unitats d’agrupació parcel·lària es van
fonamentar en la localització de les finques que complien la següent combinació: baixa
consolidació de les seves edificacions, edificabilitat amb molt marge de creixement i ubicacions
amb elevades possibilitats de ser intervingudes dins dels eixos i carrers comercials del municipi
incloses al POEC.
Durant el període entre l’any 2003 i 2017, només el 6% de les sol·licituds d’obres
majors en parcel·les amb qualificació en clau A2.8 i A3.4 pertanyien a parcel·les incloses a alguna
unitat d’agrupació parcel·lària. De les 139 unitats d’agrupació parcel·lària que es van incloure a
l’annex del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) aprovat definitivament
l’any 2013 només n’han estat executades 22 i 2 es troben en tramitació.
De les 115 unitats pendent de desenvolupar, el 6% es troben buides i en desús la
totalitat de les finques que les componen i la resta tenen algun tipus d’ús o activitat ,alguna de les
finques que componen cada una de les unitats d’AP.
De les 115 unitats d’AP pendents de desenvolupar, actualment, gairebé el 8% (segons
anàlisi visual) tenen alguna finca tapiada o en estat ruïnós.
La Modificació puntual del POUM abasta els àmbits amb la qualificació de Fronts
d’agrupació parcel·lària en illa homogènia, clau A2.8, i Fronts d’agrupació parcel·lària en illa
tancada, A3.4. La superfície de l’àmbit és discontinua amb un total de 22.123 m2.
Dins les qualificacions de sòl indicades hi ha incloses 139 unitats d’Agrupació
parcel·lària adscrites al sòl urbà Consolidat i 35 polígons d’actuació adscrits al sòl urbà no
Consolidat.
Amb l’esperit de mantenir els objectius del POUM per a les dues qualificacions
afectades, i amb la voluntat d’afavorir els processos de transformació de l’edificació en determinats
eixos i carrers comercials que perseguien, es tramita aquesta modificació puntual del POUM que té
com a objectiu:
1.

Promoure l’augment de l’ample de la parcel·lació característica dels fronts d’illa
que configuren determinats carrers i avingudes amb una especial singularitat dins
de l’estructura de la ciutat i fomentar l’ús comercial a les plantes baixes de les
edificacions.

2.

Modificar paràmetres normatius de tot el conjunt d’APs per evitar situacions de
bloqueig de les unitats d’agrupació parcel·lària provocades per l’obligació que
tots els propietaris inclosos dins d’una unitat d’agrupació parcel·lària i/o
d’alguna nova han de donar la seva conformitat per portar a terme l’agrupació.
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Ateses les circumstàncies actuals en que es troba la ciutat de Terrassa, es veu
convenient afavorir processos de transformació de l’edificació d’alguns carrers i avingudes que
presenten una especial singularitat dins l’estructura de la ciutat i on s’inclouen les unitats
d’agregació parcel·lària indicades a l’annex del POUM.
Passats 16 anys de la seva aprovació i valorant com han incidit en la transformació de
les unitats versus les finques del seu entorn fins a l’actualitat, es fa evident que la figura d’unitat
d’agrupació parcel·lària i les seves condicions particulars d’edificació marcades en els articles 92 i
101 de la normativa no han incidit de forma positiva en fomentar clarament la transformació objecte
de la seva creació i, fins i tot, ens alguns casos, provoquen el bloqueig en la seva execució per la
condició que tots els propietaris de les finques dins de l’unitat d’AP han de donar la seva
conformitat en ferm per la seva execució. Aquest fet, amb el pas del temps, provoca la degradació
del paisatge urbà en aquestes unitats, justament el contrari pel que van ser creades.
És per aquest motiu, es proposa la modificació puntual del POUM mantenint els
objectius marcats al POUM de transformació i creació de paisatge urbà indicats als articles 92 i 101
de la normativa i adoptant els mecanismes normatius per facilitar la transformació de manera més
flexible i igualitària garantint l’ interès públic a les actuacions en quant als objectius paisatgístics
inicials no sols en l’àmbit de les AP sinó també a la resta dels Fronts d’espacial singularitat A2.8 i
A3.4.
D’acord amb els objectius i justificacions descrites en els punts anteriors, la present
Modificació puntual proposa la modificació de les condicions particulars d’edificació del sòl amb
qualificació clau A2.8 Fronts d’agrupació parcel·lària en illa homogènia i qualificació clau A3.4
Fronts d’agrupació parcel·lària en illa tancada i la suspensió de les 139 unitats d’agrupació
parcel·lària incloses a l’annex de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb les següents
actuacions:
1. Suprimir les unitats d’agrupació parcel·lària incloses a l’annex del POUM amb
l’objectiu de facilitar i desbloquejar la transformació del teixit dels carrers i
avingudes d’especial singularitat marcats al POUM i definits i regulats als articles
92 i 101 de les NNUU del POUM.
2. Proposar el tractament de les mitgeres generades a les zones de transició entre
diferents condicions particulars d’edificació, alçades reguladores màximes i les
zones en procés de transformació del teixit.
3. Mantenir l’objectiu indicat als article 92 referent a la clau A2.8 i l’article 101
referent a la clau A3.4 a les NNUU del POUM (afavorir processos de
transformació de l’edificació en parcel·les de dimensions superiors a les de l’ample
de parcel·la característica en aquells fronts d’illes que configuren determinats
carrers i avingudes que presenten una especial singularitat dins l’estructura de la
ciutat).
4. S’estableix l’obligatorietat d’assolir l’ARM a les finques amb qualificació amb clau
A2.8 i A3.4, amplada a partir de 9 m i ARM de PB+4 i PB+5.
5. A les finques d’amplada entre 4,5 i 9,0 m amb ARM superior a PB+3 no serà
obligatori assolir l’ARM però, en les sol·licituds de llicència, caldrà incloure un
estudi compositiu de l’edificació proposada en relació a les finques contigües.
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6. En els àmbits inclosos en Polígons d’Actuació, el cas de la Ronda Ponent, amb
qualificacions de A2.8 i A3.4, per tal de preservar l’objectiu de transformació dels
mateixos es determina la no aplicabilitat de les anteriors modificacions i la
aplicació de que en aquest àmbits de transformació, subjectes a una reparcel·lació
es mantinguin les determinacions ja recollides en els articles 92 i 101 referides a les
noves parcel·lacions, que estableixin una amplada mínima de 12 m per a les noves
parcel·lacions. En aquests àmbits també serà obligatori que les noves edificacions
assoleixen l’ARM.
Es proposa que les anteriors actuacions quedin reflectides a la modificació dels articles
81, 92, 93, 101, 102, 270 i 271 de la Normativa Urbanística del POUM.
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
provisional del document en el que fa constar que:
1. Competències municipals per l’aprovació provisional 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. 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 sol·licitat un informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, els quals l’havien d’emetre en el termini d’un mes,
concretament s’ha procedit a sol·licitar els informes que es detallen:
1.

Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, (Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat) (Art 85.5 DL 1/2010, Text refós de la Llei
d’urbanisme).
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2.

Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat). (art 8.5 del DL 3/2003 Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya).

3.

Direcció General de Comerç (Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat) en relació als eixos comercials que contempla la proposta.

L’informe del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, sol·licitat el 12.12.19
(registre d’entrada núm. 0111/10224/2019 en EACAT), no ha estat rebut fins al present moment,
havent exhaurit el termini d’un mes per emetre’l.
L’informe de la Agència Catalana de l’Aigua, sol·licitat el 12.12.19 (registre d’entrada
núm. 0111/10224/2019 en EACAT) , no ha estat rebut fins al present moment, havent exhaurit el
termini d’un mes per emetre’l.
L’informe de la Direcció General de Comerç, sol·licitat el 12.12.19 (registre d’entrada
núm. 0111/10224/2019 en EACAT) ha estat rebut amb data 22.01.2020 amb registre de notificació
núm. E/001860-2020. Informa favorablement l’ aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM de Terrassa: ‘‘...Atès que la totalitat de l’àmbit d’aquesta Modificació se situa dins la TUC
actual de Terrassa d’acord amb el plànol d’ordenació P1 aportat, i tenint en compte que dins el
seu perímetre es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars i no singulars, als efectes del
Decret Llei 1/2009, aquesta proposta s’adequa als criteris de localització i ordenació de l’ús
comercial del seu article 9...’’
Pel que fa al tràmit d’exposició pública de la present Modificació puntual del POUM,
va ser aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de novembre de
2019, i l’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de
desembre de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20 de desembre de 2019 i al
Diari de Terrassa de 18 de desembre de 2019 i sotmesa al tràmit d’exposició pública durant el
període comprés entre el 18 de desembre de 2019 i 21 de gener de 2020.
Durant aquest període no s’ha presentat cap al·legació a l’expedient de la Modificació
puntual del POUM en relació a la Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4
relatives a les agrupacions parcel·làries, del terme municipal de Terrassa.
3. 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”.
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:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d’agrupació
parcel·lària.
SEGON.- Trametre el document ara aprovat provisionalment al Conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per tal que
previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, resolgui sobre llur
aprovació definitiva, segons preveu l’article 79.1.b) del text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.»
ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Epígraf 4)

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa en matèria d’intercanvi de dades amb transcendència
tributària, i de l’addenda al conveni de 14 de novembre de 2017 de col·laboració entre
ambdues administracions per a la recaptació en període executiu d’ingressos
tributaris i altres ingressos de dret públic.

Pren la paraula la Sra. Marín, que assenyala que des de l’any 2017, i com sempre
dintre del que marquen les lleis vigents, l’Ajuntament de Terrassa està treballant amb l’Agència
Tributària de Catalunya per establir un sistema d’intercanvi de dades fiscals. Avui es plantegen dos
acords: un conveni marc de col·laboració i una addenda per la recaptació en període executiu
d’ingressos tributaris. L’objectiu de fons és que tothom pagui el que li correspon, amb total
transparència i respecte als drets de totes les persones. És a dir, que es tracta de lluitar contra la
morositat i contra el frau fiscal, per tal que totes les persones, empreses i entitats facin front de
forma justa a les seves obligacions fiscals i possibles sancions, més enllà del mateix àmbit
territorial.
Pren la paraula el Sr. Vega, qui anuncia que el Grup del PSC se suma a aquesta
proposta, que amplia els acords que l’Ajuntament ja tenia amb l’Agència Tributària de Catalunya, i
que van orientats, amb bon sentit, a reduir el frau i la morositat. Per tant, el Grup del PSC hi votarà
a favor. El Sr. Vega, però, ha volgut intervenir perquè el Sr. Caballero, que sap molt bé de debats,
ha fet acusacions molt genèriques en l’anterior referència a si el PSC tenia ideologia, i qüestionant
el que ha fet en quaranta anys. El Sr. Vega assenyala que els que ja tenen una certa edat saben com
era aquesta ciutat en els anys setanta i com és avui. Hi haurà hagut encerts i errors, però ha apostat
sempre per una ciutat equilibrada i cohesionada. Això és el que vol. Acompanyar també el
creixement. El Sr. Caballero preguntava quina és la ideologia del PSC. El PSC té un full de serveis
de quaranta anys, que el Sr. Caballero diu que no han servit per res. El Sr. Vega el convida a fer la
pregunta a la ciutadania, que durant moltes convocatòries electorals ha donat validesa a la seva
gestió. El Sr. Vega afegeix que es tracta d’ideologies diferents. Aquesta pregunta, per tant, és
retòrica i no té sentit. Ambdós partits es distingeixen clarament, i no s’ha de menysprear la
ideologia de l’altre. Però a banda de la ideologia, el Sr. Caballero amb la seva i el Sr. Vega amb la
seva, hi ha el sentit comú. I això és el que li ha faltat al Sr. Caballero, perquè hauria d’haver
contestat a les preguntes que se li feien. No fer un atac genèric i desvirtuar el debat, que és el que ha
fet.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
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« L’Ajuntament de Terrassa i l’Agència Tributària de Catalunya van subscriure el 14
de novembre de 2017 un Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària i recaptació
executiva que ha estat progressivament desenvolupat des d’aleshores i ha estat revisat i analitzat en
el marc de la comissió de seguiment constituïda entre ambdues administracions.
Es planteja a hores d’ara la necessitat de detallar i ampliar l’abast de l’anterior
conveni, que establia el marc general de col·laboració, amb nous instruments que permetin complir
amb les necessitats en matèria tributària de l’Ajuntament de Terrassa i l’Agència Tributària de
Catalunya, mitjançant l’aprovació d’una addenda a aquest conveni per a la recaptació en període
executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, i l’aprovació d’un nou conveni de
col·laboració en matèria d’intercanvi de dades amb transcendència tributària.
La signatura de l’anterior conveni tenia per objecte permetre l’Ajuntament de Terrassa
superar les limitacions en quant a la capacitat d’embargar fora del seu àmbit territorial, i alhora
obrir la porta a obtenir dades amb transcendència tributària en possessió de l’Agència Tributària, i
que han de ser de gran ajut per a la millora de la gestió dels tributs municipals. El conveni subscrit
és un conveni obert, que ha de ser desenvolupat a mida que la col·laboració entres ambdues
administracions es vagi desplegant, i tant l’addenda que ara se’ns proposa i el nou conveni
d’intercanvi de dades són una concreció d’aquesta col·laboració.
En aquest sentit, doncs, i als efectes d’allò que preveu la Llei 40/2015 d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic en el seu article 50, relatiu als tràmits preceptius per a la
subscripció de convenis i els seus efectes, d’acord amb el qual “serà necessari que el conveni
s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment del
previst en aquesta llei”, el conveni que ara es proposa i l’addenda al ja existent són necessaris i
oportuns, doncs esdevenen eines que permetran que l’Ajuntament de Terrassa pugui fer efectives
les seves potestats en matèria tributària, i alhora han de permetre incidir en aquells deutors que,
degut al fet que tenen el domicili fiscal fora del municipi, no tenen béns en l’àmbit d’actuació
municipal, i per tant l’Ajuntament no hi pot actuar, suposant una clara millora en la capacitat
recaptadora.
D’acord amb l’informe emès pel Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació,
l’activitat de col·laboració que es planteja amb l’Agència Tributària de Catalunya, per la seva
naturalesa, no té caràcter contractual i compleix amb allò que preveu la pròpia llei 40/2015 així com
la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària i el reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu impacte econòmic es circumscriu al recàrrec de constrenyiment de les quantitats
que l’Agència recapti efectivament i que l’Ajuntament no ha pogut assolir pels seus propis mitjans,
doncs s’obtindran de deutors de fora del Municipi de Terrassa sobre els quals l’Ajuntament no té
potestat d’embargament i que altrament no s’haurien pogut recaptar, per la qual cosa la signatura
del conveni no suposa majors obligacions econòmiques que les existents prèviament a la seva
subscripció.
I vistos els informes de l’ Interventor general i del Secretari general de la corporació.
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni de Col·laboració en matèria
d’intercanvi de dades amb transcendència tributària amb l’Agència Tributària de Catalunya i
habilitar l’Alcalde per tal que signi aquest conveni en representació de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar l’Addenda número 1 al Conveni de 14 de novembre de 2017 de
col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per a la recaptació
en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, i habilitar l’Alcalde per
tal que LA signi en representació de l’Ajuntament.»
Epígraf 5)

Aprovar l’increment de les retribucions per al 2020 en un dos per cent per al personal
del règim funcionari i laboral que presta serveis a l’Ajuntament de Terrassa, i les
societats municipals Egarvia, S.A., Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A.,
Foment de Terrassa, S.A. i Societat Municipal de Comunicació, S.A., amb efectes 1 de
gener de 2020.

Pren la paraula la Sra. Marín, qui explica que en relació amb aquest punt el govern
està senzillament complint amb les normes estatals en matèria de retribució al personal municipal.
Després de molts anys de retallades, es proposa aprovar una correcció del 2% de les retribucions,
com mana la llei. No és cap increment, és simplement una correcció que té els seus costos
econòmics, sens dubte, però que és també un acte de justícia retributiva. La Sra. Marín afegeix que
aquest augment no afectarà els membres electes, és a dir als Regidors i Regidores d’aquest
Ajuntament.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« VIST que en data 22 de gener ha estat publica al B.O.E. el Real Decret-llei 2/2020,
de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic i que el seu article 3. dos preveu que les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior al dos per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre del 2019.
VIST que en sessió de la Comissió de seguiment dels Instruments Col·lectius pel
personal funcionari i laboral de data 4 de febrer de 2020 s’ha acordat l’aplicació d’aquest increment
del dos per cent per aquest personal al servei de l’Ajuntament de Terrassa, i les societats municipals
Egarvia, S.A., Societat Municipal de Comunicació, S.A., Societat Municipal d’Habitatge de
Terrassa, S.A. i Foment de Terrassa, S.A.
VIST allò disposat al Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art. 21 i 37.a), a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local (Art. 22.2.) i al 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).
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:
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PRIMER.- Aprovar l’increment de les retribucions per al 2020 en un dos per cent per
al personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a l’Ajuntament de Terrassa, i les
societats municipals Egarvia, S.A., Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A., Foment de
Terrassa, S.A. i Societat Municipal de Comunicació, S.A., i amb efectes 1 de gener de 2020.
SEGON.- Facultar a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern
Obert, o qui legalment el substitueixi, per tal que pugui signar i atorgar tots els documents que
siguin necessaris per a la seva efectivitat.»
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Epígraf 6)

Aprovació inicial de la modificació de l’art. 5è del Reglament d’organització i
funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa.

Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« En data 25 de maig de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa adoptà l’acord de
crear el Consell Universitari de Terrassa com a òrgan consultiu per a disposar d’una plataforma de
reflexió i de generació de propostes en matèria de promoció universitària.
El dia 21 de juny de 2010 el Ple de l’Ajuntament aprovà els nous Estatuts del Consell
Universitari per poder adaptar el seu funcionament als reptes dels canvis en el sistema educatiu i en
el teixit de la ciutat i, alhora, dotar-lo de més dinamisme.
El grup executiu d’aquest Consell va anar treballant l’adaptació del contingut dels
Estatuts vigents al que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 21 de juliol de 2016. Aquest reglament en el seu Capítol IV, articles
23 i 24, determina les funcions, composició i funcionament dels Consells Sectorials.
Fruit d’aquest treball del grup executiu va sorgir la proposta del “Reglament
d’organització i funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa”, la qual va ser
aprovada pel plenari del Consell Universitari en sessió de data 4 de desembre de 2018.
Així mateix, en data 29 de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament aprovà
inicialment l’esmentat reglament, el qual ha estat sotmès a l’audiència pública pel termini mínim de
trenta dies, sense haver cap al·legació al respecte, esdevenint l’acord aprovat definitivament.
Vist l’informe emès per la directora del Servei d’Universitats en data 6 de febrer de
2020, en el que expressa que amb la voluntat d’adaptar el text dels Estatuts al Reglament de
Participació Ciutadana simplificant l’estructura dels seus òrgans fusionant el Comitè de
Representació Permanent i el Plenari, va haver una errada de transcripció no essent incorporats com
a membres del Plenari els rectors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya. Per
tot això, proposa fer una esmena o modificació al text de l’article “Composició del Plenari”, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa, aprovat
inicialment per l’Ajuntament en Ple en data 29 de novembre de 2019, i esdevingut aprovat
definitivament.
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Vistos els articles 178 i 179 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i concordants del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el seu article 109 “Revocació d’actes i rectificació d’errors” , l’
apartat 2 diu que “les administracions públiques... poden rectificar d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”
Atès el Decret d’Alcaldia-Presidència, núm.
delegacions d’atribucions.

5764, de 18 de juny de 2019, de

Per tot això, aquesta Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la
Ciutat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 - Composició del Plenari del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa, en els
següents termes:
Allà on diu:
“Article 5. Composició del Plenari
a) El Plenari del Consell està integrat per:
• Presidència
• Vicepresidència
• Vocals, detallat el nombre de persones en representació de:
-

1 representant de cadascun dels diferents grups polítics municipals representats al Ple
2 representats del Servei d’Universitats
1 representant del Servei d’Educació
1 representant del Consell de la Formació Professional de Terrassa
1 representant de la Regidoria de Cultura
1 representant de la Regidoria de Joventut i Lleure
1 representant de la Regidoria d’Innovació
1 representant de la Regidoria de Polítiques de Gènere
1 representant de la Regidoria LGTBIQ
1 representant de la Regidoria de Promoció Econòmica
1 representant del Servei de Mobilitat
1 representant del Servei de Medi Ambient
1 representant del Servei d’Urbanisme
1 representant de la Societat Municipal d’Habitatge
1 representant del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional
1 representant del Servei d’Ocupació i Formació
1 representant del Servei d’Esports
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-

1 representant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT- UPC)
1 representant de la Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT- UPC)
1 representant de l’EUNCET Business School (UPC)
1 representant del Centre d’Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM – UPC)
1 representant de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC –
UB)
1 representant de l’Escola de Comerç i Distribució (ESCODI – UB)
1 representant de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT –
UAB)
1 representant de l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona)
1 representant del centre de suport de la Seu de Terrassa de la Universitat Oberta de
Catalunya a Terrassa (UOC)
1 representant del Campus Universitari de Salut Mútua Terrassa
1 representant del Parc Audiovisual de Catalunya
1 representant de l’Extensió Universitària per a la Gent Gran
1 representant del Centre Català del Plàstic
1 representant de LEITAT
1 representant de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Universitat
1 representant del Consorci Sanitari de Terrassa
1 representant de la Cecot
1 representant de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
1 representant de CCOO
1 representant de UGT
1 representant de la delegació d’estudiants de cadascun dels centres universitaris del
Campus Terrassa

b) D’acord amb el Reglament de participació ciutadana, s’hi podran integrar aquelles entitats
relacionades amb l’àmbit universitari inscrites en el Registre municipal d’entitats
ciutadanes i els col·lectius i les persones inscrites en el Registre municipal de participació
de la ciutadania. A aquest efecte, hauran de presentar una sol·licitud dirigida a la
Presidència del Consell, que serà valorada a la Comissió Permanent.
Un cop fetes les propostes de representació, que hauran d’incloure una persona titular i una
altra de suplent, es procedirà, mitjançant decret d’Alcaldia, al seu nomenament com a
integrants del Ple del Consell. Totes elles tindran veu i vot, llevat de qui exerceixi la Secretaria
i del personal tècnic municipal, que només tindran dret a veu”
Ha de dir:
“Article 5. Composició del Plenari
a) El Plenari del Consell està integrat per:
• Presidència
• Vicepresidència
• Vocals, detallat el nombre de persones en representació de:
-

1 representant de cadascun dels diferents grups polítics municipals representats al Ple
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-

El/la rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya, o persona en qui delegui
El/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, o persona en qui delegui
El/la rector/a de la Universitat de Barcelona, o persona en qui delegui
El/la rector/a de la Universitat Oberta de Catalunya, o persona en qui delegui
2 representats del Servei d’Universitats
1 representant del Servei d’Educació
1 representant del Consell de la Formació Professional de Terrassa
1 representant de la Regidoria de Cultura
1 representant de la Regidoria de Joventut i Lleure
1 representant de la Regidoria d’Innovació
1 representant de la Regidoria de Polítiques de Gènere
1 representant de la Regidoria LGTBIQ
1 representant de la Regidoria de Promoció Econòmica
1 representant del Servei de Mobilitat
1 representant del Servei de Medi Ambient
1 representant del Servei d’Urbanisme
1 representant de la Societat Municipal d’Habitatge
1 representant del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional
1 representant del Servei d’Ocupació i Formació
1 representant del Servei d’Esports
1 representant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT- UPC)
1 representant de la Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT- UPC)
1 representant de l’EUNCET Business School (UPC)
1 representant del Centre d’Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM – UPC)
1 representant de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC –
UB)
1 representant de l’Escola de Comerç i Distribució (ESCODI – UB)
1 representant de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT –
UAB)
1 representant de l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona)
1 representant del centre de suport de la Seu de Terrassa de la Universitat Oberta de
Catalunya a Terrassa (UOC)
1 representant del Campus Universitari de Salut Mútua Terrassa
1 representant del Parc Audiovisual de Catalunya
1 representant de l’Extensió Universitària per a la Gent Gran
1 representant del Centre Català del Plàstic
1 representant de LEITAT
1 representant de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Universitat
1 representant del Consorci Sanitari de Terrassa
1 representant de la Cecot
1 representant de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
1 representant de CCOO
1 representant de UGT
1 representant de la delegació d’estudiants de cadascun dels centres universitaris del
Campus Terrassa

b) D’acord amb el Reglament de participació ciutadana, s’hi podran integrar aquelles entitats
relacionades amb l’àmbit universitari inscrites en el Registre municipal d’entitats
ciutadanes i els col·lectius i les persones inscrites en el Registre municipal de participació
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de la ciutadania. A aquest efecte, hauran de presentar una sol·licitud dirigida a la
Presidència del Consell, que serà valorada a la Comissió Permanent.
Un cop fetes les propostes de representació, que hauran d’incloure una persona titular i una
altra de suplent, es procedirà, mitjançant decret d’Alcaldia, al seu nomenament com a
integrants del Ple del Consell. Totes elles tindran veu i vot, llevat de qui exerceixi la Secretaria
i del personal tècnic municipal, que només tindran dret a veu”
SEGON.- Sotmetre l’acord de modificació inicial de l’article 5 del text del Reglament
a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, i a un mitjà local
diari de comunicació escrita, durant el termini mínim de trenta dies, a fi de què es puguin presentar
reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de què no se’n produeixi cap, l’acord aprovat
esdevindrà definitiu.»
ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

Epígraf 7)

Acceptar l’assignació per al període gener - desembre del 2019, atorgada per la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per al finançament del funcionament dels centres educatius de titularitat
municipal Centre d’Educació Especial FATIMA i Centre Paràlisi Cerebral El Pi.

Pren la paraula el Sr. Vega, qui recorda que aquesta és una competència de la
Generalitat, que ha assumit l’Ajuntament, al qual li costa diners. Aquest és un servei important per a
la ciutat, i per tant el Sr. Vega creu que s’ha de mantenir, i que evidentment s’han d’acceptar els
diners. El Sr. Vega recorda que fa quinze dies va estar aquí el Conseller d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. La notícia que va sortir era la d’una aportació per a la construcció d’una
escola, que el Sr. Vega espera que s’expliqui en quins termes i perquè, ja que tampoc és
competència de l’Ajuntament. Tot i això, el Grup del PSC tampoc s’hi oposarà per definició. Poden
haver-hi raons i es poden entendre. Però hi ha un apartat important, que és el finançament del tram
0-3. Des de la Generalitat s’ha aportat zero euros des del 2012. En aquests moments, si es prenen
les xifres del 2010, per exemple, el deute de la Generalitat amb Terrassa supera els 12 milions i mig
d’euros. Hi ha ajuntaments, i el de Terrassa es troba entre ells, que van fer una reclamació per
aquest concepte. El Sr. Vega pregunta si es va tractar aquest tema i si es va negociar, quines
contraprestacions o com es va establir el pagament d’aquest deute, que el Sr. Vega continua
reclamant perquè és un deute que, a més, s’ha sostingut en els pitjors moments de la crisi per part de
les administracions locals sense que la Generalitat hagi tingut cap gest al respecte. Ara sembla que,
com a mínim com a proposta, està en el pressupost del 2020. El Sr. Vega vol saber si es va negociar
d’alguna manera en relació amb aquestes escoles d’educació especial, que són competència de la
Generalitat, de les quals únicament en queden vuit a tota Catalunya. Sembla que la Generalitat, a
partir de les sentències dictades en contra seva, ha negociat amb algun municipi. El Sr. Vega
demana que s’expliqui, perquè és un servei bàsic per a les famílies, i de cap manera s’ha de posar en
risc. Però caldria que es fes ordenadament, i que aquella administració que té els recursos i que té
també la competència se’n faci càrrec, o saber, com a mínim, si ha format part de la negociació amb
el Conseller.
Pren la paraula tot seguit la Sra. Ciurana, qui explica que el tram 0-3 és un tema que
està damunt de la taula. És un dels temes que es negociaran i no està tancat encara. Naturalment,
però, el govern vol garantir que siguin retornats els diners que l’Ajuntament ha hagut d’avançar
aquests anys per tal de fer front al manteniment de les escoles bressol municipals. Terrassa, com
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altres ciutats, està negociant un conveni o un protocol, no se sap encara quina fórmula tindrà, amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de resoldre problemes com aquest.
Una qüestió és ordenar les escoles bressol, que en aquests moments hi ha dues línies públiques que
d’alguna manera es fan la competència entre elles. Això es vol resoldre. També es vol cobrar el
deute, així com resoldre altres qüestions, com ara l’educació a partir dels setze anys, o la formació
professional, veient com es reorganitza en el context de Terrassa. Pel que fa a la construcció de
l’institut-escola Sala i Badrinas, també es vol establir en aquest conveni quines són les prioritats,
tant pel que fa a alguna construcció que és evidentment necessària i imprescindible, com també la
remodelació d’altres centres que es necessita tenir operatius ara, així com els patis de les escoles
que fa molt de temps que estan abandonats. En aquests temes s’hi està treballant, i per tant cal
esperar, amb la brevetat més gran possible, poder explicar a tothom com ha quedat tot plegat. Però
encara no està acabat de definir. Hi ha d’haver comissions tècniques per ambdues bandes, tant del
Departament d’Educació com de l’Ajuntament, i en aquests moments s’hi està treballant.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« La Llei 12/2009, de 19 de juliol, d’Educació estableix en l’article 199 que el Govern
ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa referència l’article 5.2 i ha
de sostenir amb recursos econòmics necessaris els centres que presten el Servei d’Educació de
Catalunya, d’acord amb la programació educativa. Aquest finançament per al funcionament dels
centres de titularitat municipal ha de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs
de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives,
modifica l’apartat 5 de l’article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i
estableix que les transferències per quantia superior a cinquanta mil euros s’han de formalitzar
mitjançant convenis, però resten excloses les transferències que s’efectuïn als ens locals.
L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei d’Educació, va enviar les dades
d’alumnat i professorat dels nostres centres d’educació especial: FATIMA i El Pi a la Generalitat de
Catalunya per al curs escolar 2018-2019 per al càlcul de l’assignació per a les despeses de
funcionament i sosteniment d’aquests centres educatius de titularitat municipal que integren el
Servei d’Educació de Catalunya i així transferir-nos durant l’any 2019, els imports corresponents.
Per tal de finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat de les
corporacions locals, d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària i d’Educació Especial, la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha
cregut oportú, assignar per tot l’any 2019, a la nostra corporació local, l’import total de
2.495.112,99 €.
La presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cicles de la Vida, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords següents:
Acceptar l’assignació per al període gener-desembre de l’exercici 2019, atorgada per
la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
per al finançament del funcionament dels centres educatius de titularitat municipal: Centre
d’Educació Especial FATIMA i Centre Paràlisi Cerebral El Pi, per un total 2.495.112,99 €,
desglossat de la forma següent:
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• CEE FÀTIMA 1.637.407,42 €
• CEE EL PI 857.705,57 € »
Epígraf 8)

Aprovar inicialment les Bases reguladores que hauran de regir en la quinzena edició
del premis “Nous Professionals 2020”.

Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« Els serveis tècnics d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Consell de
la Formació Professional i amb col·laboració del Servei d’Emprenedoria i Economia Social de
l’Ajuntament de Terrassa i Servei de Protocol, amb el suport del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, la CECOT, la Diputació de Barcelona, els Departaments d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, els Sindicats CCOO i UGT i Cambra de Comerç de Terrassa, han elaborat una
proposta de bases i convocatòria per a l’atorgament de premis de la 15a edició: “Nous professionals
2020”, mitjançant la seva incorporació al Portal Educatiu i, si s’escau, la seva publicació. El referit
expedient resta degudament documentat els objectius i efectes que es pretenen amb l’atorgament de
les esmentades subvencions (premis), el termini necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les fonts de finançament, tal i com requereix l’article 8 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
Aquests premis pretenen motivar l’esperit emprenedor, innovador i creatiu de
l’alumnat que està cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional així com Programes
de Formació i Inserció (PFI) i FP Bàsica mitjançant el reconeixement públic de projectes
individuals o col·lectius.
La secretària tècnica del Consell de la Formació Professional de Terrassa n’ha emès
un informe tècnic.
La directora de Serveis d’Educació, n’ha emès un informe favorable.
D’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord al RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
De conformitat a la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa.
D’acord al 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.
De conformitat als articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
D’acord a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Atenent aquests antecedents i l’esmentat informe dels serveis tècnics d’Educació que
acompanya la proposta, com a presidenta delegada de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cicles
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de la Vida de l’Ajuntament de Terrassa, en us de les atribucions conferides per Decret de
l’Alcaldia-Presidència número 5764 de 18 de juny de 2019, proposo a l’Excm. Ajuntament Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores que hauran de regir en la quinzena
edició dels premis “Nous Professionals 2020”, en les categories següents:
A. Premi al projecte més innovador (GM-GS)
B. Premi al projecte amb millor viabilitat empresarial (GM-GS)
C. Premi al millor projecte d’economia social i solidària (GM-GS)
D. Premi al millor projecte d’economia circular (GM-GS)
E. Premi al millor projecte de PFI
F. Premi al millor dossier – memòria d’FP dual
com a normativa del marc general de les condicions per regular l’atorgament de subvencions
(premis), per tal de fomentar i promocionar activitats socials i econòmiques d’interès local, de
conformitat a l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Segon.- Sotmetre a informació pública les esmentades Bases, pel termini de 20 dies, al
Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d’anuncis i edictes electrònic de la corporació i una
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es fa constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense
necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el ROAS.»
JUNTA DE PORTAVEUS

Epígraf 9)

Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

Pren la paraula en aquest punt el Sr. Caballero, 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 dotze 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.
» 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
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estructural i molt arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit
d’influència, fem que les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la
igualtat i el respecte.
» En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes,
per petits i quotidians que aquests siguin.
» És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les
dones.
» Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui
una ciutat lliure de masclisme i de violència.
Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci.
Epígraf 10) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de
Portaveus, si s’escau.
1.

Commemoració del Dia Internacional de les dones.

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:
« De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones,
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les
persones que conformen la nostra societat.
» Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es
tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres.
De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda
aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és
una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit
educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més
rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre
i el terra enganxós, doncs, encara no s’han superat i segueixen limitant les possibilitats d’ascens i
desenvolupament de les dones.
» Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir
aquest dret lliurement.
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» Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A
més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
» Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la
dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit
laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-les, eradicarles.
» Una de les formes més sagnants d’aquesta cultura heteropatriarcal és la violència
masclista contra les dones.
» Terrassa ha patit recentment i de forma directa els efectes de la violència masclista,
amb dues terrassenques mortes per feminicidi l’any 2019 i una altra conciutadana assassinada el
gener d’aquest mateix any 2020.
» Les violències masclistes, en totes les seves formes, suposen una vulneració dels
drets humans. Des de l’Ajuntament de Terrassa treballem per sensibilitzar la societat, prevenir
aquest tipus de violències, i atendre de forma integral a les dones que la pateixen o l’han patit, i les
seves famílies.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents:
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i
protocols que tenim a l’abast.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i, en especial, a les
mobilitzacions que es duguin a terme a la nostra ciutat.
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en
l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de
dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment
de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la
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promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció
de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans
que viuen soles.
Setè.- Adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes
del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les
entitats municipalistes.»
2.

Instal·lació de lavabos a l’estació FGC de les Fonts,

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« La apertura de las nuevas estaciones de a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en 2015 en Terrassa ha producido un incremento notable de los usuarios de este servicio
en Terrassa. Desde entonces, el número de usuarios se ha disparado: de 2,6 millones de viajes en
2014 (sin la ampliación), a 3 millones el año siguiente (con cinco meses con la prolongación
abierta) y a 3,8 millones en 2016, según datos de FGC. Esto supone un aumento del 47% de viajes
tomando como referencia dos años completos con y sin ampliación.
» Los usuarios de FGC no solo se dirigen a las nuevas estaciones, sino que también
acuden al apeadero de Les Fonts, donde opera una antigua estación no urbana que conecta este
barrio con el centro de Terrassa. A dicha estación acuden a pie, gente del barrio; y en coche, gente
de los barrios limítrofes que usan el aparcamiento como punto de estacionamiento y acceso al
servicio de tren.
» En una época en que la estación era poco usada, la falta de lavabos se notaba poco,
pero en la actualidad, la falta de lavabos redunda en una calidad de servicio deficiente y, además,
subsanable. El tráfico de personas de distintas edades, pero sobre todo de niños y personas mayores,
hace necesaria la instalación de un servicio de lavabos en la estación de Les Fonts.
Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Instar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a que instale un lavabo
en la estación de Les Fonts, mediante la consignación presupuestaria adecuada en el transcurso de
2020.
Segundo. Comunicar este acuerdo a la sociedad Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.»
3.

A favor de l’impuls del Pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça.
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El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« El número d’explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada important. Se
n’han destruït 10.000 en 15 anys. El descens del 35% de la Renta Agrària en els darrers 16 anys és
un altre indicador preocupant.
» Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d’inversions i serveis públics
bàsics a les zones rurals ens ha portat a una preocupant crisi demogràfica al conjunt de Catalunya.
La Catalunya buida, degut a la despoblació i l’empobriment, s’ha accelerat de manera preocupant i
requereix de solucions integrals i urgents des de les diferents administracions públiques.
» Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el sector
agroalimentari. Un sector amb un pes econòmic, social i territorial molt important a Catalunya
(3,6% del PIB i 17% de la Indústria) però que amaga grans desigualtats entre els diferents agents
que hi intervenen.
» Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus dels
productors és un dels reptes i problemàtiques més importants que té el conjunt de la societat
catalana, i d’arreu de l’Estat.
» Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus dels productors
d’aliments, amb solucions integrals i amb la implicació de totes les parts afectades.
Un Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta de Comunitats Autònomes
productores, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Unió Europea.
» També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l’activitat i la
supervivència dels agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, posar en valor la importància de
l’alimentació de qualitat, saludable i segura a casa nostra.
És per aquests motius que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta
els següents:
ACORDS:
Instar al Govern del a Generalitat a:
Primer. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les
entitats, organitzacions, plataformes i Administracions Públiques implicades. Aquest Pacte s’ha de
dur a terme:
a) Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats Autònomes
afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agricultura i als
eurodiputats catalans.
Segon. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents objectius:
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a) Promoure la revisió i la millorar de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària.
b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries.
c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l’origen i el processament
dels aliments.
d) Millorar els mecanismes de retirada.
e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC 2021-2027.
f) Defensar l’agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC.
g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments d’Europa.
h) Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la Generalitat i de l’Estat.
i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions.
j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari.
k) Millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus.
l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat.
m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat.
n) Millorar la formació empresarial i agrària.
o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de l’Institut Català
de Finances.
Tercer. Traslladar aquests acords al Departament d’Agricultura de la Generalitat, als
Grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, i a les entitats i sindicats que representen als i les
agricultors/res.»
4.

Per la promoció de la targeta de transport públic T-Verda a la ciutat 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:
« La tardor de l’any 2017 es va posar en funcionament la targeta T-Verda, integrada en
el Sistema Tarifari Integrat de transport públic gestionat per l’Autoritat del Transport Metropolità i
de la qual la ciutat de Terrassa en forma part a través de Associació de Municipis pel Transport
Urbà. L’objectiu era crear un títol de caràcter ambiental que facilites la retirada de la circulació de
vehicles vells, altament contaminants, i acompanyés en un canvi d’hàbits la mobilitat cap a l’ús del
transport públic, a canvi de permetre viatjar de forma il·limitada i gratuïta per les 6 zones del
sistema de transport públic durant tres anys.
» Durant aquest període de dos anys, s’ha aconseguit retirar de la circulació 6.800
vehicles i el nombre de viatges realitzats amb la T-Verda ha superat els 3 milions de desplaçaments
en total. Així mateix, en els darrers mesos hi ha hagut un notable increment de sol·licituds
coincidint amb la entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona.
» En el cas de Terrassa, les dades facilitades per l’AMTU ens diuen que el nombre de
sol·licituds entre finals del 2017 i principis del 2020 han estat de 127. Tot i ser unes dades positives,
pensem que no són significatives tenint en compte el nombrós parc automobilístic de la nostra
ciutat, xifrat en uns 118.000 vehicles, entre turismes i motocicletes.
» Tenint en compte que en els propers mesos, i seguint el Pla de Mobilitat Urbana
aprovat l’any 2016, s’implantarà la Zona de Baixes Emissions a la nostra ciutat, creiem que és un
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bon moment per intensificar la promoció d’aquest títol amb caràcter ambiental que ajudi a
transformar.
És per aquests motius que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta
els següents:
ACORDS
Primer.- Difondre des de l’Ajuntament de Terrassa l’existència i els avantatges de la
T-Verda, incentivant les sol·licituds d’aquest títol de transport al nostre municipi.
Segon.- Traslladar aquests acords a l’AMTU i l’ATM, i a les entitats de la nostra
ciutat que treballen en la promoció de la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.»
5.

Per garantir i preservar el benestar animal a les activitats tradicionals a la
nostra ciutat.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« Un dels grans reptes per Terrassa és avançar cap a una ciutat vital, plural i oberta, en
la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i
serveis per tots els cicles de la vida, que correspon als Objectius de Desenvolupament sostenible
3/4/5/10/11.(1)
» En aquest sentit, considerem que el benestar i la qualitat de vida de les persones són
els eixos que relliguen un conjunt de serveis que abasten totes les etapes de la vida, com són
l’educació, sanitat, cultura, esport, serveis socials, habitatge, serveis a la gent gran, atenció a la
infància, l’adolescència i les famílies, joventut, capacitats diverses...
» Aquest conjunt de serveis i actuacions municipals està profundament relacionat amb
un sistema de valors i de drets humans que constitueixen el nucli essencial del progrés social de les
darreres dècades, com la igualtat, el respecte a la diversitat i tants altres, que van més enllà de la
vida humana i les activitats socials i que tenen el seu reflex en àmbits com el medi ambient o la
nostra relació amb els animals en tota mena de circumstàncies.
» La preservació del benestar animal és un dels reptes que es planteja una societat
culturalment i socialment avançada, de la mateixa manera que al llarg de les darreres dècades hem
anat evolucionant en altres àmbits i fixant-nos objectius cada vegada més ambiciosos i coherents.
» El respecte a les tradicions, que valorem per la seva aportació a la nostra identitat
present i passada, s’ha de situar també sota la perspectiva del progrés social i cultural, que implica
canvis de visió, d’actituds i de comportaments.
» La tradició no és un valor absolut, sinó una referència històrica i cultural que cada
època adapta en funció dels valors que considera fonamentals: les tradicions expliquen el que hem
estat en el passat, però a vegades entren en contradicció amb el que som en el present o el que
volem ser en el futur.
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És per tot això que la Junta de Portaveus de l ’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents,
ACORDS
Primer.- Expressar el compromís de l’Ajuntament de Terrassa per garantir i preservar
el benestar animal, per la tinença responsable d’animals i per definir un nou marc i model
d’actuació en relació a activitats ciutadanes, festives, esportives, socials i de tota mena.
Segon.- Aquest compromís pel benestar animal implica el foment d’un sistema de
valors i d’un codi ètic que faci compatibles els drets dels animals amb els drets i deures de les
persones en qualsevol àmbit de la vida individual o col·lectiva.
Tercer.- A partir de l’existència de festes tradicionals que inclouen lú’s d’animals com
a elements centrals o complementaris d’aquests esdeveniments, cal promoure un procés de reflexió
col·lectiva sobre aquells aspectes que, tot i tenir unes determinades arrels històriques, es
contradiuen amb una visió més conscient, exigent i respectuosa de les actituds i comportaments
humans envers els animals.
Quart.- Expressar el compromís, el reconeixement i el suport envers les entitats que
organitzen les diverses manifestacions culturals i tradicionals de la nostra ciutat, i la disposició de
l’Ajuntament a treballar de forma dialogada en els espais de participació debat existents, cercant
consensos per promoure millorar la sensibilitat envers la presència o participació d’animals en
aquestes activitats, de la mateixa manera que s’ha fet i caldrà seguir fent en altres aspectes com la
igualtat, la diversitat i la visibilització de la pluralitat de la nostra ciutat en tots els àmbits.
Cinquè.- Situar el benestar animal en el focus de les polítiques impulsades per
l’Ajuntament, en el context del respecte a les lleis i als drets humans i animals, així com a
l’autonomia i la llibertat d’expressió de les entitats dintre d’aquest marc general.
Sisè.- Transmetre els presents acords a les entitats culturals, veïnals i d’altres àmbits
de la nostra ciutat.
(1) 3. Salut i Benestar / 4. Educació de qualitat / 5. Igualtat de gèneres / 10. Reducció
de les desigualtats / 11. Ciutats i comunitats sostenibles.»
6.

Per garantir el benestar animal i el manteniment de les tradicions.

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 relació a la proposta de resolució sobre com garantir el benestar animal i el
manteniment de les tradicions que van presentar els grups municipals del Partit del Socialistes de
Catalunya i Ciutadans al passat mes de gener al ple de l’Ajuntament de Terrassa, i tenint en compte
que tant l’equip de govern, format pels grups de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de
Catalunya, com el grup de Junts per Terrassa van afirmar que malgrat no estar d’acord plenament
amb l’exposició de motius, si que compartien els acords presentats. Per tot això, presentem, tal i
com ja es va anunciar al ple passat, la moció amb els mateixos acords però sense la exposició de
motius controvertida amb voluntat d’aconseguir el màxim consens possible.
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És per aquests motius que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta
els següents:
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 garantirne 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.
7.

En defensa de les actuacions de l’Ajuntament en el procediment de la concessió
de l’Estadi Olímpic i el cànon del Complex Les Palmeres.

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:
« Aquesta setmana passada s’han fet públiques unes declaracions d’un dirigent de la
Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club en les que s’acusa a l’Ajuntament d’haver
maltractat aquesta institució i al regidor del moment d’haver actuat en benefici «d’un amic seu».
» Aquestes acusacions atempten contra l’honor i el prestigi de l’Ajuntament de
Terrassa i dels diferents grups municipals que han estat presents al Consistori en els darrers anys.
Cal recordar que tant l’expedient de rescissió de la concessió de l’Estadi Olímpic, com l’exigència
d’un cànon per l’explotació del complex de Les Palmeres van ser aprovades per unanimitat a la
Junta de Govern Local l’any 2010 (PSC, ERC, ICV) i mai cap grup polític present al Consistori
d’aquell moment va presentar al Ple de l’Ajuntament cap moció per revertir les decisions presses en
aquest procediment. El procediment judicial obert a partir de les resolucions de la Junta de Govern
Local ha tingut un recorregut en els darrers 10 anys en els que tampoc cap Alcalde, ni grup polític
ni regidor/a han qüestionat aquestes decisions.
» Per últim, cal evidenciar que totes les resolucions judicials al voltant d’aquests temes
han sigut favorables a l’Ajuntament de Terrassa, existint avui dia sentències fermes que avalen les
decisions presses.
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És per tot això que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents
ACORDS
Primer.- Defensar les actuacions presses pel Ple de l’Ajuntament al llarg d’aquests
anys, avalades per les resolucions judicials que s’han produït i que confirmen la bondat del
procediment i la seva justificació.
Segon.- Rebutjar les acusacions abocades per un membre de la Fundació Privada
Esportiva Terrassa Futbol Club contra l’Ajuntament de Terrassa sense cap fonament ni prova que
les justifiqui.
Tercer.- Instar als Serveis Jurídics municipals a analitzar el contingut de les
declaracions per si fossin constitutives d’algun tipus de delicte.»
8.

Recuperació del municipi pels estralls pel temporal Glòria.

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 Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual es van adoptar mesures
urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, ha posat en
marxa moltes mesures per atendre els danys causats pels temporals de pluges torrencials, ventades,
inundacions, desbordaments de rius i torrents, així com incendis forestals o altres fets catastròfics
esdevinguts des del dia 1 d’abril de 2019, i fins a la seva entrada en vigor el 21 de setembre de el
2019.
» Des d’aquesta data, s’han vingut succeint diverses i continuades situacions
d’emergència per greus fenòmens meteorològics, amb resultats de naturalesa catastròfica, que han
afectat la vida de les persones i produït greus danys materials, tant en béns privats, com en
instal·lacions i serveis públics, així com en explotacions agràries i en infraestructures.
» Durant la tardor passada i aquest hivern s’han reiterat els temporals. La recent
borrasca “Glòria” va causar, des del passat 19 de gener, nombrosos danys a causa de vents
huracanats, inundacions per desbordaments de rius, intenses nevades, talls de llum i de carreteres, a
més de deixar grans zones aïllades i sense serveis essencials, així com una greu afectació als
transports de viatgers per ferrocarril i a les seves infraestructures.
» El “Glòria” ha estat la pitjor tempesta de llevant dels últims anys, i en especial els
soferts al Delta de l’Ebre, amb l’entrada d’aigua salada ha causat importants danys i destrosses amb
pèrdues de collites, amb milers d’hectàrees d’arrossars inundats d’aigua de mar, causant danys
també en altres produccions agrícoles, així com en infraestructures agràries.
» Al mateix temps, la unió de vent i la maror, van provocar que el fort onatge
multipliqués els efectes del temporal a tota la costa del país. I provocant grans estralls a molts
indrets i municipis costaners com ha estat el cas del nostre municipi.
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» Així, els quantiosos danys materials provocats per la borrasca “Glòria” han estat
estimats de manera provisional, pel Consorci de Compensació d’Assegurances, en base als deu mil
sinistres registrats, al voltant dels 71 milions d’euros en el conjunt de les zones afectades a l’Estat.
» És doncs imprescindible, que les diferents administracions públiques col·laborin per
oferir una resposta i ajuda als afectats i que ho facin al més aviat com exigeixen les circumstàncies i
evitar en la mesura del possible que es puguin repetir prenen les decisions oportunes.
» Tenint en compte que l’article 1.3 de Reial Decret llei 1.112.019, de 20 de setembre,
preveu que "el Govern pot acordar, amb delimitació de les zones afectades, l’aplicació de les
mesures necessàries que preveu aquest Reial decret llei a altres successos de característiques
similars que puguin esdevenir fins al 31 de març de 2020, mitjançant un reial decret, a proposta de
la persona titular del Ministeri competent per a l’execució de la corresponent mesura", a través
d’aquesta iniciativa urgeix a la ràpida aprovació pel Govern de un Reial Decret que ajudi a pal·liar
en part els efectes ocasionats per aquests fenòmens atmosfèrics en habitatges, establiments
explotacions de diferent naturalesa, en infraestructures i equipaments, en el domini públic hidràulic
o en el domini públic marítim terrestre contribuint al restabliment de la normalitat de les zones
afectades.
És per tot això que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents:
ACORDS
Instar el Govern de l’Estat a:
1. Procedir a la declaració del municipi de zona greument afectada per una
emergència de protecció civil, segons el procediment i als efectes del que estableix
la Llei 17/2015, de 9 de juliol, dels municipis afectats que ho hagin demanat.
2. En atenció a la declaració de zona afectada greument per una emergència de
protecció civil, aplicar les mesures que disposa el Reial decret llei 11/2019, de 20
de setembre, pel qual es van adoptar mesures urgents per pal·liar els danys causats
per temporals i altres situacions catastròfiques, com ara:
- Ajudes directes pels danys materials produïts, tant en els béns de les persones i
empreses com en els de les administracions, així com per les despeses
ocasionades per fer front a aquesta catàstrofe.
- Indemnitzacions per danys produïts en explotacions pesqueres, agrícoles o
ramaderes, si escau.
- Beneficis fiscals aplicables als béns, empreses, establiments industrials, turístics
i mercantils, explotacions i altres activitats afectades.
- Bonificacions, exempcions i moratòries en els pagaments de les cotitzacions a la
Seguretat Social.
- Concessió de bestretes directament per l’Administració General de l’Estat sobre
les ajudes i subvencions a les que es tingués dret per causa d’aquesta catàstrofe.
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- Habilitació dels crèdits extraordinaris necessaris per a donar cobertura
pressupostària immediata a aquests ajuts.
3. Avaluar si s’escau les mesures excepcionals d’autorització de reducció dels índexs
de rendiment net de les explotacions i activitats agràries realitzades en les zones
sinistrades, d’acord amb el que disposa l’article 24.2.a) 8è de la Llei 17/2015, de 9
de juliol.
4. D’acord amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del
Sistema Nacional de Protecció Civil, els ajuts per danys materials seran
compatibles amb les que puguin concedir altres administracions públiques, o amb
les indemnitzacions que corresponguin en virtut de pòlisses d’assegurança, sense
que en cap cas l’import global de totes elles pugui superar el valor del dany produït.
5. Dur a terme la coordinació i seguiment de les mesures per aconseguir el seu màxim
desenvolupament.
6. Sol·licitar a la Comissió Europea la concessió d’ajudes a través del Fons de
Solidaritat de la Unió Europea per:
- El restabliment immediat del funcionament de les infraestructures i
instal·lacions en els sectors de l’energia, l’aigua potable, l’eliminació de les
aigües residuals, les telecomunicacions, la sanitat i l’ensenyament;
- La posada a disposició d’allotjaments provisionals i finançament de serveis
d’auxili destinats a cobrir les necessitats de la població afectada;
- La posada en marxa immediata de les infraestructures de prevenció i mesures de
protecció de patrimoni cultural;
- La neteja de les zones sinistrades, incloses les zones naturals.
7. Instar al Govern de la Generalitat a agilitzar les ajudes una vegada les hagi rebut de
l’Estat i per tant prepari tots els documents per poder-les justificar.
8. Instar al Govern de la Generalitat a promoure una auditoria general de la xarxa
elèctrica per part de revisar l’estat i situació de totes les línies malmeses pel
temporal i si s’escau demanar a les empreses subministradores la seva reparació i/o
adequació per evitar en la mesura del possible nous talls per mala conservació o
manca d’inversió.
9. Sumar-nos a la iniciativa per a un “compromís global amb el Delta” en la línia del
que ha proposat la Taula de Consens pel Delta de l’Ebre per estudiar i treballar
mesures per evitar el desgast ecològic, agrícola i territorial.
10. Traslladar aquests acords al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,
al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Congrés dels Diputats,
del Senat, i del Parlament de Catalunya.»
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INTERVENCIONS CIUTADANES

Epígraf 11) Intervenció de la Sra. M. Dolors Nogués Vidal, en relació amb els problemes que
pateix el barri de Les Carbonelles.
Pren la paraula a continuació la Sra. Nogués, qui pronuncia les paraules següents:
« Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya, amb més de 200.000 habitants. És la ciutat
dels Comtes d’Egara. Té les Esglésies romàniques de Sant Pere, el Castell - Cartoixa de
Vallparadís. Té un museu de la ciència, l’escola d’enginyeria més antiga d’Espanya, l’escola de
música, la Masia Freixa, bons serveis de carretera, trens i una flota de servei públic d’autobusos de
més de 200 unitats, te la Fira Modernista, el Festival de Jazz, un gran hospital i Mútua, del millor de
Catalunya. Té la casa Batlló, té gegants, capgrossos, dracs. Aporta més esportistes olímpics que cap
altra ciutat d’Europa. Em sento molt orgullosa de ser terrassenca. Cada barri té el seu centre cívic,
biblioteca i serveis veïnals. Tots hi contribuïm perquè això sigui possible. Ara bé, no tothom té la
sort de gaudir de tot això, perquè després de cotitzar conjuntament, entre el meu marit i jo, cent
anys, ara ens trobem sense res, no comptem, com els vint anys dels meus fills que també treballen i
cotitzen. No és tan bonic viure en altres barris de Terrassa que viure al nostre barri, que no té res de
res, ni tan sols tenim un trist autobús, ni una parada, ni cap servei públic, ni crec que mai el
tinguem. Els problemes dels barris són múltiples i notoris. A continuació detallo una relació
d’alguns dels més urgents que tenim, amb incidència directa en la seguretat i la higiene dels
habitants del barri. Altres són per mantenir una mínima qualitat de vida al nostre districte. I altres
són de primera necessitat per a les persones que hi vivim. Hi ha el problema greu de conservació del
barri, a causa de les males herbes. La deixadesa en general de la conservació de molts dels senyals
de trànsit, que no es veuen. La riera és un focus de rates, per la brutícia acumulada. I la zona dels
contenidors està plena de gats i ratolins, acumulats a les zones de males herbes i pel contingut dels
contenidors. A més, hi ha un gran descontrol pel que fa als habitatges, ja que tenim descuidades les
zones exteriors i això crea també focus de risc d’incendis, rates, mosques i mosquits. No disposem
d’una sala per poder reunir-nos. Les persones majors no tenen un centre on poder gaudir de
distribució i companyia, com existeix a tots i cadascun dels barris de la nostra ciutat. No hi ha res
semblant a un centre cívic o una sala d’actes, ni de reunions. No tenim cap alternativa d’aquest
tipus. No existeix al barri cap parc infantil, cap zona lúdica on la canalla pugui gaudir una estona.
No podem sortir de casa amb els nostres familiars més petits, ja que no hi ha on anar. És molt trist
que passi això en una ciutat que vol fer de les persones la seva principal bandera. La línia
d’autobusos és precària, ja que el servei no arriba al nostre barri. En tot cas, el transport públic
deixa a la carretera de Martorell. A l’entrada del barri tan sols baixa per fer els serveis de manera
interna. Al barri hi ha persones grans que no poden agafar el transport públic perquè des d’on passa
fins a casa seva hi ha una distància massa llarga. Si s’afegeix que a les 5.30 o les 6.00 de la nit cal
caminar sols fins a casa i hi ha pendents i mals camins. El servei és incomplet i precari, totalment
estèril. No tenim un servei mèdic a l’alçada d’una ciutat com la nostra; no hi ha un dispensari o
ambulatori, no hi ha un lloc on anar si tenim una mínima emergència. Entenem que no faria falta un
CAP, però sí que caldria un centre, algun lloc habilitat, perquè si algun dels nostres veïns es dóna
un cop, pateix un tall, pateix una urgència mèdica, sumat a la precarietat del transport públic, el
resultat és una alta probabilitat de patir una desgràcia al barri en qualsevol moment. Mai hem tingut
una botiga, un establiment on poder anar a comprar sense sortir del barri. És impossible cobrir les
primeres necessitats de consum, alimentació, higiene o farmàcia, sense sortir del barri. Hem
d’agafar el cotxe perquè no tenim lamentablement transport públic. Per poder anar a comprar, hem
d’anar a Terrassa. És curiós haver de dir que “hem de baixar” a Terrassa, quan, en teoria, com es
desprèn del pagament dels nostres impostos, som habitants de Terrassa. L’Ajuntament hauria
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d’incentivar i promoure la instal·lació d’algun comerç al barri, que li donés vida i comoditat. A
nosaltres una barra de pa no ens costa un euro, sinó que ens costa tres, perquè hem d’agafar el cotxe
i baixar a comprar-la. Això comptant que no et posin una multa, perquè a vegades poses vint
cèntims pensant que estaràs cinc minuts i si ve l’inspector, ja t’ha posat una sanció. També
m’agradaria exposar la falta d’atenció personalitzada per part de l’Ajuntament de Terrassa vers la
nostra comunitat de veïns i les peticions que contínuament els hi hem exposat. Aquestes peticions
que els acabo de dir les hem fetes moltes vegades i de moltes maneres, de manera personal i per
escrit. Ja fa molts anys que convivim amb el pas del temps i seguim demanant el mateix que
demanàvem: atenció i equipaments bàsics per poder viure. I per tot això demano, si us plau, que
s’escoltin les nostres demandes com a barri. Que es tinguin en consideració les mancances que
patim dia a dia i que es puguin solucionar com més aviat millor. Contribuïm amb els nostres
impostos, com qualsevol habitant de la nostra ciutat, però els serveis i equipaments del barri són
mínims, i indignes d’una ciutat de més de 200.000 habitants. Servei públic, primera necessitat,
neteja de rieres, punts de llum a l’entrada del barri, gaudir d’un lloc de trobada per als veïns. Jo estic
contenta que tots els terrassencs gaudeixin de tot el que he dit, com la Fira Modernista o el Festival
de jazz, perquè és la ciutat on vaig néixer fa seixanta-nou anys i on hem cotitzat, el meu marit i jo,
conjuntament, cents anys, i on he treballat des que tenia nou anys. No vaig poder anar a escola. Als
anys setanta, això no era una ciutat sinó un petit poble. Al Sr. Duque li vull dir una cosa. Si
t’agraden molt els animals, vine al meu barri, que trobaràs de tota mena, començant per rates,
acabant per ratolins, continuant per serps i tot el que vulguis trobar. Tenim una bona fauna. Gràcies
per escoltar-me. Espero que això no quedi aquí, perquè portem trenta o trenta-cinc anys lluitant i no
hem aconseguit res. Però qui resisteix, guanya, i jo sóc de les que resisteixen. Crec que com a
ciutadans ens ho mereixem, igual que la resta.»
Pren la paraula tot seguit la Sra. Ramírez, Regidora del Districte. La Sra. Ramírez
comença agraint la presència i la intervenció de la Sra. Nogués avui en el Ple, mostrant les seves
preocupacions del dia a dia del barri. Aquesta preocupació és compartida per l’equip de govern, que
és molt conscient de les peticions, de les necessitats i de la problemàtica vinculada als barris
residencials que es troben fora del territori urbà de Terrassa. El govern sempre pren nota de totes les
demandes, i des del Districte IV, que presideix la Sra. Ramírez, i des del conjunt de l’Ajuntament,
es tenen molt presents. Pel que fa al manteniment del barri i l’existència de males herbes i zones
sense prou cura al torrent de Les Carbonelles, s’ha fet una anàlisi de les zones més afectades
d’aquest, la qual cosa ha servit per a sol·licitar la intervenció de l’ACA. S’ha elaborat un informe
detallat. La Sra. Ramírez assenyala que li pot fer arribar després, com a demostració que s’ha estat
analitzant la situació i buscant solucions al problema. També s’han fet unes actuacions, que van
començar el 19 de febrer al carrer del Mas de la Morada. Respecte a disposar d’una sala d’actes o
reunions, la Sra. Nogués ha dit que n’hi ha una a cada barri de la ciutat. La Sra. Ramírez entén la
idea, tot i que no és exactament així. A Terrassa hi ha gairebé quaranta barris distribuïts en set
districtes. A cada districte hi ha un casal o centre cívic. En el cas del Districte IV n’hi ha una part a
La Maurina i una altra a Can Palet de Vista Alegre. La Sra. Ramírez, a títol d’anècdota, explica que
quan va anar a Les Carbonelles, la ciutadania li comentava que els familiars i amics, quan hi anaven
al barri, no sabien la ubicació de la placeta dels Somnis, que és un lloc proper on els veïns
s’acostumen a reunir. Quan hi va anar ho va comentar amb els veïns, i fins i tot la Sra. Ramírez va
posar a Google la seva ubicació, perquè tothom el pogués localitzar en el territori de Terrassa. La
Sra. Ramírez continua anunciant que en el segon semestre de l’any es farà a la placeta dels Somnis
una petita zona de parc infantil, perquè els nens i les nenes en puguin gaudir. L’espai, però, no és
gran. Pel que fa a la línia d’autobús, es farà una prova pilot per incrementar la freqüència de pas, la
qual cosa permetrà també ampliar la cobertura els dissabtes i aplicar l’ús sota demanda. El servei
mèdic ambulatori va més enllà de les competències municipals. Tot i això, a Terrassa tothom ha de
fer un desplaçament per anar al CAP o a l’hospital, i alguns barris els tenen més a prop que altres.
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La Sr. Nogués ha parlat de la manca d’atenció a les demandes. Ha fet referència a peticions que no
han tingut resposta des de fa trenta-cinc anys. La Sra. Ramírez es remet al fet que el govern actual
ha arribat tot just fa dos-cents dies, i està donant passes. En diverses ocasions la Sra. Nogués l’ha
pogut veure passejant pel barri, i d’altres possiblement no l’ha vist. Però la Sra. Ramírez assegura
que deu o quinze persones hi han anat. La Sra. Ramírez vol deixar molt clar que tots els veïns de
Terrassa importen a l’equip de govern, que aquest ha dut a terme algunes actuacions per millorar-lo,
i continuarà fent-ho, per exemple amb la retirada de material sota el pont de Les Carbonelles, o
l’ampliació d’alguna sortida d’aigua que provocava problemes a alguns veïns i veïnes. Encara que
no es tracta de quantificar-ho tot, en els set mesos de govern s’han realitzat deu visites a Les
Carbonelles, sigui per part dels tècnics o per part de Regidors i Regidores, companys amb els quals
s’ha trepitjat el territori. No es tracta de justificar res, sinó simplement de valorar-ho. Només durant
l’any 2020 s’ha atès més de trenta trucades. La Sra. Ramírez vol valorar aquest treball del personal
municipal i del mateix govern. Per al govern no hi ha barris de primera i de segona, i no s’estalvia
de trepitjar el territori, perquè és d’allà d’on prové. La Sra. Ramírez espera poder seguir treballant i
atenent els veïns i veïnes com es mereixen, en totes les seves demandes i preocupacions.
Epígraf 12) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, en relació amb el projecte
“Taula de Futur de Ca n’Anglada 2030”.
Pren la paraula el Sr. Sr. Manuel Medina Lombardo, en representació de l’Associació
de Veïns de Ca n’Anglada, qui pronuncia les següents paraules:
« Avui l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada torna a intervenir en aquest Ple, donat
que, com ja va expressar al Ple el juliol del 2019, en aquesta mateixa sala, no permetríem un
projecte de futur incomplet, com altres promeses que ha incomplert aquest Ajuntament amb el
nostre barri, i la nostra gran preocupació perquè en l’acord de Tot per Terrassa i ERC-MES no
apareixia com una prioritat de govern. En aquell mateix Ple, la Sra. Melgares va expressar la seva
preocupació i va donar la raó a l’A.VV. en el sentit que aquest projecte de futur s’havia d’executar i
que era una de les inquietuds de l’equip de govern. I encara més, que l’equip de govern tenia
present que havia d’haver-hi una partida pressupostària per realitzar-lo. Va dir que amb una partida
en el Pressupost el projecte es duria endavant. Doncs bé, deixin de dir públicament intencions i
accions per quedar bé davant els mitjans de comunicació, ja que després demostren tot el contrari.
L’octubre del 2019, uns mesos després, van aprovar un Pla de Mandat per a quatre anys, 183
pàgines d’accions i prioritats de l’equip de govern, i no apareixia el projecte de futur de Ca
n’Anglada. Encara més, uns mesos més tard, van aprovar el Pressupost pel 2020, en el qual no
apareix ni una sola partida per al projecte de futur de Ca n’Anglada, ni en el mateix Pressupost ni en
els annexos d’inversions 2021-2024. La situació és encara més greu quan un Regidor d’aquest
Plenari li va preguntar fins a tres vegades quina partida específica hi havia. En una primera ocasió
no li va donar una resposta específica, i les altres dues la Sra. Melgares el va remetre a una partida
de 30.000 euros relativa a estudis i treballs tècnics, altres estudis i projectes. Aquesta partida se li
pot adjudicar a qualsevol estudi o treball que es realitzi o estigui realitzant l’Ajuntament. Però ens
creurem, com a nens petits, que aquesta partida serà per al projecte de Ca n’Anglada. De veritat
vostè creu que 30.000 euros donen per executar els set microprojectes aprovats? Dividint la
quantitat en set parts, toca a 4.300 € aproximadament per microprojecte, per realitzar projectes de
dos anys. Com deuen ser aquests microprojectes?. La Sra. Melgares també va apel·lar a la
corresponsabilitat d’altres institucions per a finançar el projecte: Diputació, Generalitat, Estat. El
govern no admet la seva responsabilitat, perquè la major part de la despesa ha de ser municipal, atès
que el Ple va decidir per unanimitat que el projecte s’havia d’executar. La petició que va fer la Sra.
Melgares és comparable al fet que vostè decideixi reformar casa seva i pretengui que la despesa la
paguin uns altres. Com a nosaltres no ens vol escoltar, ha de ser una entitat externa la que li recordi
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el seu incompliment. El Síndic de Catalunya, en resposta a l’Ajuntament, el 7 de febrer del 2020, va
dictaminar que tot i que l’Ajuntament de Terrassa accepta tots els suggeriments formulats pel
Síndic, no s’ha dut a la pràctica ni un de sol, i constata que l’any 2019 no hi ha hagut cap despesa
directa aplicada a cap dels microprojectes específics, malgrat haver-hi una reserva de 8.000 euros
per a desenvolupar els projectes 4 i 7, projecte d’esplai al carrer i dinamització del poliesportiu. En
el programa de govern 2019-2023 no s’esmenta el projecte de futur de Ca n’Anglada 2030, i en els
pressupostos del 2020 de l’Ajuntament de Terrassa no apareix cap partida per aquest projecte, així
com tampoc a les inversions pel període 2021-2024. Termina fent una recomanació. Entenent el
temps en el qual s’han iniciat les actuacions i l’incompliment de l’estudi elaborat per la Diputació
de Barcelona, així com els suggeriments fets per la institució del Síndic i el seu seguiment,
recomana que l’Ajuntament de Terrassa, amb caràcter urgent, reformuli el Pressupost del 2020 i la
seva manera d’actuar davant de la situació del barri de Ca n’Anglada, i demana un pronunciament
al respecte i que s’informi en el termini de quinze dies. L’Associació de Veïns de Ca n’Anglada
entén que ha quedat demostrat que tenia raó en les seves afirmacions. No existeix pressupost, així
com tampoc voluntat política d’executar el projecte. L’Associació de Veïns de Ca n’Anglada va
informar els partits de l’oposició i la Síndica de Terrassa d’aquesta situació i de la comunicació del
Síndic de Catalunya, i els va apel·lar a presentar una altra Proposta de Resolució en el dia d’avui,
que demanem que es debati a continuació de la meva intervenció, i no es deixi per al final. Agraïm
el suport que ha tingut aquesta Proposta de Resolució, i a la Sindica de Terrassa el seu recolzament
a la mateixa. Abans de finalitzar, com a membre de l’entitat veïnal durant molts anys i com a
ciutadà de Terrassa, i sense haver-ho pactat amb els meus companys, vull fer una consideració.
Després de tot el que he esmentat fins ara, entenc, Sr. Isaac Albert, que es trobarà força trasbalsat i
que farà seva la responsabilitat, com ho va fer l’any 2018, quan va expressar que no era possible
que no hi hagués finançament per aquest projecte. Doncs ha quedat demostrat que no l’importa en
absolut, ni la seva execució ni el seu finançament. El Sr. Albert és Tinent d’Alcalde, i crec
fermament que tenia a la seva mà insistir en el fet que era necessari, i no ho ha fet. Les seves
accions han demostrat que les seves paraules estaven buides. Sr. Ballart, Alcalde Terrassa, en la
meva última intervenció el vaig interpel·lar i li vaig donar un vot de confiança, perquè vostè ha
afirmat en declaracions públiques que volia ser Alcalde de tots. És més, aquest mateix dissabte ho
ha deixat escrit en el Diari de Terrassa, dient que una bona forma de governar és dialogar al voltant
d’una taula, i no uns contra altres; fer bona política és construir acords i gestionar desacords; no es
pot coincidir en tot; això és nova i bona política, centrada a tirar endavant Terrassa i Catalunya,
atendre les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes, i crear espais de diàleg i col·laboració. Doncs
lamento dir-li que una vegada més les seves paraules no són la realitat. En el mes de juliol li
presentàrem una instància per reunir-nos amb vostè i el Tinent d’Alcalde per parlar sobre el projecte
de futur, per la bona predisposició que havia mostrat en el Ple la Regidora. No han contestat la
instància. És més, al setembre vam reiterar la petició amb una nova instància, per parlar del projecte
de futur novament amb vostè i el Tinent d’Alcalde. El silenci va ser la resposta. Ni s’ha assegut
amb nosaltres, ni ha dialogat, ni ha intentat arribar a cap acord. És més, comprovant la seva agenda,
que és publica, s’ha reunit, més o menys, amb quaranta-dues entitats i ha mantingut trenta-una
reunions amb ciutadans, amb cita prèvia, i deu trobades amb altres ciutadans. Això demostra que
vostè ha canviat de sigles de partit, de seu de partit, així com d’equip de treball, però segueix dient
una cosa i fent tot el contrari. Per tant, segueix executant la vella política. Com ja li ha dit algun
Regidor en aquest Ple, deixi de governar per als seus i governi per a la ciutat i la seva millora. I
vostè, Sr. Caballero, la solució no és que jo em presenti a les municipals, com vostè em va indicar a
la Taula de Futur. La solució és que vostè assisteixi a les reunions de treball, i que treballin des de
la sinceritat, per millorar la ciutat i no pensant en el rèdit electoral.»
Pren la paraula a continuació la Sra. Melgares, qui comença expressant la seva
salutació a l’Antoni, el Rafael, la Isabel i el Felipe, encara que aquest últim no hi pugui ser. El
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Felipe li ha trucat per dir-li que no vindria. Amb això, la Sra. Melgares vol posar de manifest que la
relació és contínua, i que es troba a la seva disposició. Són moltes les vegades que es fan trucades
per resoldre problemes. La Sra. Melgares anuncia que necessitarà temps per explicar tot el que es fa
a Ca n’Anglada. En el Ple del juny del 2018, la Sra. Melgares i l’actual equip de govern no hi eren.
Es va acordar constituir una taula. S’havien de fer els treballs tècnics per posar en pràctica les
accions derivades d’un estudi que havia fet la Diputació, que va estar diverses setmanes en el
territori i va fer una diagnosi de la situació. Es van dissenyar moltes accions. En el seu moment,
aquesta Taula es va posar a treballar en quaranta-vuit accions. La Sra. Melgares, tot i que no hi era,
té constància que el representant de l’associació de veïns va dir que aquests no eren els projectes
que s’havien de fer, i va presentar un altre projecte, que va fer l’associació de veïns. La Sra.
Melgares agraeix el treball que van fer. Per tant, cal no confondre’s. No s’estan posant en pràctica
les accions que es deriven de la diagnosi que van elaborar les persones que van venir al territori. Es
van posar en pràctica set projectes, la qual cosa està molt bé, però que no són els de la diagnosi. Són
fruit d’un pacte amb l’anterior equip de govern, Aquests projectes són els que la Sra. Melgares
esmentarà, explicant quin és l’estat de cadascun. Es va acordar eliminar el “mercat de la misèria”,
retirar les antenes, treballar amb els avisos dels 092, un esplai al carrer, la dinamització del
poliesportiu, la casa d’oficis, i una enquesta. Aquestes actuacions s’han anat desenvolupant, s’estan
fent. S’hi han destinat uns diners, que certament no hi són en el Pressupost amb el títol de projecte
de Ca n’Anglada, però hi són. Tècnics de l’Ajuntament hi estan dedicats, i hi ha recursos del
Pressupost municipal. En relació amb l’estat de cadascun dels set projectes, la Sra. Melgares es
refereix en primer lloc a l’eliminació del “mercat de la misèria”, un mercat no autoritzat que
acostuma a obrir de les 6:00 a les 9:00 de la nit. Són diverses les accions que s’hi fan allà, com ara
un control policial, que s’intenta que sigui diari. Depenent del nombre de policies, de la presència
policial, es redueix o s’elimina l’activitat. També s’ha comptat amb associacions magrebines,
perquè col·laborin i ajudin a regularitzar aquesta situació. S’hi han col·locat cartells, s’han entregat
díptics, s’han posat agents cívics per explicar als paradistes la prohibició d’aquest mercat ambulant.
Aquest és un mercat que no es pot regularitzar, pel tipus de producte que s’hi ven, ja que és
insalubre. Per tant, s’intenta ampliar la presència policial. Es tracta d’un problema que la Sra.
Melgares no es pot comprometre a erradicar, perquè quan hi ha presència policial no hi ha activitat,
però quan no hi és algú o altre s’hi posa. Tot i això, el volum que té no és el que va tenir en mandats
anteriors, però els venedors hi són. També s’hi han col·locat elements dissuasius, fent la tanca més
gran perquè cada vegada sigui menor l’espai que disposen. La Sra. Melgares recorda, en tot cas, que
a Barcelona va passar el mateix. Es va erradicar amb actuacions policials en un barri i recentment
s’hi han tornat a posar. Per tant, és un treball no només de Ca n’Anglada. La Sra. Melgares no vol
estigmatitzar Ca n’Anglada, perquè no és l’únic barri on es fa aquest tipus de mercat. Per això, el
seu plantejament, a l’hora de negociar amb els Grups municipals, era el de no poder afirmar que
erradicaria el mercat, sinó que treballarà per aconseguir-ho. Pel que fa a la retirada d’elements
instal·lats a la façana dels pisos, la Sra. Melgares informa que s’ha fet una prova pilot. S’ha treballat
la mediació amb les comunitats. Els resultats obtinguts es van presentar al Col·legi d’Enginyers, el
qual va dir que si les antenes parabòliques no es volien com a element estètic a les façanes, s’havien
de posar a les teulades. Però els edificis del barri no suporten aquests elements. Es poden treure i
després deixar que els veïns que hi viuen ho solucionin. Aleshores, però, caldria preguntar-se
perquè actuar només a Ca n’Anglada, i només en relació amb les antenes i no també amb els
aparells d’aire condicionat. Per tant, cal fer una actuació que permeti donar compliment a les
ordenances. Cal que els contactes es mantinguin intentant no estigmatitzar un col·lectiu, i que
aquest senti que les seves arrels són respectades. En qualsevol cas, es continuarà treballant al
respecte. Aquesta setmana, el Síndic Catalunya ha vingut i s’ha parlat molt profundament d’aquest
tema, d’aquest projecte, i de les coses que estan passant, no només a la ciutat sinó a Catalunya. El
Síndic es va oferir per intermediar amb la Generalitat, per tal que subvencioni la rehabilitació
d’aquests habitatges, que les antenes desapareguin de les façanes i puguin anar a les teulades. La
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Sra. Melgares recorda, de manera molt emotiva, que en el seu moment el Sr. Josep Rull va ajudar a
fer l’esponjament del barri. L’esponjament s’està duent a terme, amb diners de l’Ajuntament i amb
diners de la Generalitat. Ara com ara, són setze els milions destinats a l’esponjament de Ca
n’Anglada, una actuació que era totalment necessària. En el Pressupost d’enguany també hi ha
recursos destinats a Ca n’Anglada, encara que no al projecte del qual s’està parlant. La Sra.
Melgares afegeix que es continuarà treballant en relació amb la qüestió de les antenes, i espera que
alguns dels Grups municipals que tenen responsabilitats en el govern de la Generalitat hi ajudin.
Quant al 092, la Sra. Melgares recorda que el govern ho contempla en el Pla de Mandat, tot i que es
preveu com una actuació a tota la ciutat. No hi ha motius per fer-la només a Ca n’Anglada. Es tracta
de la millora del sistema. Les trucades que els ciutadans facin al 092 queden gravades, si bé no se’n
pot fer un ús públic. Però queden gravades. En relació amb aquestes trucades, es poden formular
queixes i valorar amb la policia els motius pels quals algunes no han pogut ser ateses. Pel que fa a la
casa d’oficis, la Sra. Melgares anuncia que s’ha inaugurat. Hi participen joves que estan fent
formació i que tindran l’oportunitat de treballar. Conjuntament amb la Generalitat i la societat de
Foment, s’està gestionant. Té un pressupost de 250.000 euros, en gran part de la Generalitat. Tot i
això, la Sra. Melgares no troba correcte que es digui que l’Ajuntament només destina 30.000 euros,
perquè això és precisament el que correspon a un dels microprojectes que es va acordar de fer, i que
s’està fent. Respecte a l’enquesta, també és un altre dels microprojectes, que es troba en fase de
planificació, amb una dotació adjudicada de 5.000 euros. Aquesta actuació es farà bianualment. El
microprojecte de dinamització del poliesportiu també és un projecte que s’està fent. Per part del
servei d’esports està a punt de signar-se una cessió perquè pugui ser dinamitzat, no només en els
horaris que està actualment sinó ampliant-lo molt més, per realitzar més accions amb entitats.
Aquesta és una actuació molt necessària a tota la ciutat i a tota Catalunya. En relació amb el
projecte d’esplai al carrer, la Sra. Melgares informa que no s’ha començat, donat que l’entitat que el
durà a terme, l’Esplai de Ca n’Anglada, ha presentat aquest gener el projecte. En els pròxims mesos
el durà endavant. La Sra. Melgares entén que amb aquestes explicacions ha donat resposta en
relació amb tots els diferents projectes. A continuació es refereix a allò que està fent el govern al
barri de Ca n’Anglada. S’hi han destinat agents cívics, destinant dos professionals al barri, fent
tasques d’informació, sensibilització, promoció d’actituds cíviques, etc. S’ha recuperat la policia de
proximitat, de dilluns a divendres en torns de matí i de tarda, amb l’objectiu que els agents estiguin
en contacte diari amb la ciutadania. Un altre aspecte és la dinamització del Districte II, a través d’un
projecte de salut i esports. Es fa a diferents escoles, per part de l’entitat Eina. Aquest projecte va
sorgir del Consell municipal del Districte i està tenint molt bon resultat. Hi ha un equip
descentralitzat de serveis socials que atén totes les persones i que hi està a sobre de la població de
Ca n’Anglada, una població envellida. Es fa una atenció especial a les situacions de pobresa. La
Sra. Melgares felicita aquest equip de treballadors per la seva feina. La Sra. Melgares esmenta
també l’hort comunitari. També s’està duent a terme un projecte d’atenció social activa, que lideren
els serveis socials. Un altre projecte és un espai per a totes les famílies amb fills entre 0 i 3 anys i
les actuacions vinculades, en el qual es fa una preparació en el respecte a la criança dels infants. Un
altre projecte és “Acompanya’m”, per tal de potenciar i treballar les capacitats parentals. També
està en funcionament un esplai diari, que el fa el grup de colònies de Ca n’Anglada, i que acull
diàriament 80 infants entre 3 i 16 anys, i on es treballa de manera conjunta i des dels serveis socials.
La Sra. Melgares esmenta també el poliesportiu. Una altra actuació és el “Projecte despertador”,
que treballa, amb adolescents i joves, la motivació en els estudis i la prevenció i tractament de
l’absentisme escolar. El Casal d’agost i el Casal de Nadal, que no només treballen l’espai del lleure
sinó també aspectes de l’alimentació. Un altre projecte en marxa està dirigit a promoure la inclusió
social i la incorporació al món laboral de les persones perceptores de la renda garantida. Un altre
projecte és el de “Medi obert”, amb l’objectiu de treballar amb joves i adults el seu medi natural de
relació. Un altre projecte és la intervenció amb adults. Aquí es detecta un gran nombre d’adults,
coneguts pels diferents serveis municipals, i es treballa en relació amb el deteriorament físic i amb
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els indicis de deteriorament cognitiu. Altres projectes són els serveis socials més a prop, per tal
d’analitzar la situació de persones de més de vuitanta anys que viuen soles i poder-les ajudar; els
instituts oberts, per la promoció de l’èxit educatiu; un projecte d’acció social amb dones migrants
d’origen estranger, que vol afavorir l’acollida i la inclusió de les dones d’origen marroquí; el servei
“Primera acollida”, amb accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i
informació a les persones nouvingudes; el projecte “Creixem Sans”, per la dinamització
d’equipaments biosaludables per a la gent gran; formació del Centre de Normalització Lingüística,
que dóna classes a més de 420 persones de Ca n’Anglada; també es treballa en un altre projecte les
habilitats comunicatives. Es treballa i s’ha treballat en el 2019, sobretot en la segona meitat de
l’any, amb 232 comunitats. En aquestes comunitats, s’ha treballat en relació amb impagaments,
comportaments cívics, filtracions d’aigua, gestions individuals, instal·lacions, estructura dels
edificis, regulació d’ocupacions, sorolls, risc d’ocupacions per brutícia, etc. També des
d’OFIMAPE es dóna suport, s’informa, s’assessora i es fa intermediació en relació amb la pobresa
energètica i en l’ús responsable de l’energia. La Sra. Melgares esmenta altres projectes i programes,
com el taller de reforç a l’escola Antoni Ubach, classes d’àrab a l’escola Agustí Bartra, mediació
escolar, tutories d’acompanyament en els instituts del barri, el projecte “Un infant, un instrument”,
un esplai al grup de colònies en el mes de juliol, el Casal d’estiu, curs de monitor, Districte Jove,
Punt Jove, “Taller de conversa”, etc. La Sra. Melgares no vol continuar explicant tot allò que es fa i
el pressupost que s’hi dedica a Ca n’Anglada. La Sra. Melgares s’ofereix per col·laborar i per
continuar treballant els set microprojectes. El govern farà el possible perquè es puguin realitzar.
Però hi ha projectes que no poden donar resultats immediats, com és la qüestió de les antenes,
perquè es necessita una operació molt més gran del que l’A.VV. i alguns Grups municipals han
considerat. No es poden treure unes antenes només a un col·lectiu de la ciutat. Si es treballa contra
aquests aparells, que no agraden estèticament, cal donar-ne alternatives, si són necessaris, perquè es
tracta d’una qüestió de drets humans. La Sra. Melgares creu que la Síndica de Greuges la comprèn
en aquest aspecte.
Per part de la Presidència es recull la petició formulada pel representant de
l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, en el sentit d’avançar la substanciació de la Proposta de
Resolució relativa al mateix assumpte, i que apareix com a epígraf número 20 de l’ordre del dia.
Demana la paraula el Sr. Medina, per tal d’intervenir-hi novament, en sentir-se
interpel·lat per les paraules de la Sra. Melgares. El Sr. Alcalde li concedeix una ràpida intervenció,
tot posant de manifest, però, que el ROM no ho contempla. El Sr. Medina manifesta que és
coneixedor que l’Ajuntament fa moltes coses a Ca n’Anglada. Però és diferent que es facin
actuacions específiques a Ca n’Anglada, que aquelles que es fan a la resta de barris de la ciutat.
Aquestes actuacions no es fan només a Ca n’Anglada. També es fan a La Maurina i a altres barris.
El que demana l’A.VV. és que s’executi la Proposta de Resolució aprovada l’any 2018. El Sr.
Albert ho va dir en aquell Ple: si no hi ha pressupost destinat, no s’executa res. Va dir que si no
s’havia reflectit una partida específica per aquest projecte, no es faria. El Sr. Medina demana que no
s’intenti barrejar tot per sortir del pas. L’A.VV. no està estigmatitzant ningú. El que planteja és que
s’ha de complir una resolució municipal. Està a la seva mà fer-la complir, i que els veïns i veïnes
tinguin els elements suficients per poder viure i gaudir dels seus drets. L’A.VV. no vol prendre-li
drets a ningú. El govern ha de fer que els drets prevalguin, i complir les resolucions municipals.
Per part de la Presidència es reitera que en correspondència amb la petició formulada
en el punt anterior, es procedirà a alterar l’ordre del dia, passant a substanciar tot seguit l’epígraf
número 20, atès que el seu contingut s’ajusta al contingut de la intervenció ciutadana.
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Epígraf 20) Proposta de Resolució presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i Junts
per Terrassa, per rellançar la Taula de Futur Ca n’Anglada 2030.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del
PSC, de Ciutadans i de JxT, és el que a continuació es transcriu:
« En el ple de l’Ajuntament de Terrassa celebrat el mes de juny del 2018 es va
aprovar, per unanimitat, una proposta presentada pels Grups Municipals del PSC, TeC, ERC-Mes,
PdeCAT, CUP i PPC per la creació d’una taula de treball sobre el futur de Ca n’Anglada en el marc
del Consell del Districte 2. La proposta era resultat del treball realitzat per l’Associació de Veïns de
Ca N’Anglada , impulsora d’un estudi per detectar les necessitats del barri, juntament amb el Síndic
de Greuges de Catalunya.
» Aquest estudi, elaborat per la Diputació de Barcelona, titulat “Diagnosi i Taula
tècnica de la convivència a Ca N’Anglada, contemplava un seguit d’actuacions que es presentaven
com a micro-projectes i que hi apareixien estructurats, calendaritzats i monitoritzats. Uns microprojectes que havien de servir per abordar els principals problemes del barri: un civisme precari,
una segregació escolar excessiva i una segregació urbanística molt preocupant.
» Quina és la situació avui en dia, transcorreguts ja 20 mesos?
•

Hi ha un nou Equip de Govern al capdavant de l’Ajuntament amb un Programa
de Govern 2019-2023 que marca les seves línies d’actuació i en el qual no hi ha
cap referència al Pla de Futur Ca N’Anglada 2030. La única referència al barri és
el “Projecte d’esponjament” urbanístic del sector nord.

•

Ni el pressupost del 2019 ni en el del 2020 es fa cap referència al Pla de Futur de
Ca N’Anglada 2030.

•

En el ple del 19 de juliol de 2019 intervé l’AV de Ca N’Anglada que demana al
nou Equip de Govern que en els pressupostos del 2020 es destini una partida
específica pels projectes aprovats a la Taula de Futur de Ca N’Anglada. La
regidora Lluïsa Melgares en la seva intervenció els va donar la raó i va dir que
en els pressupostos del 2020 havien d’incorporar una partida específica. L’Equip
de Govern, en l’aprovació dels pressupostos 2020 (als quals no s’ha pogut
presentar cap al·legació) no ha incorporat cap partida específica i a preguntes de
l’oposició se’ns ha respost que aquesta partida estava inclosa dins el Programa
92014/Compte 22706, de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, destinada a
“Estudis i treballs tècnics. Altres estudis i projectes” amb una dotació de 30.000
euros.

» La Taula de Futur de Ca N’Anglada es va reunir el febrer i el desembre del 2019. De
la reunió celebrada el proppassat desembre, ja amb el nou Equip de Govern, es posa de manifest
que:
- La casa d’oficis ja està oficialment inaugurada. La seva funció serà la de formar
joves en situació de risc d’exclusió social. Aquest és un projecte impulsat pel SOC
en el marc del programa Treballs als Barris. Un projecte que es valora molt
positivament i que esperem estigui acondicionat el més aviat possible perquè
comenci a funcionar.
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- En relació a la retirada de les antenes parabòliques s’ha fet una prova pilot a 3
comunitats de veïns. Durant les inspeccions es detecten 9 antenes i 4 compressors
a la façana. La única solució és instal·lar aquests aparells als terrats dels edificis.
S’ha de mediar amb les comunitats de veïns per buscar l’acord. Es vol evitar la via
judicial ja que, segons els tècnics, això retardaria l’actuació. Es volen buscar
ajudes de la Diputació de Barcelona per finançar la recol·locació d’aquests
aparells.
- El mercat il·legal es segueix instal·lant tot i l’actuació de la policia municipal. Els
veïns es queixen de situacions de violència creixent entre els venedors, alguns dels
quals venen de fora del barri.
- L’esplai encara no ha presentat el projecte de dinamització i els serveis tècnics
estan a l’espera de rebre aquesta documentació.
- Es va informar que el 2020 es posaria en marxa un sistema d’identificació de les
trucades que es realitzen a la policia.
» Davant de la situació descrita, el 7 de febrer de 2020, el Síndic de Greuges va enviar
una carta a l’Ajuntament, continuació de la tramitada l’agost del 2019, que recollia la petició de
l’Ajuntament de disposar de més temps per a l’execució dels acords plenaris del juny del 2018.
» La carta del 7 de febrer del 2020 recollia els següents punts:
- Durant 2019 “no hi ha hagut cap despesa directament aplicada a cap projecte
específic, tot i que hi havia una reserva de 8.000€ per a desenvolupar els projectes
específics 4 i 7 (esplai al carrer i dinamització poliesportiu)”.
- “En el programa de govern 2019-23 no es fa cap menció al projecte de Futur Can
N’Anglada”.
- “Al pressupost 2020 no apareix el projecte de Futur Can n’Anglada i tampoc als
plans d´inversió 2020-24”.
- “Només consta una partida de 30.000€ per desenvolupar el projecte de Futur ca
n’Anglada 2030, però des d’una perspectiva de projecte de política municipal
d’esponjament com a millora global de la ciutat i sense que quedi aquesta quantitat
reflectida de manera concreta enlloc”.
- “Segueix sense dur-se a terme la retirada d’antenes parabòliques i l’eliminació del
mercat il·legal”.
- “Pel que fa a les referències i avisos al 092 es demana que hi hagi una constància
de les trucades i de la resposta que es dóna”.
» La carta conclou:
“Atès el temps que s’han iniciat les actuacions, l’incompliment de l’estudi dut a terme
per la Diputació de Barcelona, dels suggeriments formulats per aquesta institució i del seu
47

seguiment, HE RECOMENAT A L’AJUNTAMENT DE TERRASA que amb caràcter urgent
reformuli el pressupost de l’any 2020 i la manera d’actuar davant la situació del barri de Can
n’Anglada. He demanat un pronunciament al respecte i que m’informi en el termini de 15 dies”.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar a l’Equip de Govern al compliment íntegre, i en el termini més breu
possible, de la proposta de resolució aprovada el juny del 2018 en relació al barri de Ca n’Anglada
respectant la metodologia acordada que té com a base els micro-projectes.
Segon.- Executar els micro-projectes aprovats en el marc de la Taula de Futur de Ca
n’Anglada: 1) eliminació d’antenes parabòliques; 2) eliminació del mercat il·legal i 3) esplai al
carrer i dinamització del poliesportiu i 4) 092, identificació de les trucades a la policia.
Tercer.- Dotar pressupostàriament els micro-projectes esmentats a l’acord segon
mitjançant les corresponents transferència de crèdit.
Quart.- Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya i al Consell
Municipal del Districte II.»
Pren la paraula a continuació el Sr. Aguinaga, qui comença agraint a l’Associació de
Veïns de Ca n’Anglada la seva presència i la seva perseverança per defensar el benestar, la
convivència i la dignitat del barri. Aquesta Proposta de Resolució es presenta conjuntament per part
dels Grups municipals del PSC, de Ciutadans i de Junts per Terrassa. Va ser presentada en roda de
premsa la setmana passada, a l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, i va comptar amb la
presència de la Síndica de Terrassa, que en la seva intervenció va manifestar la seva inquietud en
relació amb la manca de compliment dels acords que va prendre aquest Ple el juny del 2018. El Sr.
Aguinaga continua manifestant que és sabut que a Ca n’Anglada hi ha un problema de convivència.
Així està recollit en la diagnosi que va realitzar la Diputació, que duia per títol “Diagnosi i Taula
tècnica de convivència a Ca n’Anglada”. Aquesta diagnosi tenia com a objectiu afavorir i promoure
la convivència al barri, on es donen aquests problemes de convivència, bàsicament en dos àmbits, el
de l’habitatge i el de l’espai públic. Per donar compliment a la resolució del juny del 2018, es va
crear una Taula de futur de Ca n’Anglada 2030, un espai que no és exactament un àmbit de reflexió
sinó un espai de monitorització, de fiscalització i de control del què s’està fent. La Sra. Melgares ha
fet una exposició molt extensa de tota una sèrie d’actuacions. La casa d’oficis, evidentment, és una
bona mesura. La casa d’oficis, el dia d’avui, és un espai a la plaça de Ca n’Anglada que encara ha
de ser omplert de material perquè pugui començar a funcionar. La casa d’oficis ha estat inaugurada,
però la seva activitat es desenvolupa a Vallparadís. El Sr. Aguinaga espera que funcioni. Considera
que funcionarà i que serà un espai de mobilitat forçada necessari i positiu. Pel que fa a les antenes
parabòliques, la seva retirada és una reivindicació tradicional de l’A.VV. Es va fer una inspecció
per part dels equips tècnics i es van detectar, en tres comunitats, nou antenes i quatre compressors.
Es va anunciar que allà l’Ajuntament no actuaria per la via administrativa, que no tenia intenció de
dur a terme cap mena de mesura coercitiva, i que apel·laria a la mediació. També es va dir que es
demanaria finançament per part de la Diputació para poder recol·locar les antenes. Pel que fa al
“mercat de la misèria”, el mercat il·legal, el Sr. Aguinaga entén que s’està jugant tota l’estona al joc
del gat i la rata. El fet és que cada vegada hi ha més episodis de violència, i això és preocupant.
Respecte a dinamització de l’esplai, es va dir que l’entitat que havia de presentar el projecte no ho
havia fet, la qual cosa és preocupant. Pel que fa a la identificació de les trucades al 092 semblar ser
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que es vol implantar un mecanisme electrònic que permetrà el control. El Sr. Aguinaga pregunta
sobre els recursos disponibles per aquestes actuacions. S’ha parlat de 30.000 €, en relació amb els
quals el Sr. Aguinaga ha estat preguntant en diverses sessions plenàries. Aparentment, es destinen a
estudis i treballs tècnics, i no hi ha cap partida específica per a Ca n’Anglada. El govern sempre diu
que s’actua de manera transversal, a través de diversos departaments. El Sr. Aguinaga no en dubta,
però al capdavall hi ha un problema de seguiment, de no saber on estem. Quan una persona queda
atrapada en l’estació o en l’andana del tren, i li arriba un missatge informant que el servei ha quedat
interromput, una de les coses que més ansietat li genera és no saber per què s’ha aturat el tren i
quant temps haurà d’esperar. El Sr. Aguinaga considera que el problema actual entre els veïns de Ca
n’Anglada és que no saben quant de temps hauran d’esperar per acabar de veure resolts els
problemes. Recollint algunes de les coses que es diuen en la diagnosi de la Diputació, a vegades fa
la impressió que l’Ajuntament opta per deixar fer, d’esperar que les coses es vagin solucionant
mitjançant mesures més o menys benintencionades, però disperses. Al capdavall, es cronifiquen els
problemes i es genera desànim en el conjunt del veïnat. A Ca n’Anglada hi ha un problema de
microconvivèncias dins de les comunitats de veïns. Per solucionar aquests problemes, l’A.VV.
insisteix en la qüestió de les antenes parabòliques.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, per exposar com el Grup de JxT enfoca la
presentació conjunta d’aquesta Proposta de Resolució, a instàncies de l’Associació de Veïns de Ca
n’Anglada. Es tracta, bàsicament, del reiterat incompliment de determinats acords. En el cas concret
de Ca n’Anglada, el juny del 2018 es va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució, que
plantejava un pla d’execució de microprojectes, basat en dues qüestions que no són menors sinó
molt importants. Una és la intervenció del Síndic de Greuges. No és una qüestió menor que una
institució que vetlla pel compliment dels drets fonamentals, digui que fa falta executar una sèrie de
projectes La segona és el treball important de diagnosi fet per la Diputació de Barcelona, que en
l’horitzó 2030 diu quins són els plans i els projectes que s’han de fer a Ca n’Anglada. L’any 2019,
el juliol, va intervenir l’A.VV. de Ca n’Anglada en el Ple, posant de manifest aquest incompliment.
En tercer lloc, i més important, en el mes de febrer del 2020, una altra vegada, el Síndic de Greuges,
la institució catalana que vetlla pel compliment dels drets fonamentals al nostre país, diu que no
s’han realitzat aquells microprojectes que l’Ajuntament s’havia compromès a complir, i exhorta a
fer una modificació del Pressupost per encabir el seu cost. Aquesta és la realitat del que ha succeït,
el motiu pel qual avui ha intervingut l’Associació i els tres Grups de l’oposició han presentat
aquesta Proposta Resolució. A més, la Síndica de Greuges, que és l’encarregada de vetllar pel
compliment dels drets fonamentals a la ciutat de Terrassa, en una roda de premsa que es va fer
aquesta setmana, va dir que hi estava d’acord que es complís la resolució del 2018. El Sr. Sàmper
agraeix el que ha explicat la Sra. Melgares, dient tot allò que es fa, com podria igualment explicar
allò que es fa a altres districtes i a altres barris de la ciutat. El Sr. Sàmper no dubta que tot allò que
ha dit s’estigui fent. Però el motiu pel qual avui s’està debatent sobre aquest tema no és pel que es
fa, sinó pel que no es fa. Cal que tothom s’obligui al compliment dels acords. L’oposició perquè va
votar a favor, i l’equip de govern perquè és qui pot executar-los. Aquest és el motiu pel qual els
Grups de l’oposició presenten la Proposta de Resolució.
Pren la paraula a continuació del Sr. Albert, qui comença assenyalant que el debat
entorn de Ca n’Anglada és històric. El Sr. Albert recorda que va ser regidor del 2007 al 2011, amb
la responsabilitat de l’àrea de ciutadania. Es va fer molta feina i es van mantenir debats polítics molt
importants en aquest Ple entorn de Ca n’Anglada. Un dels acords que es van prendre aleshores, en
relació amb el Pacte per la immigració, era el d’intentar mantenir uns debats que no assenyalessin
ningú, i entre tots ser capaços de construir barri i ciutat. El Sr. Albert afegeix que des del 2007 fins
ara, amb encerts i amb errors, el barri s’ha anat construint, com s’ha anat construint la ciutat. La
Sra. Melgares ha parlat de 16 o 17 milions d’euros. La Sra. Melgares devia pensar que amb un milió
49

d’euros arranjaria molt el barri. Pel que fa a les partides del Pressupost, no porten nom i cognom,
bàsicament perquè de barris a la ciutat n’hi ha molts, i la defensa del barri de Ca n’Anglada s’ha fet
per part de tots en aquest saló de Plens, i també en el carrer, moltes vegades. Però donat que aquí es
diuen coses i es donen per suposades i per assumides, el Sr. Albert llegeix el que es va aprovar el
juny del 2018. El Sr. Sàmper ha parlat de projectes i del que es va aprovar el juny del 2018. És
evident que no ha llegit el que es va aprovar aleshores, o ho va aprovar sense saber el que aprovava.
Es va aprovar crear una taula de treball especifica, oberta a totes les entitats i col·lectius del barri de
Ca n’Anglada, amb la participació dels Grups polítics municipals. En segon lloc, es va aprovar
incloure aquesta taula en el marc del Consell del Districte II. Això és el que es va aprovar el juny
del 2018. Aquests van ser els acords polítics que es van assolir. El debat que s’està mantenint avui
ja es va tenir el juny del 2018, amb un altre equip de govern i amb una altra oposició, que també va
liderar, o portar al Ple, el debat sobre les problemàtiques del barri de Ca n’Anglada. El Sr. Albert no
nega aquestes problemàtiques, però el debat polític al respecte i sobre com donar-hi sortida, s’ha de
fer amb consens i d’una forma treballada conjuntament amb el barri, amb els veïns. I també des
d’un punt de vista polític. Això és el que s’està fent, perquè mentre es fa el que no es pot dir és que
no s’estan prenent altres decisions ni altres actuacions. El Sr. Albert, com a Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de promoció econòmica, va anar a inaugurar la casa d’oficis, amb una despesa de 250.000
euros, no de 30.000, amb un projecte molt determinat a la plaça de Ca n’Anglada, de reforma d’uns
espais que també quedaran per al barri. Això es va fer fa poques setmanes, però hi ha molts altres
temes. El Sr. Albert manifesta que aquest és el debat, que neix d’una qüestió que comparteixen els
veïns i la majoria de representants asseguts al Ple, i és que durant anys s’han fet actuacions al barri
de Ca n’Anglada que han funcionat, i altres que no han funcionat i es mantenen i es continuen fent.
A la diagnosi de la Diputació es deia precisament això, que al barri s’han fet coses que han
funcionat, però que s’estan fent altres que no funcionen o que no funcionaran, i que s’han de
treballar, s’han de refer. Amb això el Sr. Albert hi està absolutament d’acord. És cert, com ha
recordat el Sr. Medina, que si no hi ha partida pressupostària, no s’executa el projecte. No hi ha una
partida en el Pressupost d’aquest Ajuntament pel 2020 que parli de retirar antenes parabòliques. El
Sr. Albert no comparteix aquest projecte, perquè no creu que aquest sigui el problema de Ca
n’Anglada. Això no vol dir que no cregui que s’hagi de fer, que no s’hagi de treballar, que no s’hagi
d’estudiar i prendre decisions al respecte, però el problema de Ca n’Anglada no passa per les
antenes parabòliques. El Sr. Albert espera o li agradaria que aquesta visió fos compartida de forma
generalitzada.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui considera que s’està fent una mirada massa
gran a la història. És veritat que s’han fet coses. En el seu moment es va crear i es va constituir la
taula, es va posar una persona a temps complet per l’impuls i seguiment de tot aquest tema. Tot el
seu horari estava dedicat a aquesta tasca, amb la intenció de donar aquest impuls. La Sra. Melgares
apuntava tota una sèrie de coses que s’han fet. Algunes ja s’estaven fent. Altres sembla que s’han
incorporat com a noves actuacions. El tema dels agents cívics ja estava en marxa, i determinades
qüestions vinculades a l’espai públic són històriques i la ciutat li ha dedicat molts recursos. El Sr.
Vega afegeix que el principal problema que veu, mirant cap al futur, que és el que interessa, és la
manca de confiança. S’ha trencat la confiança. Hi ha un representant veïnal, d’alguna manera
ressentit perquè alguna vegada no se l’ha rebut. És un element essencial per treballar recuperar la
confiança. Si no es té aquesta confiança per part dels veïns, difícilment es podran abordar
problemes que tenen molta complexitat. Ordenar l’espai públic és una qüestió important a Ca
n’Anglada. De fet, la majoria dels diners que s’hi han gastat s’han destinat a l’ordenació de l’espai
públic, i s’han de continuar fent. S’han de complir les normatives, i això no es pot fer d’un dia per
l’altre i requerirà diners. Però això és impossible si no es recupera la confiança del veïnat, igual que
s’ha de fer en relació amb els temes educatius i d’activitats. Si aquestes qüestions tenen una
complexitat en altres llocs de la ciutat, com per exemple la segregació escolar, a Ca n’Anglada té
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unes dimensions molt més grans encara. Així ho diuen els estudis i els treballs que s’han fet. També
s’ha d’incidir en els temes d’ocupació, que no són senzills. El Grup del PSC no li demanarà a
l’equip de govern accions impossibles, perquè és conscient que la solució a problemes complexos
requereix temps i recursos, i no tot està disponible. El Sr. Vega, per tant, no vol fer una crítica a
l’equip de govern. El Sr. Vega afegeix que s’han dedicat dues sessions plenàries a parlar d’aquestes
problemàtiques. També s’han fet moltes reunions. El Sr. Vega havia anat, al final del mandat
passat, a l’Associació de Veïns a donar la cara respecte al que s’estava fent. És lògic, també, que les
expectatives de l’associació de veïns puguin anar més enllà, i a vegades la maquinària
administrativa és més lenta. Aquesta és una realitat que cal reconèixer. El Sr. Vega conclou
manifestant que, en aquests moments, caldria elaborar un pla i anar actuant per donar credibilitat i
per recuperar una confiança que és prou clar que s’ha perdut.
La Sra. Melgares manifesta que podria estar d’acord amb la Proposta de Resolució,
sempre que en el segon punt, en comptes de dir “executar” digués “treballar”. La Sra. Melgares
afegeix que sembla que hi ha un acord, exceptuant el Grup de Ciutadans, en poder treballar, però
sense dir mentides. Quan es parla d’executar tots els projectes, la voluntat del govern és fer-ho. Però
del que s’està parlant és de donar una solució concreta, i això és impossible. El Grup de JxT ha
manifestat que treballa per la defensa dels drets humans. La Sra. Melgares li pregunta si creu que és
possible actuar en un mes respecte a uns aparells que pertanyen a un col·lectiu, sense donar-ne
alternatives. L’equip de govern treballarà amb tots els Grups municipals per donar alternatives que
restaurin la confiança. La Sra. Melgares afegeix que en la seva intervenció anterior, en resposta a la
intervenció del Sr. Medina, ha explicat el que s’està fent en el present. S’han fet moltes coses en el
passat. Però el que volia dir la Sra. Melgares és que els set projectes que va aprovar el Ple, del qual
ella no en formava part, no són projectes derivats de la diagnosi. Tot i això, es van aprovar, i per
tant s’estan treballant. Tot està en marxa. La Sra. Melgares planteja que no es demani el que és
impossible, que el govern es comprometi a solucionar qüestions que són molt complexes. Es podran
resoldre amb temps. El govern farà tot el possible, però necessitarà una mà o un cap, com el Sr. Rull
en el seu moment, que quan es va començar l’esponjament va treballar amb la Generalitat, perquè
estava el seu partit governant i es va poder començar, Un dia es veurà acabat l’esponjament. Són
uns recursos d’un milió i mig d’euros, que en el Pressupost estan destinats per a la zona nord de Ca
n’Anglada, i que també contemplen les qüestions de les quals s’està parlant avui. Per tant, l’equip
de govern està disposat a treballar el màxim. L’equip de govern treballa a peu del carrer, buscant
solucions. La Sra. Melgares afegeix que el govern farà el que calgui, però hi ha coses que
l’oposició, per la seva responsabilitat política, hauria d’oferir-se a treballar conjuntament.
L’oposició sap molt bé que hi ha dos projectes que necessiten temps per treballar-los. S’estan fent,
però els resultats no són els que algú voldria. Pel que fa a la resta, s’estan executant tots.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguinaga, qui assenyala, en relació a la intervenció de
la Sra. Melgares, que no pot haver-hi convivència si cadascú segueix les seves pròpies regles.
Aquest és un principi general per a tota la ciutat. També és un principi que qualsevol equip de
govern ha de respectar i ha d’assumir en la seva integritat. La Sra. Melgares ha parlat de tot allò que
s’està fent i del que s’ha anat fent des de fa molt de temps, de tots els diners que s’hi han invertit. A
la diagnosi es deia quelcom molt interessant, que el Pla de Barris es va focalitzar en les pedres i no
en la convivència. En el barri de la Mina de Barcelona s’han gastat 250 milions d’euros al llarg de
molts anys, i segueixen havent-hi problemes de convivència. Al barri de Sant Cosme es van gastar
20 milions d’euros i les coses van anar a millor. Això vol dir que, a vegades, posant-hi molts diners
no s’obtenen resultats, i altres vegades, posant-hi menys diners però fent les coses d’una altra
manera, sí que s’obtenen resultats. El problema principal, en el cas que s’està debatent, és que no
sabem on estem. La metodologia de treball que proposa la diagnosi és molt clara. Parla d’objectius,
d’accions, de perfils socials, de seccions censals, de lideratge, de pressupost, d’inici de les accions,
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de finals de les accions, d’indicadors del procés i d’indicador de l’impacte. Si tothom disposa
d’aquesta informació, es pot saber si s’està avançant o no, i si la Sra. Melgares necessita més temps
per avançar, se li pot reconèixer d’acord amb la situació concreta. Però el que no es pot fer, que és
el que l’A.VV. reivindica, és seguir parlant de manera genèrica sense tenir dades concretes que
permetin fer un seguiment adequat de la situació del barri. La Sra. Melgares pot dir que aquesta
informació hi és, però el Sr. Aguinaga, en la reunió de la taula del mes de desembre, a la qual va
assistir, va comprovar que aquesta informació no va ser facilitada. El Sr. Aguinaga afegeix que ha
assistit a totes les reunions de Taula de Ca n’Anglada, en aquest mandat i en l’anterior, i per tant sap
de què parla. El Sr. Aguinaga demana a la Sra. Melgares que sigui més respectuosa amb la tasca de
l’oposició, facilitant aquest tipus d’informació, que sembla que el govern té i que la resta de Grups
no ha vist mai. Hauria de facilitar aquesta informació, no quadres genèrics sinó ajustats a la
metodologia de treball. El Sr. Aguinaga afegeix que el Grup de Ciutadans està amb el govern, i per
tant la Sra. Melgares no té motius per sentir-se sola en aquest assumpte. Pot comptar amb la
participació de tothom. Però no hauria d’optar, deliberadament, per quedar-se sola. Terrassa es juga
el seu futur a Ca n’Anglada, perquè és un barri d’una gran complexitat, encara que no sigui l’únic.
Té, però, una singularitat especial, que fa que tots els diners que s’hi han invertit, si realment no
s’aconsegueix res, seran uns diners mal invertits, i al capdavall el conjunt de la ciutat ho acabarà
pagant.
El Sr. Sàmper es refereix a les paraules de la Sra. Melgares, quan deia que no s’hi és a
temps de poder executar l’acord segon de la Proposta de Resolució. Per aquest motiu demanava
substituir el terme “executar” pel de “treballar”. El Sr. Sàmper recorda que la diagnosi estableix els
terminis d’execució. Per tant, no s’ha de fer trampes. La proposta no diu que s’hagi de fer d’aquí a
un mes o d’aquí a dos. La diagnosi de la Diputació de Barcelona diu, literalment, que el pla
d’execució d’aquests microprojectes és de dos anys revisables trimestralment. Per tant, no té sentit
modificar aquest verb en l’acord segon. El Sr. Sàmper afegeix que si la Sra. Melgares recorda
aquest punt de la diagnosi, i malgrat les intervencions que estan havent-hi, es pot aprovar la
proposta de resolució. Si el que separa és una paraula, i resulta que la mateixa diagnosi dóna l’opció
al govern de fer-ho en dos anys, aleshores tot aquest debat s’hauria pogut estalviar. Però, si més no,
s’hauria d’aprovar la Proposta de Resolució, i que l’associació de veïns marxi contenta sabent que
en aquest termini de dos anys, i fins i tot imputables al Pressupost següent, es podran executar els
projectes. El Sr. Sàmper finalitza fent referència al Sr. Albert, i afirmant que ha llegit la Proposta de
Resolució de l’any 2018, i recorda què va votar aleshores. La proposta plantejava la constitució de
la taula. Un cop constituïda, a la taula s’han pres una sèrie de compromisos, entre ells el de les
antenes i el del “mercat de la misèria”. El Sr. Sàmper manifesta que és precisament això pel que no
s’ha donat compliment al que es va aprovar pel Ple.
El Sr. Albert comença dient que no pretenia interpel·lar el Sr. Sàmper, ni generar
conflictes. Entén que cadascú sap el que ha votat. Tot i això, demana al Sr. Sàmper que llegeixi la
diagnosi de la Diputació sobre Ca n’Anglada, perquè no parla d’antenes. Els projectes o
microprojectes no parlen d’antenes. En tot cas, el debat no és aquest. El debat el posava el Sr. Vega
a sobre de la taula. El fet que les associacions de veïns perdin la confiança, estiguin més enfadades
o més contentes amb l’administració, entra dins del normal. És més, el Sr. Albert creu que
l’obligació dels veïns és venir al Ple i demanar i exigir el que creguin oportú. Però el debat de la
confiança, dins del Ple, també ha de ser polític. Tothom sap de què està parlant quan parla de Ca
n’Anglada. El fet que els Grups de l’oposició facin una roda premsa i s’asseguin a la Taula amb
l’A.VV., la qual cosa està molt bé, i també amb la Síndica, i sumin en aquest relat, això té unes
conseqüències i conté un missatge. El Sr. Albert pregunta si algú creu que Ca n’Anglada és com la
Mina o com Sant Cosme, si creu que realment a Ca n’Anglada hi ha un problema de convivència, si
s’hauria de tornar als relats polítics del 2003 i del 2004. Si algú ho creu, ho hauria de dir, i a partir
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d’aquest punt tornar a treballar en unes altres mesures. El Sr. Albert afegeix que quan es parla de Ca
n’Anglada, no s’està parlant en realitat de Ca n’Anglada com a una unitat. Ca n’Anglada és un barri
que va des del Passeig 22 de juliol a la carretera de Montcada, que és un barri gran, que té unes
dades molt diferents, amb diferents zones i amb diferents seccions censals. La complexitat de Ca
n’Anglada és gran. La feina que s’ha fet és molta. Gran part l’han fet governs anteriors, i per tant no
pertoca que ara s’asseguin en una taula fent determinats discursos que no porten enlloc.
Intervé tot seguit el Sr. Vega, qui comença manifestant que se sent interpel·lat pel Sr.
Albert. El Sr. Albert fa trampes. Al Sr. Vega no li ha agradat el to de la seva intervenció. El Sr.
Vega mai dirà que Ca n’Anglada és com la Mina. Entre altres coses perquè ell és de Ca n’Anglada,
on ha viscut. Per tant, demana al Sr. Albert que no entri en aquest joc. El que ha dit el Sr. Vega és
que Ca n’Anglada té una gran complexitat. La seva anterior intervenció ha intentat mirar cap al
futur, fer accions i no entrar a fer retrets, perquè això no condueix enlloc. La intervenció del Sr.
Albert ha estat feta amb respecte però no amb bones intencions. El Sr. Vega reitera que hi ha un
problema de confiança, i la confiança passa sovint per la credibilitat, per tal que l’A.VV. es pugui
creure que realment l’Ajuntament té la ferma voluntat de tirar endavant els projectes i també
d’explicar les dificultats, Els veïns també les hauran d’assumir. El Sr. Vega afegeix que no tot és
possible i que no tot es pot fer per l’endemà. Al Sr. Vega li agradaria, si més no, traslladar un
missatge positiu a la ciutadania i als veïns i veïnes de Ca n’Anglada. El que caldria és fer una reunió
de la Taula de Ca n’Anglada, per veure les coses que s’estan fent, allò que els veïns demanen i
començar a actuar, per ser creïbles com a institució i per recuperar la confiança. Aquesta és la
manera d’avançar. Quan l’A.VV. pensa que tot s’està paralitzant, i que s’estan reduint les
actuacions, perquè no hi veu gestos, demana a l’oposició que la qüestió surti a debat públic. Això és
legítim i és el que fa qualsevol barri i qualsevol altra comunitat davant d’un problema. El Sr. Vega
emplaça el govern a prendre una mesura d’aquest tipus, aportar la documentació que calgui,
plantejar els temes, explicar allò que s’està fent, allò que comporta dificultats, i començar a treballar
des de la confiança, la credibilitat, l’honestedat i la sinceritat. I a partir d’aquí avançar, que és el
que, en definitiva, vol tothom.
La Sra. Melgares comença agraint el to emprat pel Sr. Vega. El to que es pogués
utilitzar en el debat era una de les seves grans preocupacions, per evitar l’estigmatització del barri.
La Sra. Melgares afegeix que confia en Ca n’Anglada, i confia en els Grups municipals de
l’oposició, als quals els demana que tinguin confiança. La Sra. Melgares demana tot seguit la
votació separada dels acords de la Proposta de Resolució. La Sra. Melgares demana novament la
substitució de la paraula “executar” per “treballar”. A la Sra. Melgares li preocupa l’actitud dels
Grups ponents de l’oposició, no l’A.VV, perquè amb ella hi treballa i seguirà treballant i
col·laborant, passi el que passi, i es continuaran executant els set microprojectes. Aquests projectes
no són els de la diagnosi, però van ser aprovats pel Ple, del qual no en formava part aleshores la Sra.
Melgares. El Ple va dir que endavant, i per això el govern seguirà treballant i insistint, i es deixarà la
pell perquè hi hagi resultats. La Sra. Melgares, però, demana que no es facin plantejaments
impossibles. No es poden treure les antenes com vol el Grup de Ciutadans. El Sr. Aguinaga vol que
es treguin les antenes, però aquesta actuació no es pot posar en el mateix paquet. S’està parlant de
moltes coses alhora. Però cal ser clars: es tracta de drets humans, d’un col·lectiu concret. Cal
treballar des de la integració, pel bé de la ciutat. El govern sap que hi ha problemes a Terrassa, als
barris, a Catalunya i a Ca n’Anglada. Això implica treballar per l’entesa amb les comunitats, des de
la mediació, no des de la imposició, com volen alguns. La Sra. Melgares agraeix la presència i la
intervenció de l’A.VV., així com el seu treball diari pel barri, conjuntament amb altres entitats.
L’Ajuntament seguirà treballant en els set microprojectes i en els quaranta-vuit projectes, que són
els que ha dit l’empresa que s’haurien de fer per treballar la convivència. La Sra. Melgares afegeix
que hi ha dues qüestions que preocupen: el “mercat de la misèria” i la sol·licitud dels Grups
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municipals i de la Síndica de treure unes antenes sense donar-ne alternatives. El govern, així i tot,
les donarà. El govern està treballant amb el Síndic de Catalunya, i se n’obtindran resultats, per
poder arribar a tenir la solució i la satisfacció per aquests set projectes.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui comença manifestant que al seu Grup sí que
l’importa l’A.VV. de Ca n’Anglada. Per això ha presentat la Proposta de Resolució conjunta. Per
altra banda, al Sr. Sàmper li ha semblat molt interessant la proposta que ha fet el Sr. Vega, en el
sentit de reconduir aquest tema per recuperar la confiança. Per aquest motiu el felicita, perquè
aquesta qüestió no és menor. Això prové d’una reunió dels Portaveus, que es va fer ahir, en la qual
es pretenia restablir uns canals de comunicació més correctes, més educats, entre els membres del
Ple. El Sr. Vega n’ha donat avui un exemple. El Sr. Sàmper afegeix que la Sra. Melgares té
l’oportunitat de donar-ne un altre. Atès que s’està parlant, senzillament, d’un verb o d’un altre, li
demana que sigui empàtica amb l’A.VV. i amb els tres Grups de l’oposició, i faci que l’equip de
govern aprovi aquesta Proposta de Resolució. En definitiva, si l’equip de govern aprova la proposta
i arribat el termini de dos anys, que no és curt, no se li ha pogut donar compliment, com passa amb
tantes altres propostes de resolució que no s’han pogut executar, aquesta en serà una més. El Sr.
Sàmper, però, demana la seva aprovació. El govern té una oportunitat. Avui s’ha mantingut un to
amable, malgrat les vehemències personals de cadascú. Si s’aprova aquesta Proposta de Resolució,
l’A.VV. ho agrairà. Quant a la recuperació de la confiança, el govern també va tenir una oportunitat
molt important, sobretot quan s’ha exhortat al Grup de JxT a col·laborar per ajudar des de la
Generalitat a trobar recursos, de convidar l’oposició i l’A.VV. a la reunió que el govern va mantenir
amb el Síndic. Hauria estat un punt de transparència i la possibilitat que tothom hagués dit la seva.
Si això hagués passat, si els Grups de l’oposició haguessin pogut assistir-hi, avui aquesta
problemàtica no s’estaria tractant, perquè s’hauria arribat a un acord. Si el senyor Rafael Ribó
realment ha dit que les actuacions es poden programar en el calendari, i que s’han de fer amb més
temps, l’A.VV. li hauria fet cas. Era una oportunitat històrica. La millora en el tracte i l’augment de
la confiança entre l’oposició i el govern, és quelcom que requerirà el seu temps. Cal que tothom en
doni exemple. El Sr. Sàmper reitera la seva felicitació al Sr. Vega, perquè n’ha donat el primer
exemple. El Sr. Sàmper recorda que el Sr. Albert, quan intentava sumar suports per a l’aprovació
del Pressupost municipal, va dir-li que no havia de tenir preocupació, perquè el pressupost seria àgil
i canviant. El Sr. Sàmper manifesta que avui es dóna un exemple contrari, no modificant el
Pressupost perquè els 30.000 euros siguin destinats a executar les actuacions a Ca n’Anglada. Cal
ser conseqüents amb les paraules que es diuen en reunions privades. El Sr. Sàmper demana, per
última vegada, que l’equip de govern voti a favor de la proposta, en benefici del barri de Ca
n’Anglada.
El Sr. Ballart comença manifestant que vol continuar aquesta dinàmica de generar
confiança mútua, tenint en compte que Ca n’Anglada és un barri sensible i complex. Hi ha una
voluntat molt clara d’aquest govern de treballar conjuntament amb l’A.VV. i amb totes les entitats
del barri, i també del Districte, per redreçar la situació, tenint en compte també la reunió que es va
fer ahir amb el Síndic. Va ser una reunió important. El Síndic tenia informació, per part de l’A.VV.
i probablement també per part d’algun partit de l’oposició. Però no tenia la informació que li va
traspassar ahir el govern, amb totes les dades, amb totes les accions, les que ha comentat la senyora
Melgares i d’altres, sobre tot allò que s’està fent al barri de Ca n’Anglada. Per tant, el Sr. Ballart
demana als ponents de la proposta, i també interpel·lant a l’A.VV., amb la voluntat de generar
aquesta confiança, que retirin la Proposta de Resolució. Que donin uns dies, unes setmanes, per
poder fer una reunió amb el Síndic. El Síndic té la voluntat de venir, de posar solucions. El Sr.
Ballart proposa tornar a presentar aquesta proposta en el Ple següent, amb el màxim consens,
perquè seria desitjable que en un tema com Ca n’Anglada es deixi d’estigmatitzar, d’assenyalar amb
el dit. El Sr. Ballart, i l’equip de govern, vol que tots els barris progressin per igual, sense
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assenyalar cap col·lectiu concret. Per tant, fóra bo posar-se a treballar junts i amb confiança, amb
l’oposició, de cara al futur. El Sr. Alcalde demana als ponents que la retirin, i que es torni a portar
en el següent Ple, fent les reunions que facin falta durant aquest mes i parlant amb el Síndic de
Catalunya i amb la Síndica Municipal. La Síndica, probablement, ahir no es va sentir còmoda a la
reunió, i hauria estat bé, tot i que el ROM no ho permet, que intervingués en el Ple. El Sr. Alcalde
demana poder sumar entre tots, poder seure en una taula i parlar, pel bé del barri. Aquesta és la
proposta que fa el Sr. Alcalde, tot esperant, pel bé del barri, pel bé de la convivència i pel bé també
del consens polític vers Ca n’Anglada, que els Grups municipals ponents l’acceptin.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui demana poder fer una breu reunió amb l’Associació
de Veïns, que és, en definitiva, qui ha impulsat aquesta Proposta de Resolució.
El Sr. Alcalde anuncia que es farà una breu interrupció de la sessió plenària, per poder
parlar-ne. També suggereix que s’incorpori la Síndica de Greuges.
Així doncs, quan passen set minuts de tres quarts de dotze del migdia, s’interromp el
desenvolupament de la sessió plenària, la qual es reprèn quan manquen tres minuts per a les dotze.
El Sr. Alcalde anuncia que la sessió es reprèn, i demana al Sr. Medina, representant de
l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, si vol fer una intervenció breu.
Pren la paraula el Sr. Medina, qui comença manifestant que el Sr. Ballart, igual que el
Sr. Albert i la Sra. Melgares, fa molts anys que hi són a la institució municipal, d’una manera o
d’altra. Saben que els veïns no han tingut problemes ni inconvenients per treballar. Els veïns han
treballat, han assistit a totes i cadascuna de les reunions que s’han proposat per part de l’equip de
govern, arribessin a bon port o no. El Sr. Albert no sap molt bé. El Sr. Medina anuncia que
l’associació accepta la petició de retirar la Proposta de Resolució, amb la condició que es faci una
reunió, amb llums i taquígrafs, amb el Síndic de Catalunya, la Síndica de Terrassa, l’equip de
govern i els membres de l’oposició. Si hi ha quelcom que van voler els veïns, quan el projecte de
futur es va iniciar, és que fos transversal, i que tot el Ple de l’Ajuntament fos corresponsable de les
decisions que es prenguessin. Per tant, amb el compromís que aquesta reunió es faci, per part de
l’A.VV s’accepta la petició del Sr. Alcalde, i adreçant-se als Grups municipals que són els ponents,
el Sr. Medina els hi manifesta que la poden retirar, perquè d’aquí a un mes es pugui tornar a
presentar.
Pren la paraula el Sr. Sàmper per demanar que aquesta reunió es faci de manera que
permeti que la proposta es presenti el mes següent. Cal, doncs, agilitar la reunió amb el Síndic i amb
tots els participants, com més aviat millor.
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a l’A.VV. i als Grups de l’oposició, garantint-los que
tan aviat com acabi aquest Ple es posarà a treballar per convocar la trobada. Per tant, el Sr. Alcalde
anuncia que la present Proposta de Resolució queda retirada, i serà presentada en la pròxima reunió
del Ple, esperant que compti amb el consens de totes les forces polítiques i també, evidentment, amb
la complicitat de l’associació de veïns.
PROPOSTES CIUTADANES

Epígraf 13) Presentada per la Sra. Irene Pérez Gil, per condemnar les pràctiques del Grupo
Azora i demanar el posicionament del Ple a favor de la regulació dels preus de
lloguer.
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Pren la paraula la Sra. Pérez, qui pronuncia les següents paraules com a presentació
de la proposta:
« Avui estic aquí en representació de les famílies veïnes afectades per la compra dels
edificis on vivim, a la carretera de Montcada, per part del fons voltor Azora. Conjuntament amb el
Sindicat de Llogateres de la secció de Terrassa, hem demanat participar en aquest Ple de
l’Ajuntament per tal de presentar una moció per condemnar les pràctiques d’Azora i per posicionar
aquest Ple a favor de la regularització dels preus dels lloguers.
» Les ciutats del país estan sent víctimes d’atacs especulatius de mans de fons voltor,
fons d’inversions especialitzats en el sector immobiliari que busquen elevades rendibilitats en el
mercat del lloguer, en detriment del dret a l’habitatge de les persones inquilines. Azora és un dels
fons d’inversió responsables de l’actual situació d’emergència habitacional que travessen totes les
ciutats de l’Estat, com fa pocs dies va anunciar, en declaracions als mitjans, el relator de l’ONU
sobre la pobresa. Els fons voltor es caracteritzen per les seves pràctiques depredadores, que es
fonamenten en esprémer les economies domèstiques dels llogaters i llogateres, que passen per tot un
seguit d’abusos immobiliaris. El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha detectat pràctiques abusives i
depredadores en onze comunitats de veïns d’Azora, als municipis de Terrassa, Barcelona, Badalona,
Hospitalet de Llobregat i Granollers, i això és només la punta de l’iceberg d’aquesta situació. Les
232 unitats familiars d’aquestes comunitats de veïns han decidit organitzar-se en l’àmbit dels blocs,
amb l’ajuda del Sindicat de Llogateres de Catalunya, amb l’objectiu de frenar els abusos als quals
es troben subjectes. Aquests abusos, entre altres qüestions, es concreten en:
1. En primer lloc, plantegen pujades de preu absolutament abusives, de fins a un
80% en el cas de Terrassa. Encara que l’actual Llei d’Arrendaments Urbans no
regula el preu del lloguer, les pujades de preu que imposa Azora als seus llogaters
i llogateres superen en desmesura els preus mitjans del mercat que assenyala
l’Índex de Preus de la Generalitat.
2. Azora també imposa clàusules fraudulentes en els contractes. Una d’elles és la
pujada encoberta del lloguer a través de pujades interanuals desvinculades de
l’Índex de Preus al Consum i a vegades sota suposades bonificacions durant els
primers anys de contracte, fet que suposa un flagrant frau de llei respecte al Decret
Reial 7/2019 de l’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
Azora també obliga els seus llogaters a contractar una assegurança per
impagament, fet que novament suposa un frau de llei, donat que es tracta d’una
assegurança que només beneficia al propietari i és, per tant, un abús obligar el
llogater a contractar-la. A aquests dos abusos cal sumar-hi forçar al llogater a
assumir reparacions de l’habitatge que són responsabilitat de la propietat o
assumir el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, també responsabilitat
legal de la propietat.
3. Finalment, Azora nega sistemàticament als seus inquilins, el dret de llegir els
contractes (plens de clàusules abusives) abans del mateix dia de la firma, fet que
nega als llogaters i llogateres la possibilitat de fer una consulta jurídica sobre el
contracte que se’ls exigeix firmar.
» Més enllà dels fraus i il·legalitats que practica el fons d’inversió Azora, és d’una
gravetat extrema que les pujades dels preus que s’apliquen estiguin emparades per la legislació
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vigent. Els veïns i veïnes dels pisos de lloguer d’Azora, organitzades en el si del Sindicat de
Llogateres de Catalunya, veuen com un imperatiu la regulació dels preus dels lloguers.
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament assumir els següents
compromisos:
1. Que exigeixin a Azora que deixi de vulnerar el dret a l’habitatge del veïnat de forma
sistemàtica.
2. Que exigeixin a Azora que s’assegui a negociar de manera col·lectiva amb totes les
veïnes i veïns i el Sindicat de Llogateres, com ja han fet Goldman Sachs, Blackstone, Optimum i
altres grans fons d’inversió.
3. Que exigeixin amb urgència i determinació, una nova legislació dels lloguers estatal
i/o autonòmic, que inclogui la regulació dels preus, la prohibició d’expulsió sense causa justificada,
i el dret de negociació de les llogateres i llogaters a través dels seus representants. És des dels
municipis des d’on se senten diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i les expulsions
injustificades. En moltes ocasions, són els consistoris els qui han de gestionar de primera mà el
drama humà de l’emergència habitacional provocada pels voltors. Les alcaldesses i els alcaldes,
regidors i regidores de les ciutats són les que més entenen la necessitat d’una regulació imminent
dels preus.
» És el moment de ser valentes. Aquesta moció no pot restar en paper mullat.
Demanem que aquest Ajuntament apliqui de forma urgent polítiques municipals que defensin les
veïnes i els veïns de Terrassa. Tenir un habitatge digne ha de ser un dret, ahir, avui i sempre.»
Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, per manifestar, en nom del Grup
municipal de Junts per Terrassa, tota la seva solidaritat i el seu suport, sense matisos. Aquestes
qüestions s’estan intentant regular per part de la Generalitat. Els ponents de la proposta demanen
que es regulin, i tenen tota la raó. Cal seguir exemples com el de la ciutat de Berlín, que ja regula
els preus, amb baixades importants dels lloguers dels pisos de la ciutat. L’habitatge és un dret
fonamental, probablement no prou ben encabit a la Constitució com ho hauria d’estar. Sobretot
quan hi ha tanta gent que ha patit per no poder-lo gaudir El Sr. Sàmper està segur que els impulsors
de la proposta aconseguiran la unanimitat de tots els Grups municipals en mostrar en el seu suport.
El Sr. Sàmper afegeix que la figura del Síndic de Greuges podria ajudar molt en aquest sentit. Es
tracta d’una qüestió que afecta els drets fonamentals, el dret a l’habitatge. Allà on no arribin els
sindicats en els quals estan agrupades les comunitats de veïns afectades, una institució com la
Sindicatura de Greuges ha de vetllar per ajudar perquè això realment passi. Els experts diuen que
cap família mai pot destinar a l’habitatge, de propietat o de lloguer, més d’una tercera part dels seus
ingressos globals. El que es demana, per part d’aquests fons és, evidentment, exagerat, i per tant
trenca aquesta regla, una regla que està estudiada estadísticament. Trencar-la comporta que no es
pugui pagar el lloguer o la hipoteca. Quan això succeeix es produeixen desnonaments, bé per manca
del pagament hipotecari, bé per manca de pagament del lloguer, com és en aquest cas. El Sr.
Sàmper reitera el seu suport als ponents de la moció. Aquesta qüestió s’ha de regular a tots els
nivells, però de forma especial en relació amb el fons voltor, un nom que ja defineix la seva
conducta i la seva pràctica. El Sr. Sàmper espera que tots els Grups municipals donin suport a la
proposta.
Intervé seguidament la Sra. Isabel Martínez, qui comença manifestant el suport del
Grup de Ciutadans a les famílies que es troben en aquesta delicada situació. La nostra societat no es
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pot permetre no cridar l’atenció i tolerar aquestes pràctiques i clàusules abusives que afecten la
població, i més encara quan es tracta d’un tema tan delicat com l’habitatge. Són freqüents els casos
en els quals aquests fons voltor abusen de la seva situació de poder respecte als ciutadans. La llei ha
de proporcionar als consumidors, als inquilins, la suficient protecció per poder accedir al dret a un
habitatge digne. Les pràctiques abusives no haurien de tenir cabuda, arribant a l’extrem de negar als
llogaters el dret a llegir la documentació abans de signar els contractes. Aquest és un intent més de
reduir els drets dels inquilins per saber què estan signant, i com accedir a un habitatge digne. Si bé
l’administració local té un paper molt important a l’hora d’atendre persones i famílies en situacions
vulnerables, per la crisi habitacional, i pot tenir un pes a l’hora de gestionar i ajudar en l’accés a
l’habitatge, també ha d’instar a què s’actuï dins de les bones pràctiques i que aquests fons negociïn
de bona fe amb totes les parts implicades. També hauria de jugar un paper destinat a solucionar el
problema de l’habitatge des d’altres vessants, com ara les polítiques públiques de creació
d’habitatge social, polítiques mantingudes en el temps, i que corregeixen una situació que ja és
estructural. És la manca de parc públic d’habitatge i d’inversió el que hauria de preocupar com a
administració, ja que la millor intervenció possible en el mercat de l’habitatge, sigui de propietat o
de lloguer, és l’increment de l’oferta d’habitatge social. Com a administració, l’Ajuntament hauria
de ser garant davant les famílies vulnerables, ajudant-les a obtenir lloguers socials, accedir a un
habitatge digne, amb un parc d’habitatge públic en condicions. L’administració local, i també la
Generalitat de Catalunya, amb les seves competències, ha de tenir un paper actiu en aquest sentit.
La Sra. Martínez afegeix que no ha tingut aquest paper fins ara. Es necessita molta inversió i molts
recursos públics per tal de solucionar aquest problema.
Pren la paraula el Sr. Caballero, qui anuncia el vot favorable i tot el suport del Grup
municipal d’ERC-MES, pel que fa a les reivindicacions expressades avui en el Ple, i també en
relació amb una autèntica transformació de les polítiques d’habitatge en el país i a l’Estat. El Grup
parlamentari d’ERC-MES a Madrid ha donat suport sempre, des de fa quinze anys, a totes i
cadascuna de les reivindicacions de les diverses plataformes pel dret a l’habitatge, tant catalanes
com de l’Estat, i ho seguirà fent. El Sr. Caballero afegeix que en tot allò en què l’administració
encara autonòmica ha pogut, el Grup municipal d’ERC-MES ha intentat sempre arribar al límit
d’allò que les lleis permeten. Hi ha, però, una llarga llista d’impugnacions per part dels successius
governs de l’Estat espanyol a tot un seguit de reformes socials, a lleis aprovades pel Parlament de
Catalunya, sobretot les relacionades amb el dret a l’habitatge, i que malauradament han estat
tombades pel Tribunal Constitucional. Aquestes lleis pretenien afavorir aquest dret. A hores d’ara,
hi ha expectatives per veure si el nou govern espanyol agafarà finalment el toro per les banyes, per
tal de dur a terme les regulacions que altres països d’Europa ja fa anys que han dut a terme,
precisament per evitar els abusos per part dels fons voltor i de la banca, rescatada amb els diners de
tots, i perquè finalment el dret a un habitatge digne sigui una realitat, i no una quimera.
Intervé a continuació la Sra. Candela, qui anuncia que el Grup del PSC donarà suport a
aquesta proposta, que es presenta per part d’uns veïns afectats. Aquesta és la primera proposta que
es pot debatre en el Ple per part dels Grups municipals a instàncies de la ciutadania, la qual cosa
s’ha de celebrar. Els ajuntaments no disposen de prou eines. Es troben davant dels drames dels
ciutadans i falta que l’Estat els hi faciliti les eines per poder actuar. La Sra. Candela espera que això
sigui una realitat aviat. Ahir mateix, el Ministre José L. Ábalos, comunicava que abans de l’estiu hi
haurà la llei que pugui regular els preus del lloguer. Això segurament serà a l’estiu, però de moment
els contractes de les famílies potser venceran abans que arribi la nova normativa. Per això és molt
important tot el que estan fent els veïns, i que tingui un ressò comú de tots els afectats, amb
l’empara del Sindicat de Llogaters i de tots els Grups polítics, en el Parlament i en els municipis.
Aquest ressò és molt important, perquè Azora ha de sentir-lo i ha de saber que ha de seure a parlar.
La Sra. Candela ha llegit a la premsa que la Sra. Melgares ha intentat posar-se en contacte amb
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Azora, i encara no ha tingut resposta. Aquesta és la situació en la qual es troben els Regidors dels
ajuntaments dia a dia, intentant parlar amb aquestes grans empreses i rebent una negativa. La Sra.
Candela conclou manifestant a la Regidora Sra. Melgares, i als veïns impulsors de la proposta, que
el Grup del PSC estarà al seu costat, donant suport a tot allò que calgui per poder aportar una
solució abans que les noves lleis regulin el que és indispensable que facin.
Pren la paraula la Sra. Melgares, qui dóna les gràcies als llogaters i llogateres de la
carretera de Montcada i el carrer Azcárate, que han intervingut en el Ple en representació de tots els
veïns i veïnes de la ciutat que pateixen un problema que serà molt difícil de solucionar. Aquest
problema comença per l’empobriment de les famílies. Tot i que s’està parlant de pobresa
habitacional, en realitat es tracta de la vulneració de drets fonamentals. Els veïns organitzats han fet
molt bona feina, amb manifestacions, acudint al Parlament de Catalunya, sent un exemple per a la
ciutadania. No només amb un treball per defensar els seus drets, sinó els drets de tots. La Sra.
Melgares està contenta també perquè els tres Grups de l’oposició han manifestat que donaran suport
a la proposta. El Ministre Ábalos, com ha assenyalat la Sra. Candela, ha anunciat que abans de
l’estiu es farà possible que els ajuntaments i les comunitats autònomes puguin regular els preus. La
Sra. Melgares espera que els mateixos partits que han anunciat avui el seu suport, el mantinguin
després a Madrid. La Sra. Melgares felicita els veïns i entitats que han promogut aquestes accions.
És molt greu que els veïns rebin una carta del propietari dient que no farà la renovació del contracte
si no s’accepta un increment del 80% del preu i a més pagar una assegurança de la llar, un aval pel
lloguer, etc. I tot això de forma confidencial. Això és una amenaça, i ho estan fent tots els fons
voltor, no només Azora, i els grans propietaris, que s’estan posant d’acord per apujar els preus, a
Terrassa, a Badalona i a totes les ciutats de l’Estat espanyol. D’aquí no res qui tingui un sou mitjà
no podrà tenir un habitatge. Cal que tothom se n’assabenti. La qüestió no és de pobresa, sinó de
vulneració de drets fonamentals. La Sra. Melgares reitera que dóna suport als veïns, amb els quals
ha estat en contacte permanent. La Sra. Melgares afegeix que després de no tenir èxit, finalment
ahir va poder parlar amb Azora, quan va comunicar per correu als seus directius que avui es
presentaria aquesta proposta al Ple. Aleshores es van posar en contacte amb ella. Després de parlar
amb ells, la Sra. Melgares comprèn la situació que viuen els veïns, quan posen un cartell i Azora els
amenaça, quan queda un pis buit i envia empreses de seguretat per intimidar. Azora també va
intentar intimidar la Sra. Melgares, dient que si s’aprovava la proposta no es faria la reunió, i encara
menys conjunta. Volen pactar individualment amb cada veí, perquè els volen dividir. Amb la seva
intervenció, els llogaters han aconseguit unir tothom en el Ple d’avui. La Sra. Melgares espera que
aviat es faci una cimera dels ajuntaments afectats per Azora, perquè no hi hagi només un
ajuntament o altre que actuï, i per obtenir una resposta. La Sra. Melgares disposa de la resposta per
escrit que Azora va donar a l’Ajuntament de Badalona. Aquest escrit és una vergonya. Cal lluitar
contra aquestes pràctiques dels fons voltor. A la resta d’Europa, governi la dreta o l’esquerra,
aquesta qüestió està regulada. D’aquesta manera serà possible que una actuació especulativa passi a
ser un dret per a tota la ciutadania de Terrassa.
Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui manifesta el seu suport a què s’instin les
negociacions per tal de posar fi a les clàusules abusives. El vot del Grup de Ciutadans serà
d’abstenció, perquè considera que el millor camí per incentivar el mercat d’habitatge digne implica
promocionar l’habitatge públic. La Sra. Martínez té dubtes en relació amb el fet que el millor camí
sigui la regulació de l’habitatge social. Aquest és l’únic motiu de l’abstenció. En relació amb la
resta de la proposta, el Grup de Ciutadans hi dóna tot el seu suport.
La Sra. Melgares posa de manifest que els veïns ja han sentit la resposta del Grup de
Ciutadans. Aquesta serà la posició de Ciutadans, i d’altres partits, quan s’hagi d’aprovar la llei. Els
veïns, però, no s’han de preocupar, perquè amb la majoria d’aquest Ple i del Congrés, s’aprovarà. Si
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no s’aprovés, aleshores aquells que volen fer negoci amb les necessitats de la gent es trobaran els
veïns i els partits que recolzen les seves reivindicacions en el carrer, en els pisos, defensant-les.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 6 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per fer un reconeixement públic del
lideratge de les dones.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu:
« El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és una data que ha esdevingut un
símbol arreu del món i serveix per recordar la lluita de moltes dones per millorar les seves
condicions de vida. És una de les campanyes ciutadanes més significatives i de més abast que
organitza la Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb
la Comissió 8 de març. Una campanya que no s’acaba amb les commemoracions del mes de març,
sinó que ha d’estar present al llarg de tot l’any.
» Moltes dones han adoptat, conscientment o inconscientment, els patrons masculins
de lideratge. Per tant, quan una dona té un càrrec o esdevé una líder adopta sovint patrons masculins
en l’exercici del poder. Fora bo reflexionar sobre el recorregut històric del lideratge i qüestionar el
model tradicional de lideratge i/o exercici del poder en línia d’un nou estil més contemporani que
contingui habilitats com la de treball en equip, eficiència, visió heurística en la resolució de
conflictes, conciliació, responsabilitat social, sostenibilitat, ètica. En definitiva, a les nostres
societats, cada vegada més, els ciutadans valoren la implicació de les organitzacions públiques i
privades en els desafiaments col·lectius i fan que aquestes posin el focus en aquestes preocupacions
com un element imprescindible dels seus objectius. En aquí, el paper de la dona no només és
essencial sinó que resulta motor de canvi precisament per l’impuls feminista en les societats
democràtiques.
» El problema rau en que encara hi ha poques dones que puguin posar en pràctica
aquestes habilitats demandades per una ciutadania més crítica. I és per això que el marc del Dia
Internacional de la Dona i de la Dona Treballadora esdevé una oportunitat per fer un reconeixement
públic a un lideratge femení fonamentat en aquests nous valors.
ACORDS
PRIMER. Establir un reconeixement públic a una dona que s’hagi distingit pel
desenvolupament dels valors de lideratge en el terreny social, econòmic, esportiu o associatiu de
Terrassa.
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SEGON. Instar l’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Polítiques de Gènere, a
treballar amb els agents socials i econòmics per establir procediments per tal de valorar i crear, si
s’escau, aquest reconeixement públic en nom de la ciutat de Terrassa.»
Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui comença assenyalant que quan es parla de
lideratge, sovint bé al cap un home amb experiència, intentant fer valer la seva postura amb
fermesa. Un home sovint sol, sense un equip de persones que visibilitzin un projecte. El Grup de
Ciutadans considera, però, que el lideratge s’ha de mesurar de forma diferent, i per tant vol
reconèixer aquelles dones que lideren equips, des de la resolució de conflictes, mitjançant la
mediació, la conciliació laboral, el respecte o l’ètica. És aquest l’enfocament que val la pena
destacar, en una societat que sovint es veu enlluernada per missatges o estratègies contundents o
agressives, o que només busquen el benefici individual. La nostra societat camina vers un nou estil
de lideratge, en el qual es tinguin en compte tots els agents implicats. El paper de la dona com a
motor d’aquest canvi ha de ser essencial. Per això el Grup de Ciutadans demana que a Terrassa es
faci un reconeixement públic, en nom de la ciutat, a una dona que s’hagi distingit per aquests valors
de lideratge. La Sra. Martínez espera que amb la il·lusió amb la qual el Grup de C’s ha presentat la
proposta, la resta de Grups la comparteixen, i es vegi realitzada l’any vinent.
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 tal d’elaborar un Pla
Director del Comerç de Terrassa.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel conjunt de Grups
polítics municipals, és el que a continuació es transcriu:
« La situació del comerç a Terrassa ha estat, de manera recurrent, objecte de
controvèrsia i debat al medis de comunicació local i a l’Ajuntament. En el mandat anterior fou
objecte de controvèrsia la convivència entre les grans superfícies i el petit comerç; un debat clàssic
que avui, però, ha quedat superat per la irrupció del comerç electrònic el qual, finalment, ha vençut
les resistències psicològiques a la compra online per esdevenir una amenaça real a la supervivència
de molts comerços.
» El comerç segueix sent un dels pilars bàsics sobre el qual se sosté el terciari
terrassenc, tant pel que fa al nombre d’establiments com pel que fa al volum de treballadors
assalariats, reunint actualment el 35,52% del total d’empreses del terciari (1.489 a desembre del
2018) i el 21,3% dels treballadors assalariats en aquell sector. Des de 2008, el comerç disminueix el
seu pes dins del sector Serveis, ocupant actualment 9.037 persones, però encara es manté com el
primer subsector amb diferència de tota l’estructura productiva terrassenca pel que fa als
treballadors assalariats i constitueix un element de cohesió urbana, la importància del qual depassa
l’àmbit purament econòmic.
» El món del comerç és divers, igual que Terrassa, i per tant té problemes que no es
poden encabir en fórmules preconcebudes ni en inèrcies administratives no sempre eficients. De
quins problemes estem parlants? Entre d’altres, dels següents:
• El comerç electrònic i el seu impacte: sobre la mobilitat urbana i la gestió dels
residus que genera; i l’impacte sobre la no-fiscalitat dels operadors de comerç
online.
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• El preu de lloguer dels locals comercials que provoca la desertització d’eixos viaris
• El paper de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana i els reptes que suposa de
cara a l’ordenació municipal.
• Les modificacions en el POUM per adaptar els espais comercials a noves activitats
• El relleu generacional al món comercial local
• L’associacionisme en el comerç local
• Modificació de les ordenances municipals per facilitar usos comercials a zones on
hi ha restriccions
» Hi ha també un altre aspecte d’índole econòmica i referit a la política de suport
administratiu al comerç. Aquí entra en joc l’administració autonòmica i local.
» Pel que fa a l’administració autonòmica, constatem que entre 2017-18, el govern
autonòmic va reduir les seves aportacions al comerç local un 25,54% (110.349€ vs. 82.164€); i que
en el període 2018-2019 la retallada fou del 42,28% (82.164€ vs 47.426€) En dos anys el suport de
la Generalitat al comerç local ha caigut 57,02%.
» Pel que fa al suport municipal aquest no ha patit grans canvis en el període 20182019 (79.500€ vs. 81.000€) Al marge de l’import dels ajuts, segurament cal repensar l’eficiència
d’aquestes línies d’ajuts i si realment dinamitzen l’activitat comercial i dinamitzen els eixos
comercials beneficiats.
Per tot plegat proposem els següents acords:
ACORDS
Primer. Impulsar una diagnosi global del sector comercial per tal de tenir un
coneixement acurat de les característiques del comerç a Terrassa.
Segon. Plantejar a la Taula de comerç local un pla de treball per definir la necessitat
d’un document estratègic que permeti entomar els reptes del comerç local partint de les necessitats
presents.
Tercer. Respectar a la taula com espai de treball i seguiment d’aquesta estratègia.
Quart.- Comunicar els presents acords a les associacions de comerciants de Terrassa.»
Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui comença agraint la predisposició al diàleg per part
de l’equip de govern, i també a la resta de membres del Ple per la seva participació, donat que tots
els Grups són ponents de la proposta. La voluntat de la proposta és impulsar l’elaboració d’un pla
director del comerç a Terrassa, en un context en el qual la situació del comerç és complicada. A
l’exposició de motius de la proposta s’esmenten algunes de les amenaces que té a sobre el comerç.
Una d’elles és el comerç electrònic. Aquesta no seria pròpiament una amenaça, però esdevé una
amenaça quan un client va a una botiga, s’emprova una peça de roba i després torna a cosa i
l’encarrega a Amazon. També ho és que les empreses de comerç electrònic no tributin a Terrassa,
però es beneficiïn de tenir una massa de persones que viuen a la ciutat i que generen molt moviment
econòmic. També cal esmentar la relació, sempre conflictiva, amb les grans superfícies. També hi
ha algunes febleses que cal esperar que amb el pla director es puguin anar entomant. La qüestió de
l’associacionisme en el món comercial és una qüestió important. Tenir o no una associació, des del
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punt de vista de la dinamització d’un eix comercial, suposa una gran diferència, fins i tot des del
punt de vista de la interlocució amb l’Ajuntament a l’hora de regular, per exemple, l’enllumenat de
Nadal. També hi ha la qüestió de la definició dels eixos comercials de la ciutat. N’hi ha uns quants
establerts, però potser n’hi ha més, i potser els que estan reconeguts no estan prou dinamitzats. Però
no tot són males notícies. També hi ha oportunitats. A través de la regulació del POUM es poden
entomar problemes vinculats a l’ús dels locals comercials. Es pot intentar parlar, fins i tot, de com
fer que l’oferta de locals comercials sigui més àmplia, o més restringida, perquè els preus no siguin
un obstacle per a la continuació de les activitats. També cal parlar de l’eficàcia de les accions
municipals en relació amb la promoció del comerç. A vegades sembla que es volen fer moltes coses
a l’hora, fent campanyes que per una banda volen promoure la sostenibilitat mediambiental, i també
el comerç, però que al capdavall no s’aconsegueix ni una cosa ni l’altra. Per tot plegat, la Proposta
de Resolució posa el focus en la Taula de comerç, que ha de ser l’element que ajudi a dur endavant
el pla director, que disseny un guió que tingui el reconeixement del sector comercial de Terrassa. El
que importa ara és que tingui un calendari de reunions, que permeti als Grups de l’oposició conèixer
quan es reuneix i quins són els temes de l’ordre del dia. Això implica comptar amb tots els actors
del sector comercial. El Sr. Aguinaga anuncia que el seu Grup estarà molt atent, en el marc de la
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, al desenvolupament i la calendarització de les
reunions. El pla director hauria d’estar preparat en un termini raonable, no massa llarg, que podria
ser d’un any, i hauria de ser fruit del diàleg i de la comunicació entre l’equip tècnic municipal i el
món comercial. Que hi hagi una feina interna compartida i fer que aquesta iniciativa vagi endavant,
alhora que permeti a tots els Grups municipals tenir un full de ruta clar de cara als pròxims anys.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguado, qui destaca la importància de poder parlar del
comerç, així com la unanimitat assolida. El Sr. Aguado recorda que anys enrere es va rebutjar una
proposta d’alguns Grups municipals per redactat un pla director. El govern considerava,
conjuntament amb el sector, que aquesta activitat tenia, i encara té, situacions molt canviants. Si
s’hagués aprovat un pla director fa cinc anys, segurament el comerç electrònic hauria ocupat molt
poc espai. Ara, en canvi, és la màxima amenaça, com també ho és el preu dels lloguers, dels quals
tampoc s’hagués parlat fa cinc anys amb la mateixa importància que ara. El mecanisme de la Taula
de comerç, que el govern anterior està orgullós d’haver creat, és un mecanisme idoni, àgil. La
periodicitat de les seves convocatòries, conjuntament amb altres comissions temàtiques, contribueix
a la comunicació amb la realitat del comerç local. Si bé és cert que no s’ha trobat cap altre nom que
el de pla director, podria dir-se pla de xoc, o pla estratègic. El que cal és actuar, començar a
dibuixar un full de ruta, tenint en compte la idea de canvi constant. Haver de fer quelcom perquè hi
figura en un document, i trobar l’elasticitat que el comerç necessita pel que fa a les decisions que es
prenen conjuntament. El Sr. Aguado demanaria que la Taula de comerç connectés amb aquelles
decisions de les diferents taules de comerç de la comarca, i que s’instauri també un panell actiu en
el pla director perquè la realitat sigui més visible. Així mateix, el Sr. Aguado aprofita per demanar
que s’incorpori a la Taula de comerç la Proposta de Resolució presentada pel Grup d’ERC-MES a
finals del mandat anterior, transaccionada amb l’equip de govern d’aleshores, que parlava del mapa
dels preus dels lloguers, de la creació de plataformes, etc. El Sr. Aguado vol aprofitar aquest debat
sobre el comerç, del qual no se’n parla sovint, i la unanimitat assolida, per demanar a la Generalitat
que comenci a redreçar les retallades que ha fet darrerament en els eixos i centres comercials, de
prop del 60%. Les escasses competències que tenen els ajuntaments en matèria de comerç es basen
en la dinamització, i els ajuts que reben els eixos comercials són per aquesta finalitat. Les retallades
es poden notar sobretot en sortir de la temporada de Nadal. El Sr. Aguado lamenta que no hi hagi
hagut unanimitat en relació amb aquesta proposta del Grup del PSC, que és en benefici de tots els
comerciants. Tot i això, el Grup del PSC votarà a favor de la proposta, de la qual també n’és ponent,
però reservant-se la iniciativa de demanar a la Generalitat que restableixi els ajuts als centres
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comercials, per mitjà d’una declaració de la Junta de Portaveus o d’una proposta de resolució. Els
eixos comercials ho necessiten.
Pren la paraula a continuació la Sra. Ramírez, qui comença manifestant que li agrada
trobar punts en comú en relació amb el comerç, i veure que els Grups polítics hi avancen alineats.
Per aquest motiu, de ben segur que les polítiques comercials podran tirar endavant. De fet, el govern
ja hi està treballant en les propostes. La posició de l’equip de govern és la de valorar el teixit
empresarial, i si es parla del comerç cal parlar de responsabilitat, de proximitat i de sostenibilitat. Ja
s’han començat a fer reunions amb els eixos comercials i amb dinamitzadores, i també amb alguns
comerços no associats. El govern creu fermament en l’associacionisme i la professionalitat
d’aquests comerços. Les associacions tenen un paper molt rellevant quant a la dinamització i
adopció de mesures que ajudin el comerç. Per això es continuarà anant de la mà, impulsant
campanyes i també ideant instruments de manera conjunta. L’agenda del comerç marca diferents
reptes a abordar, com plataformes digitals que permetin professionalitzar i també complementar el
sector. Els eixos actuals són els que van dibuixar el POUM i el POEC, l’any 2003. Han passat ja
setze anys, durant els quals s’ha travessat una crisi molt important. Han canviat molt els hàbits de
consum, la qual cosa ha modificat l’escenari del comerç. Per tant, és imprescindible conèixer la
situació actual i quines són les necessitats de regularització d’aquests espais comercials. És per
aquest motiu que s’han iniciat els treballs per a l’elaboració d’una diagnosi en els eixos comercials
de la ciutat. Aquesta diagnosi permetrà tenir informació respecte a les necessitats relatives a la
regulació de l’ús comercial, des del punt de vista urbanístic i també des del punt de vista de la
planificació de polítiques comercials. També s’estan abordant treballs amb la Diputació per a
l’elaboració d’un cens de locals buits, que donarà eines per valorar la disposició actual quant a la
regulació d’aquest ús comercial. Amb això es podrà abordar el pla director, proposat conjuntament
per tots els Grups municipals, que fixi un horitzó i un escenari quant al desenvolupament de
polítiques comercials pels anys vinents.
El Sr. Aguinaga assenyala que avui el Sr. Aguado tenia una bona oportunitat per
callar, atès que aquesta és una Proposta de Resolució que presenten tots els Grups municipals i amb
la qual tots hi estan d’acord. Quan el Sr. Aguinaga va presentar-li la proposta, la resposta del Sr.
Aguado va ser molt escassa. El Sr. Aguinaga va transaccionar amb l’equip de govern una redacció
més ajustada, i aleshores el Sr. Aguado va despertar. La qüestió dels diners es va considerar que no
era adequat d’incloure-la. El Sr. Aguinaga demana més seriositat. Si el Sr. Aguado volia incloure
l’esmena a la qual ha fet referència, ho havia d’haver dit amb més temps. Aleshores s’hauria pogut
parlar entre tots i potser s’hauria pogut incloure. Però ara no és el moment perquè el Sr. Aguado es
faci defensor dels recursos econòmics de les associacions, com si la resta de Grups no haguessin
pensat també en aquest tema. Cal ser més seriós, treballar seriosament per aquest tema tant
important.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui manifesta que no tenia intenció d’intervenir, atès
que hi havia un acord unànime. Però s’ha fet una al·lusió directa a una qüestió que ara no pertocava,
perquè la proposta és prou clara i senzilla, i consisteix a elaborar un pla director del comerç local.
En el marc de la Taula, els comerciants, els experts i l’equip de govern, han d’arribar a conclusions
concretes i correctes que siguin les millors per tal que el comerç terrassenc evolucioni i prosperi,
enfront dels atacs que està rebent, com ara el comerç electrònic i altres circumstàncies, o el preu
dels lloguers. Aquestes qüestions es tractaran a la Taula, i s’elaborarà el pla director. Per tant, la
proposta era diàfana. El Sr. Sàmper recorda que s’ha creat recentment una taula bilateral de
l’Ajuntament de Terrassa amb la Generalitat de Catalunya. És justament en aquesta taula, un cop es
disposi de les directrius que marqui la Taula de comerç i el pla director, on es podrà dir a la
Generalitat, en funció de les seves competències i de la despesa que necessita el comerç de la ciutat,
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que faci front a aquesta. Però intentar encabir aquesta qüestió a la Proposta de Resolució suposava
complicar-la, especialment quan comptava amb el suport unànime de tots els Grups.
El Sr. Albert comença coincidint amb el Sr. Aguado en què el nom no fa la cosa. Es
pot dir pla director o pla estratègic. El sector del comerç està cansat en general d’aquests conceptes,
perquè històricament s’han fet molts plans, directors o estratègics. No a Terrassa sinó en general. El
Sr. Albert considera, tenint en compte tot el que està succeint i ha succeït en els darrers temps
entorn del comerç, que toca fer-ne un replantejament, una anàlisi i una reflexió, un document
estratègic. Per això el govern va entomar la proposta que va plantejar el Grup de Ciutadans i la va
transaccionar. Pel que fa a la qüestió dels recursos, el Sr. Albert està d’acord amb el Sr. Aguado en
reclamar els que facin falta per a les associacions de comerç terrassenques. La Generalitat ha
rebaixat les seves aportacions en els darrers temps, i ho ha fet per les seves dificultats
pressupostàries. L’equip de govern entenia que entrar en aquest debat, i fer demandes a altres
administracions, quan s’estava parlant d’un projecte de ciutat, desvirtuava el missatge que es volia
donar al sector del comerç. És evident que les associacions de comerciants si disposen de més
recursos poden fer més feina i es carrega menys a sobre de les finances municipals. Però el debat
d’avui era sobre el document estratègic, per saber quina és la situació actual i cap a on s’avança en
l’àmbit del comerç. Per això el govern va entendre que no tocava incloure la proposta del Grup del
PSC. El Sr. Albert, però, estarà encantat de fer conjuntament la reclamació que calgui a la
Generalitat, a l’Estat i a la Diputació dels recursos indispensables perquè el comerç de la ciutat
funcioni.
El Sr. Aguado recorda al Sr. Aguinaga que quan va presentar la seva esmena al Grup
de Ciutadans, aquest va dir que li semblava bé, i que parlaria amb l’equip de govern. Després va
trucar al Sr. Aguado per dir-li que l’equip de govern no la trobava bé. La prova és que aquesta
incorporació, a proposta del Grup del PSC, s’havia afegit a la Proposta de Resolució i no ha estat
eliminada del seu redactat fins avui mateix. El Sr. Aguado es limita a constatar uns fets. Pot ser
discutible que fos encertat o no incorporar aquest punt. Es volia aprofitar l’ocasió que es parlava de
comerç per fer la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya del restabliment dels ajuts als eixos
comercials de la ciutat. Però hi ha altres fórmules per fer-ho, com ara un acord de la Junta de
Portaveus aprovat per al pròxim Ple, especialment si hi ha unanimitat. D’aquesta manera, el Grup
de Ciutadans pot presentar a la Taula de comerç no només un titular, sinó una actuació concreta.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 16) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la promoció censal dels animals
de companyia.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu:
« Tal y como se recoge en la ordenanza de “Tinença i protecció dels animals”, los
animales de compañía han de estar identificados y censados en el registro municipal del
ayuntamiento de Terrassa.
» Actualmente se viene detectando que existen numerosos casos de animales que no
figuran en el registro censal. Desde Ciutadans creemos que lo que a simple vista puede resultar un
mero trámite administrativo, para el ayuntamiento es un dato importante para establecer políticas
públicas con relación a la tenencia de animales de compañía, para mejorar los hábitats para estos
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animales y su bienestar, o para campañas que fomenten el uso responsable, el respeto y la
convivencia.
» Siguen siendo demasiado habituales las quejas por presencia de deposiciones de
animales en la vía pública. Normalmente las quejas hacen referencia a excrementos sólidos, pero
cada vez más también se relacionan con la presencia de orines y el deterioro que estos provocan en
el mobiliario urbano.
» Al margen de la vía sancionadora, desde Ciutadans creemos que merece la pena
probar la vía de incentivar a los ciudadanos, y que la inscripción censal contribuya a una mejor
gestión del espacio público con relación a los animales de compañía.
» Creemos que si somos capaces de que la inscripción de animales sea lo más realista
posible, tendremos una radiografía barrio a barrio que también será útil para futuras actuaciones.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciutadans presenta los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. El Ayuntamiento de Terrassa realizará una campaña para incentivar el
censo de animales.
SEGUNDO. La comisión de bienestar animal del ayuntamiento de Terrassa, desde el
conocimiento de las entidades y el personal técnico que la conforman, trabajará para consensuar una
campaña que incentive el censo de animales y el civismo de los propietarios y propietarias de
animales de compañía.
TERCERO. Se habilitará partida económica para el presente ejercicio o, en caso de
imposibilidad presupuestaria, se establecerá para el ejercicio de 2021.»
Pren la paraula el Sr. González, qui comença assenyalant que la intenció de la Proposta
de Resolució és, bàsicament, fomentar el cens dels animals de companyia. Hi ha la constatació de
què, sobre un cens al voltant dels 2.500 animals de companyia en el municipi de Terrassa, el
nombre real pot ser deu vegades superior. Per poder desenvolupar polítiques més efectives entorn
d’aquesta qüestió, en la qual l’equip de govern s’ha mostrat molt sensible, com també ho és el Grup
de Ciutadans, creant una àrea específica, cal disposar d’un cens real de quina és la situació actual
del nombre de mascotes i animals de companyia a la ciutat. Al Grup de Ciutadans li va semblar
oportú planejar la realització d’una campanya. En una ocasió anterior, recorda el Sr. González, ja es
va fer en una campanya o quelcom semblant, però no relacionada amb el cens sinó una campanya
educacional vers els propietaris d’animals de companyia, en relació per exemple a la neteja de les
miccions dels animals al carrer, repartint ampolletes amb un líquid desinfectant. Sembla que encara
queden recursos per aquesta funció, que es poden continuar repartint. El Sr. González afegeix que el
Grup de Ciutadans ha acceptat l’esmena que li va proposar el Sr. Duque, en el sentit de substituir el
redactat de l’acord segon, consistent en què sigui la Comissió de benestar animal qui acabi de
definir quina pot ser la campanya més adequada. El Sr. González continua pensant que el seu
plantejament és bo, i que s’està desenvolupant en alguns ajuntaments amb èxit. Tot seguit el Sr.
González dóna lectura als acords que conformen la part dispositiva de la Proposta de Resolució.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
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Epígraf 17) Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, per la difusió de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Junts per Terrassa, és el que a continuació es transcriu:
« La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions han
d’assumir i que cal realitzar a escala global i local, tal com s’estableix al dret internacional dels
drets humans.
» Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans
i per això han elaborat i assumit documents com la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat.
» Enguany farà 20 anys que Terrassa va signar la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts
als habitants dels pobles i ciutats. També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir
que a les ciutats es respectin aquests drets, i s’estableixen diversos mecanismes per garantir els
Drets Humans de proximitat, com per exemple la creació d’una comissió ciutadana que pugui
vetllar per avaluar l’aplicació de la Carta.
» L’any 2016 el Servei de Ciutadania va establir un marc de col·laboració amb la
plataforma d’entitats cíviques anomenada "Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de
Terrassa", per a què aquesta plataforma fos la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa. Aquesta Comissió té com
a objectius facilitar l’exercici dels drets inclosos a la Carta i sotmetre al control de la població
l’estat de la seva concreció.
Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents
ACORDS:
1.- Commemorar el 20è aniversari de la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat mitjançant la programació de diversos actes al voltant del Dia
Internacional dels Drets Humans, el 10 de desembre de 2020.
2.- Elaborar conjuntament amb la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de Terrassa la programació d’actes i activitats per
tal de fer-ne difusió.
3.- Potenciar i visualitzar la Plaça dels Drets Humans i els valors que aquesta
representa per mitjà de la convocatòria d’un concurs que es treballarà en el marc de la Comissió
Ciutadana i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat per
l’elaboració d’un treball artístic relacionat amb la promoció dels drets humans destinat a tots els
centres d’educació secundària de la ciutat. El treball guanyador s’instal·larà en aquesta plaça. Les
bases del concurs seran elaborades amb l’assessorament de l’Escola Municipal d’Art i disseny de
Terrassa.»
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Pren la paraula la Sra. Lluís per tal de fer la presentació d’aquesta proposta. Des del
convenciment que la defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions han
d’assumir i cal realitzar, tant a escala local com també a escala global, el Grup de JxT presenta
aquesta Proposta de Resolució. La Sra. Lluís comenta els diferents arguments continguts a
l’exposició de motius, destacant, en relació amb la comissió ciutadana que vetlla per avaluar
l’aplicació de la Carta, que malauradament molt poques ciutats l’han signada, malgrat que la seva
creació fos una obligació. Terrassa és una de les poques ciutats europees que compta amb la
comissió de seguiment. L’any 2016 el Servei de Ciutadania va establir un marc de col·laboració
amb la plataforma d’entitats cíviques anomenada “Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials
de Terrassa”, perquè aquesta plataforma fos la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat de Terrassa. Recollint l’impuls que
l’Ajuntament de Terrassa va fer per valorar i fer difusió de la Carta Europea, es va fer l’esmentat
conveni de col·laboració. Tot seguit, la Sra. Lluís dóna lectura als acords que conformen la part
dispositiva de la proposta, i que incorporen els suggeriments rebuts de l’equip de govern. La Sra.
Lluís puntualitza, respecte al primer acord, que no es diu que no s’hagin fet mai actes a la ciutat en
relació amb els drets humans. Fa molts anys que al voltant del 10 de desembre s’hi fan actes. En
aquest cas, però, es vol potenciar la commemoració del 20è aniversari de la signatura de la Carta.
Intervé tot seguit la Sra. Ciurana, qui comença dient que enguany, evidentment, es
commemorarà el 20è aniversari de l’adopció de la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans
a Saint Denis. Terrassa s’hi va comprometre, ja en el 2016, i ha estat una de les poques ciutats
signants en constituir una comissió de seguiment i salvaguarda d’aquests drets humans a la ciutat.
Avui dia, la ciutat s’ha convertit en un actor amb l’autonomia necessària per a l’exercici de les
seves competències. En aquest sentit, la ciutat té dret a trobar les condicions per a la realització
d’aquests drets humans a tots nivells. En aquest context, la ciutat reivindica també el paper que té
com a administració defensora dels drets humans, i com a espai col·lectiu on poder exercir-los. Per
tant, és necessari conèixer els mecanismes que tenim a l’abast per defensar i exigir els drets i saber
quina és la responsabilitat de l’administració local per garantir-los. És del tot necessari que
l’administració local s’impliqui activament en la promoció i defensa dels drets humans, perquè és
l’espai idoni com a administració més propera a la ciutadania. I ho està fent, perquè la defensa dels
drets humans és un eix important de l’acció de govern, en àmbits com el dret a l’habitatge, el dret al
treball, el dret a la sanitat, a l’educació, a la igualtat d’oportunitats, les llibertats públiques i privades
i la lluita contra qualsevol tipus i forma de discriminació o exclusió. Aquests drets han patit
l’impacte de la crisi econòmica durant els darrers anys. No es pot fer que només siguin declaracions
teòriques, sinó que s’han de traduir en realitats exigibles per a tota la ciutadania. És tot un repte que
l’equip de govern entoma amb la voluntat que aquests drets reconeguts universalment puguin ser
desenvolupats amb una major concreció, amb mesures tangibles i un major impacte a la ciutat, i
difosos a la ciutadania mitjançant la Carta. Conèixer el contingut i les potencialitats dels drets
humans en general i de la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, en particular,
mitjançant diverses activitats, permetrà també donar a conèixer millor el dret i el deure de solidaritat
per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre conceptes fonamentals com són la justícia global, la
justícia social i la cooperació internacional. A més, en matèria de drets humans cal no perdre de
vista la connexió entre el local y el global, és a dir saber quins són els drets humans de proximitat
sense perdre de vista la realitat que es viu en altres territoris. Aquesta connexió està molt present
també a la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Així doncs, el 20è aniversari
és un bon moment per elaborar, amb la Comissió Ciutadana de seguiment i impuls de la Carta
Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, una programació d’actes i activitats de difusió
i sensibilització a la ciutadania. A més, és una oportunitat per fer avançar la seva aplicació i per
identificar possibles adaptacions necessàries de la Carta als temps actuals. La Sra. Ciurana demana,
però, votar els acords per separat, anunciant que l’equip de govern votarà a favor del primer i del
68

segon acord, i en contra del tercer, ja que considera que les propostes han de sortir precisament del
debat i de la recollida d’idees que es farà treballant en la comissió de seguiment. A més, la Sra.
Ciurana recorda que pel 70è Aniversari de la Declaració dels drets humans ja es va fer una
intervenció permanent a la plaça dels Drets Humans, amb la col·locació d’una planxa de coure al
mig de la plaça amb la inscripció del primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Així mateix, la proposta que plantejava l’equip de govern anava dirigida a potenciar i visualitzar els
drets humans a la ciutat, i no tant en una plaça molt difícil tècnicament, en la qual ja hi ha la placa
esmentada. La Sra. Ciurana afegeix que s’està treballant molt bé amb la comissió de seguiment i, a
més, amb l’Institut Català de drets humans, per entomar la qüestió de com es fa a Terrassa. La Sra.
Ciurana conclou anunciant que el govern està en tràmits de firmar un conveni ben aviat.
El Sr. Garcia manifesta el suport del Grup municipal del PSC a aquesta proposta, atès
que és convenient la commemoració del 20è aniversari de la signatura de la Carta. El Sr. Garcia no
entén, però, perquè l’equip de govern no accepta l’acord tercer. Fruit de l’esmena que el mateix
Grup de JxT ha fet a la seva proposta, es pot incloure la voluntat de l’equip de govern d’elaborar
aquesta activitat en el marc de la Comissió Ciutadana.
Pren la paraula la Sra. Lluís, qui manifesta que li agradaria pensar que tots els Grups
municipals del Ple comparteixen, si més no la major part o gairebé tota, la intervenció anterior de la
Sra. Ciurana. És cert que hi ha un desacord respecte al tercer acord. El Grup de JxT ha proposat una
autoesmena, en el sentit de fer més palès el fet que aquesta actuació concreta es faci en el marc de la
Comissió Ciutadana, i el treball artístic a través dels centres d’educació secundària. És cert que a la
ciutat fa molts anys que s’hi treballa, des de la guia de serveis educatius i amb diversos tallers als
quals les escoles es poden acollir, de primària i encara més de secundària. La Sra. Lluís no ho posa
en qüestió, però creu que és important que el que es proposa és una manera diferent de treballar, de
promoure els drets humans a la ciutat a través d’un concurs de treball artístic, en una plaça que
malauradament sovint no es coneix com la plaça dels Drets Humans, sinó com la plaça de l’estació
dels Ferrocarrils de Vallparadís, o la plaça de les consultes externes de Mútua. És cert que s’hi va
col·locar una planxa de coure, que quan plou rellisca massa. A més, malauradament, no és massa
llegible. Aquesta actuació es va fer en l’anterior mandat. El Grup de JxT considera, però, que a
través d’aquest concurs de treball artístic per part de les escoles, es pot fer algun tipus d’intervenció
artística que perduri a la ciutat. De maneres de fer-ho n’hi ha moltes, i per això a la proposta no
s’estableix com fer-ho. Però sí que amb l’assessorament de l’Escola d’Art. La Sra. Ciurana ha dit
que és una plaça difícil. La Sra. Lluís considera que si es treballa conjuntament amb l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, i en el marc de la Comissió, segur que se’n troben moltes
maneres de fer-ho. La Proposta de Resolució no parla de situar cap obstacle enmig de la plaça. Hi
poden haver-hi moltes maneres imaginatives i moltes possibilitats per visualitzar la feina que el
Grup de JxT proposa. Aquest Grup manté la proposta, perquè creu que és una bona proposta. En tot
cas, el treball de l’equip de govern en el marc de la Comissió de Seguiment pot acabar de perfilar
com s’hauria de portar a terme la proposta.
Pren la paraula la Sra. Ciurana, qui recorda que ahir va parlar amb la Sra. Lluís. Per
tant, la Regidora del Grup de JxT sap que si aquesta proposta, en el seu acord tercer, no digués que
el treball guanyador s’instal·larà en aquesta plaça, el govern hi votaria a favor. El govern està
d’acord que participi l’educació secundària i l’Escola d’Art i Disseny. La Sra. Ciurana li va
proposar de fer una exposició dels treballs guanyadors, però no implicar una plaça que tècnicament
és molt difícil. A més, tots els anys es comença fent els actes de commemoració dels Drets Humans
precisament en aquesta plaça.
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La Sra. Lluís considera que la plaça sí que permet instal·lar un treball artístic. Arran de
les converses mantingudes amb la Sra. Ciurana, la Sra. Lluís va remarcar el fet de treballar la
proposta en el marc de la Comissió Ciutadana d’Impuls. Aquesta és una feina que, sens dubte,
l’equip de govern farà i que ja està fent amb la Comissió, però s’ha d’acabar de detallar com es fa.
La plaça pot ser difícil, però poden haver-hi solucions imaginatives, com ara un mural o altres
formes. A la proposta no es diu com s’ha de fer, però sí que planteja que és important que la tasca
que es faci a través de l’expressió artística i cultural de la promoció dels drets humans pot tenir
cabuda. La Sra. Lluís considera que és important, doncs, que la feina que puguin fer els alumnes de
la ciutat, pugui tenir una visualització més enllà d’una mostra temporal, i quedar fixada a la ciutat.
D’expressions fetes per diversos col·lectius de la ciutat n’hi ha moltes i de moltes maneres. Poden
agradar més o menys, però n’hi ha. La Sra. Lluís continua pensant el mateix. La Sra. Lluís ho
lamenta, perquè hi ha un acord en relació amb la idea, però no amb la ubicació. El Grup de JxT,
doncs, manté l’acord tercer de la Proposta de Resolució.
Es procedeix a continuació a la votació separada dels diferents acords que conformen
la part dispositiva de la Proposta de Resolució, amb el següent resultat:
Els acords Primer i Segon són aprovats per unanimitat.
L’acord Tercer és desestimat amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 6 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR

D’acord amb les votacions anteriorment transcrites, la part dispositiva de la present
Proposta de Resolució resta com segueix:
« 1.- Commemorar el 20è aniversari de la signatura de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat mitjançant la programació de diversos actes al voltant
del Dia Internacional dels Drets Humans, el 10 de desembre de 2020.
2.- Elaborar conjuntament amb la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de Terrassa la programació d’actes i activitats per
tal de fer-ne difusió.»
Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal del PSC, proposant la creació del Consell Municipal
de Benestar Animal.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del
PSC, és el que a continuació es transcriu:
« L’any 2017 es va crear la Comissió de Benestar Animal de l’Ajuntament de
Terrassa. Aquest espai de debat entre administració i entitats es va iniciar en mode de prova però
amb la ferma voluntat d’atendre les inquietuds d’una ciutadania cada vegada més conscienciada en
el benestar animal i per treballar plegats en la defensa, la tinença responsable i la protecció dels
animals a la nostra ciutat. Passats gairebé tres anys, creiem que el balanç de la Comissió és molt
positiu i que per continuar avançant caldria formalitzar aquest espai perquè tots els actors implicats,
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partits polítics, entitats vàries, associacions de veïns, col·legis professionals de veterinaris i
advocats, gremis, comerciants, tècnics municipals, representants del CAAD, etc... puguin expressar
la seva veu i perquè el funcionament i les decisions preses en aquest espai de participació estiguin
emparades pel Reglament de Participació Municipal.
» El Reglament de Participació Ciutadana, en els articles 19 i següents, regula els
Consells de participació i el règim jurídic que aquests han de tenir. Estableix el Reglament que els
consells poden ser territorials (de Districte) o sectorials, aquests últims amb la finalitat de promoure
i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en
què l’Ajuntament té competència, de manera que hi hagi una major coresponsabilitat de la
ciutadania en els afers públics de la ciutat.
» Aquests consells tenen caràcter deliberatiu, propositiu i capacitat d’assolir acords de
manera que el govern els prengui en consideració, i han de funcionar per tractar els temes d’àmbit
general de la ciutat i de continguts propis del seu interès, d’acord amb el que es preveu en el
Reglament de Participació Ciutadana i amb la normativa específica d’aplicació.
» La funció dels consells de participació, senyala el Reglament, es dirigirà
principalment a sol·licitar i rebre informació sobre els aspectes destacats i proposar a l’Ajuntament
iniciatives pròpies referents al sector d’interessos de cada consell per tal que es tinguin en
consideració, prioritzar les accions municipals de l’àmbit del consell, emetre informes de les
iniciatives municipals relatives al sector que afecti el consell en qüestió, i dinamitzar els processos
de participació que afectin l’àmbit del consell.
» La protecció dels animals, la tinença responsable i el seu benestar és un assumpte de
rellevància que cada vegada preocupa més a la ciutadania. L’Ajuntament de Terrassa ha de donar la
possibilitat a les entitats, i també a la ciutadania a títol individual, a participar en el disseny de les
polítiques públiques municipals envers de la protecció, la tinença responsable i el benestar dels
animals.
És per aquests motius que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Crear el Consell Municipal de Benestar Animal en el marc del Reglament de
Participació Ciutadana.
Segon.- Instar al Govern Municipal a elaborar, conjuntament amb l’actual Comissió de
Benestar Animal, el Reglament Intern de funcionament del Consell que haurà de ser aprovat pel Ple
de l’Ajuntament.
Tercer.- Traslladar aquests acords a la Comissió de Benestar Animal i a totes les
entitats de la ciutat que treballen en la defensa, la tinença responsable i la protecció dels animals.»
Pren la paraula en primer lloc el Sr. Garcia, per tal de presentar la Proposta de
Resolució. Aquesta és una proposta que s’emmarca en la tasca del Grup del PSC com a oposició
constructiva, entenent que ha de proposar millores en relació amb assumptes que ja s’estan
treballant i en els quals encara hi ha marge de millora. A la proposta es parla de dos assumptes que
són prou importants, la participació ciutadana i el benestar dels animals, que inclou la protecció i
també la tinença responsable. L’any 2017, l’Ajuntament va crear una comissió per treballar aquest
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assumpte, la Comissió de Benestar animal, en la qual hi participa el govern i els actors implicats en
aquest tema. Han passat ja tres anys, i es pot fer un balanç i una valoració positiva. Per aquest
motiu, cal anar un pas més enllà. Cal, doncs, constituir aquest òrgan, de forma oficial i com ho
regula el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest reglament regula dos tipus de consells de
participació, els consells del territori o Consells de Districte, i també els consells sectorials. El
benestar animal també hauria de ser objecte de la creació d’un consell municipal. A més, en aquest
mandat s’ha creat la Regidoria de Benestar animal. El Consell ha de ser un òrgan en el qual tinguin
veu tots els actors implicats, evidentment el govern i els Grups municipals, i també les entitats
animalistes, els col·legis professionals, associacions veïnals i entitats comercials. En definitiva, tots
els sectors que tenen alguna cosa a dir en aquest assumpte. La millor eina per regular-ho és a través
dels instruments de participació que permet el Reglament de Participació Ciutadana. Per aquest
motiu, el Grup del PSC demana la creació del consell. Correspon al Ple la potestat de crear un
consell municipal de participació, en aquest cas el Consell Municipal de Benestar Animal, per
continuar treballant en la defensa del benestar i de la protecció animal, i també de la tinença
responsable.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguinaga, qui anuncia que el Grup de Ciutadans votarà
a favor de la proposta, atès que li sembla molt pertinent. A l’anterior sessió plenària es va parlar
molt del benestar animal. En el Ple d’avui se’n torna a parlar. En molt poc temps, la qüestió del
benestar animal ha esdevingut una prioritat dins de les polítiques públiques d’aquest Ajuntament. A
vegades són debats que sorprenen les persones que no viuen directament la importància i la
magnitud que arriben a tenir, però és un fet que estan molt incorporats a la dinàmica de discussió al
Ple de l’Ajuntament. És natural que si existeix una Comissió de Benestar Animal, que es va crear
d’una manera una mica provisional l’any 2017, aquesta guanyi més rellevància i esdevingui un
consell. És normal que esdevingui un consell, perquè l’article 24 del Reglament de Participació
Ciutadana estableix clarament que les comissions, i la de Benestar Animal n’és una, ha de dependre
d’un determinat consell. En aquests moments no hi ha cap consell del qual en depengui. Per tant, és
bo i positiu elevar el seu rang, promoure i promocionar la comissió, convertir-la en un consell, amb
una sèrie d’avantatges importants. En primer lloc, caldrà un reglament del Consell. En segon lloc,
caldrà una presidència, una vicepresidència i uns membres. També hi haurà actes de les reunions i
un calendari de sessions. En definitiva, es tracta de donar carta de naturalesa a aquesta comissió, i
elevar el seu rang. Des d’aquest punt de vista, el Sr. Aguinaga considera que pot ser un bon espai
per mantenir unes discussions que fins ara s’han mantingut en el Ple, a vegades d’una manera una
mica accidentada. I serà un bon espai perquè juntament amb el Ple i la Comissió de Cultura
Popular, tots aquests temes es puguin abordar, en un entorn menys conflictiu.
Intervé seguidament el Sr. Duque, qui comença agraint el to emprat en les
intervencions anteriors. La Comissió es va crear de forma provisional. Dins dels marges d’un
reglament, es pot valorar si té avantatges o desavantatges la creació d’un consell respecte a una
comissió o a una taula. Cal valorar també quina és la realitat d’aquesta comissió. Quan el Sr. Duque
es va incorporar com a Regidor de Benestar Animal, va trobar una comissió força trencada i
desil·lusionada, que no estava incidint en les polítiques públiques relacionades amb el benestar
animal. No estava incidint tampoc en les polítiques del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics. El
Sr. Duque pot dir ara que pel nombre d’entitats, de persones, i sobretot per la sensació que s’hi viu,
el funcionament de la Comissió és molt positiu. El Sr. Duque no nega que un consell o una taula
puguin tenir beneficis i ajudar a tenir més repercussió. El que sí que cal valorar és que això s’hagi
de debatre en el Ple, sense sotmetre-ho a debat en la Comissió. A vegades s’ha fet el retret al govern
que marqui línies d’actuació, que faci arribar a les entitats les seves idees polítiques o els seus
suggeriments. Ara, en canvi, sembla que s’hagi de decidir tot en el Ple, sense posar-lo a debat en la
Comissió. El Sr. Duque creu que és molt interessant debatre sobre una qüestió com aquesta amb la
72

presència dels Grups polítics i de tothom que formi part de la Comissió. Tothom hi pot assistir,
perquè no és una comissió tancada. S’ha de debatre, doncs, en aquest marc. El Sr. Duque demana al
Grup ponent, i sense que la seva postura sigui contrària al contingut de la proposta, que aquest
assumpte se sotmeti a debat amb les entitats.
El Sr. Garcia comença preguntant quin òrgan pot garantir millor el debat que un
consell municipal, amb un reglament i amb una formalització oficial. A la proposta no es planteja,
en cap cas, apartar les entitats que formen part de la Comissió. Ans al contrari, es demana incloureles en un òrgan oficial i ampliar també la composició d’aquest, perquè poden haver-hi més actors
implicats i que tinguin alguna cosa a dir. El Sr. Garcia no entén el motiu per no estar a favor de la
Proposta de Resolució, perquè precisament aquesta parla també de treballar conjuntament amb les
entitats que formen part de la Comissió de Benestar Animal per elaborar el reglament intern de
funcionament del consell. Per tant, la veu i la participació de les entitats estarà encara més
garantida, perquè formaran part d’un òrgan oficialment constituït d’acord amb els reglaments. Això
dóna més garanties a tothom, a l’administració i també a les entitats. El Sr. Garcia entén que és una
proposta perfectament assumible, si realment es vol treballar a favor de la participació ciutadana en
l’àmbit del benestar animal. Aquesta és, doncs, una proposta pertinent, i per tant el Sr. Garcia
espera que els Grups municipals la votin a favor, perquè aquest òrgan sigui una realitat com més
aviat millor.
Pren la paraula la Sra. Lluís, qui recorda que quan es va reunir la Junta de Portaveus,
que és l’òrgan en el qual es perfila l’ordre del dia del Ple, el Grup de JxT va valorar d’aquesta
Proposta de Resolució la voluntat de crear un òrgan de participació estable en aquesta matèria,
formada per totes les entitats animalistes i també altres entitats i col·legis professionals, i també els
Grups municipals. El Grup de JxT continua pensant que és necessari aquest òrgan de participació.
El Grup de JxT vol ser-hi i participar activament. Més enllà de les relacions que es podem mantenir
bilateralment, és important tenir un òrgan de participació, per poder-ne parlar. D’òrgans de
participació aquest Ajuntament en té de tota mena, no necessàriament consells municipals sinó
també d’altres tipus, que funcionen molt bé. Malgrat el fet que no hi ha hagut acord respecte els
suggeriments del Grup de JxT sobre com s’havia de dir aquest òrgan de participació estable, aquest
Grup hi continua creient. Malgrat que no acabi d’haver-hi acord amb l’equip de govern, el Grup de
JxT votarà a favor de la Proposta de Resolució, per la voluntat de formar part d’un òrgan de
participació estable, amb totes les entitats i tots els actors de la ciutat. La Sra. Lluís considera que si
s’està d’acord respecte a la creació d’aquest òrgan, tothom hauria de ser capaç de consensuar la
manera d’arribar a constituir-lo.
El Sr. Aguinaga manifesta que si tothom hi està d’acord, el que caldria és deixar-lo
tancat. És clar que s’ha de parlar amb la comissió, però no se li pot demanar permís per complir un
reglament, ni tampoc se li pot endossar atribucions que són pròpies del Ple, com és la creació d’un
consell. En aquests moments, la comissió funciona per lliure, en el sentit que es va crear de forma
provisional, i que va haver-hi persones que van entrar i que després van sortir. En aquests moments,
la comissió només respon davant del Sr. Duque, pràcticament. Per evitar que aquesta situació es
compliqui i doni lloc a malentesos, el que cal és dotar d’un marc jurídic a la comissió, integrar-la
dins d’un consell i que els seus treballs siguin coneguts per tothom. Això simplifica els problemes,
facilita el debat i permet tenir un punt de trobada en el qual diversos actors i la ciutadania
interessada pugui parlar sobre aquests assumptes. El Sr. Aguinaga considera que aquest és el fons
de la qüestió. No caldria donar-li més voltes. Si el Sr. Duque ho veu bé, i la resta de Grups
municipals també, i dins d’un esperit col·laboratiu que sembla que hi haurà a partir d’ara, fóra bo
donar un vot favorable a la proposta. S’informarà la Comissió de Benestar Animal, se li dirà que el
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Ple ha pres aquesta decisió, i que evidentment es compta amb tots els seus membres perquè formin
part del consell.
Pren la paraula el Sr. Duque, qui comença dient que no es tracta que la comissió
només respongui davant d’ell, sinó que prèviament ell ha respost davant la comissió, la qual cosa
abans no passava. El Sr. Duque no vol moure’s en el marc de debat que alguns Grups municipals
volen crear. El que vol és mantenir el màxim de respecte a les entitats de la comissió. El que
planteja el Sr. Duque és que no es prengui una decisió sense elles. No vol atribuir-les cap
responsabilitat que no els hi pertoqui, sinó que vol incorporar-les al debat. El Sr. Duque planteja
que si algú considera que la seva actuació no és legal, parlarà amb els serveis jurídics, per veure si
es pot trobar alguna fórmula perquè les entitats puguin decidir si volen constituir-se com a taula,
com a consell o si volen continuar essent una comissió, sense que això exclogui ningú. Tothom hi
està convidat a venir a la comissió. És més, tothom és necessari, perquè a la vista dels debats que
s’han mantingut en el Ple, es pot tenir la sensació que algú està fora de la lluita a favor del benestar
animal. En temes com les festivitats amb animals, hi ha qui ha decidit fer política amb les entitats,
en comptes de plantejar-se si està a favor del benestar animal. Ara no es pot plantejar desmuntar un
òrgan que està funcionant i donar-li una altra denominació. El Sr. Duque no entén per què es parla
en altres àmbits, com ara el comerç, en el quals les taules funcionen molt bé, i ara es vulgui
convertir la comissió en un consell municipal de benestar animal. Des d’un punt de vista polític,
sembla que alguns Grups municipals vulguin desmuntar la comissió i crear alguna cosa nova,
perquè creuen que estan fora dels temes animalistes. El Sr. Duque, però, no vol pensar malament, i
vol creure que volen donar més garanties de bon funcionament de la comissió. El Sr. Duque
anuncia que el Grup de TxT votarà en contra de la Proposta de Resolució. No vol transformar la
comissió en cap altre òrgan sense que la mateixa comissió ho vulgui. El Sr. Duque convida tots els
Grups a mantenir aquest debat. També espera que els Grups municipals ho acceptin, dins del marc
del sentit comú, no en el marc reglamentari del qual en parlen tant. Dins del marc del sentit comú,
no es pot dir a una sèrie d’entitats que el Ple ha pres una decisió en nom seu. Potser per aquest
motiu, la gent no hi participa més, perquè no se la té en compte.
El Sr García demana al Sr. Duque que busqui un altre motiu si no vol votar a favor de
la Proposta de Resolució, la qual cosa és legítima. Però no pot dir que amb la proposta s’està
menystenint la participació de les entitats. Ans al contrari. Se li volen donar més eines, més motius i
més garanties per poder participar en assumptes que són importants per a tothom. El Sr. Garcia no
ha escoltat cap argument de pes per estar en contra de la creació del consell. De fet, sembla que
tothom hi està d’acord. Aleshores, doncs, el Sr. Garcia pregunta per què no es vota a favor. Al final
sembla que el govern vota en contra de la proposta perquè la presenta el Grup del PSC, i que
l’aversió que li tenen a aquest Grup fa que vagi en contra dels seus mateixos discursos, i caigui en
incoherències. El govern parla de participació ciutadana i de benestar animal, però a l’hora de crear
un òrgan que garanteix aquests valors, vota en contra. I ho fa perquè ho planteja el Grup del PSC. Si
el govern està preocupat realment per aquest assumpte, hauria de deixar de banda les aversions
partidistes i posar-se al costat de les entitats i de tots els actors implicats en aquesta lluita, donantlos més garanties i més eines. Hauria de votar a favor de la creació del consell. El Sr. Garcia reitera
que encara no ha escoltat cap argument de pes per votar-hi en contra. El Grup del PSC seguirà
treballant per la creació d’aquest òrgan, i espera que en algun moment això sigui una realitat.
Pren la paraula el Sr. Ballart, qui comparteix les paraules del Sr. Duque. El que hauria
de fer el Grup del PSC és assistir a la pròxima reunió de la Comissió de Benestar Animal, i allà
plantejar el debat conjuntament amb les entitats. La comissió és l’àmbit on convé consensuar. La
creació dels consells correspon al Ple. Però el govern creu en la participació, i creu que la comissió
està funcionant i sent un òrgan útil. De la mateixa forma que la Taula de Comerç està funcionant bé,
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les entitats hi assisteixen, sense un reglament que l’encotilli, igualment està succeint amb la
Comissió de Benestar Animal. Per tant, en un òrgan que està funcionant, on les entitats estan
satisfetes amb el seu funcionament, el que pertoca és plantejar aquesta proposta a la comissió. Ho
pot fer el mateix PSC, assistint-hi a la reunió de la comissió. Aleshores, entre tots, partits polítics i
entitats, es pot decidir si aquesta és la millor fórmula per organitzar la participació en l’àmbit del
benestar animal.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són desestimats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 6 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
ABSTENCIÓ

Epígraf 19) Presentada pel Grup municipal del PSC, per la promoció de la targeta de transport
públic T-Verda a la ciutat de Terrassa.
Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.
Epígraf 21) Presentada pels Grups municipals de JxT, TxT i ERC-MES, pel foment de l’esport
femení.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de
JxT, TxT i ERC-MES, és el que a continuació es transcriu:
« Tot i que en els darrers anys ha augmentat de forma significativa el nombre de dones
que practiquen algun tipus d’esport, ja sigui a nivell professional, amateur o simplement com a
pràctica de lleure i de salut, estem encara molt lluny de la plena igualtat entre homes i dones. Ni tan
sols la gran quantitat d’èxits aconseguits per dones en les seves pràctiques esportives professionals
ha aconseguit escurçar prou la bretxa existent entre la pràctica masculina i la femenina.
» Aquesta desigualtat és especialment present en els mitjans de comunicació, que
tenen un paper molt rellevant en la construcció d’una societat igualitària per superar els estereotips
de gènere, i on sovint l’esport femení hi té poca o nul·la visibilitat. És per aquest motiu que, el
gener del 2020 la Generalitat, el Consell Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals va posar en marxa la campanya “Si no mires esport femení, t’estàs perdent la
meitat de l’espectacle”. En aquest sentit, és just posar en valor el compromís dels professionals de
Canal Terrassa i de la ràdio municipal per donar visibilitat a l’esport femení. Terrassa és una ciutat
compromesa des de fa temps amb l’esport femení i en tenim moltes mostres. El 2022 acollirem el
Mundial d’hoquei femení. El 6 de març es celebrarà la 45è edició de la Nit de l’esportista amb un
gran nombre de dones nominades en la categoria esportista de l’any, esportista promesa i equip de
l’any. El gran èxit de la Cursa de les Dones que l’any 2019 va comptar amb 2.700 participants o el
nombre creixent de dones participants en la Mitja Marató. Aquests en són només alguns exemples
però la llista podria ser i hauria de ser molt més llarga.
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» La ciutat és molt rica i diversa esportivament, més de 40 entitats de la ciutat
disposen d’equips femenins amb esportistes i equips de primer nivell com la medallista Sarai
Gascón, la waterpolista Paula Leitón, les futbolistes Marta Corredera i Vicky Losada, les
històriques nedadores Natàlia Mas i Laura Roca, i tantes i tantes dones de pràctiques com la
corredora de muntanya Ragna Debats o les jugadores d’hockei olímpiques Berta Bonastre, Gloria
Comerma, Georgina Oliva, Carlota Petchamé i Carola Salvatella.
» L’abril del 2017 el Ple aprovava per àmplia majoria, amb l’única abstenció del Partit
Popular, una proposta on es demanava:
1. La creació d’una agenda digital de l’esport.
2. Que es publiqués al web de terrassa.cat una secció de l’esport femení, en la qual es
llistessin de manera clara tots els clubs i entitats de la ciutat que realitzessin activitats
d’esport femení.
3. L’organització de manera periòdica de jornades de l’esport femení amb l’objectiu
de donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s’hi dediquin.
4. Realitzar una campanya per tal que els diferents clubs esportius i centres educatius
de la ciutat fossin coneixedors dels recursos incorporats.
L’aprovació d’aquesta proposta va portar a la creació d’un nou apartat en la web
municipal dedicat a l’esport femení, amb informació de les entitats i les notícies més
importants relacionades amb l’esport femení.
» Malauradament, encara ens queda molt camí per recórrer per tal d’assolir la igualtat,
també en el món de l’esport. La presència de dones a les juntes directives i a les redaccions
d’esports és escassa i la diferència de condicions entre esport femení i masculí molt notable; només
cal fer memòria de les negociacions hagudes recentment per tal de signar el conveni entre la
Federació Espanyola de Futbol i les futbolistes on es tractava de sous mileuristes i es negociaven
condicions que en l’àmbit del dret laboral són presents des de fa moltes dècades, com per exemple
les excedències o els permisos per maternitat. Tot això, tenint en compte els milers de milions
d’euros que mou el futbol masculí, amb sous immorals, ens feia veure amb claredat que la bretxa
entre l’esport femení i el masculí és enorme i que per tant les administracions públiques hi tenen
molt a fer.
Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents
ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Terrassa s’adhereixi i doni suport a la campanya “T’ho estàs
perdent” promoguda per Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i
de l’Activitat Física, l’Institut Català de les Dones, i la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, i de forma especial promogui l’adhesió de:
a) Canal Terrassa,
b) La Ràdio Municipal.
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2.- Promoure a través de la Regidoria d’esports l’establiment d’un canal de
comunicació àgil i directe entre les entitats i clubs esportius de la ciutat i els mitjans de
comunicació.
3.- Convidar a tots els mitjans escrits, digitals, radiofònics, o televisius de la ciutat
(Diari de Terrassa, el Món, La Torre, Malarrassa, etc.), a que s’adhereixin a la campanya “T’ho
estàs perdent”, i a que participin de forma activa en establir un canal de comunicació àgil i directe
amb les entitats i clubs esportius de la ciutat.
4.- Comunicar aquest acords al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física, a l’Institut Català de les Dones, i a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
5.- Incorporar a l’apartat d’esport femení de la web de l’Ajuntament de Terrassa una
nova secció amb una petita biografia de dones esportistes de primer nivell de la ciutat.
6.- Estudiar la creació, en el Consell Esportiu, de l’Observatori de l’Esport i l’Activitat
Física Terrassenc que reculli dades per poder prendre les millors decisions que ajudin a definir
programes transversals que donin cabuda a l’àmplia pluralitat de potencials practicants, per
determinar els recursos necessaris per la seva implementació.
7.- Estudiar i preveure la dinamització, en el Servei d’Esports o en el Consell Esportiu,
d’iniciatives i propostes per aconseguir que les noies i dones terrassenques participin més de
l’activitat física i l’esport. Proposar les idees més interessants i elaborar un projecte que ajudi a les
dones a aconseguir una participació sostenible, preveient els recursos necessaris per la seva
efectivitat.
8.- Dissenyar una campanya informativa i d’orientacions per aconseguir la implicació
cada cop més nombrosa i duradora de les dones en la direcció i gestió dels diferents programes
esportius i en les entitats, en consonància amb el previst en el Pla Director de l’Esport.
9.- Ampliar l’espai de la web del Servei d’esports per introduir i compartir les bones
pràctiques amb relació a la promoció de l’esport femení.
10- Desenvolupar a través del Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa més
mecanismes i recursos per ajudar al professorat a promoure l’activitat física, l’esport i els hàbits
saludables a l’escola, i establir estratègies per involucrar a les famílies i a les AMPES dels centres
educatius.
11.- Crear un calendari d’implementació de les accions descrites en el Pla Director de
l’Esport, aprovat recentment, relacionades amb la promoció i visualització de l’esport femení.»
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui comença assenyalant que hi ha hagut una campanya
comunicativa en el marc de la Generalitat, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que pretenia que s’arribés a visualitzar l’esport
femení tant com l’esport masculí. Existeix una bretxa enorme entre la visualització de l’esport
femení i el masculí. Fa escassos mesos hi va haver una lluita ferotge per part del col·lectiu de dones
futbolistes per intentar arribar a tenir unes condicions laborals dignes. En aquelles reunions es va
parlar de qüestions tan elementals com el permís de maternitat, regulat des de fa moltíssims anys a
l’Estatut dels Treballadors, o de sous mileuristes en equips de futbol punters, com és el cas, per
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exemple, de l’Atlètic de Madrid o del Barça. La bretxa, doncs, és enorme. Si es comparen aquests
sous de mil euros amb els sous milionaris de qualsevol jugador masculí, sembla que s’està parlant
de coses diferents. En el marc d’aquestes diferències, els organismes esmentats han considerat que
era bo fer aquesta campanya, per intentat apropar aquest distanciament i escurçar-lo. El Sr. Sàmper
agraeix al Regidor d’Esports, Sr. Moreno, la seva ràpida col·laboració en l’intent de pactar aquesta
Proposta de Resolució i la facilitat que ha donat per fer-ho, així com la predisposició que ha tingut
perquè el Grup de JxT pogués utilitzar el Servei d’esports de la seva Regidoria. La proposta, afegeix
el Sr. Sàmper, no pretén només incidir en escurçar la possible distància entre les polítiques
d’esports de l’Ajuntament i els mitjans de comunicació de la ciutat, sinó que pretén també que la
pràctica esportiva a les escoles sigui igual entre nens i nenes. Per tant, que la igualtat que el dia
d’avui no existeix acabi sent-hi una realitat. La proposta pretén que els mitjans es facin ressò de
totes les pràctiques esportives que es donen a la ciutat, i per tant ser capaços de donar exemple que
les pràctiques esportives femenines a Terrassa sí que reben la mateixa visualització. Tot seguit el Sr.
Sàmper dóna lectura als acords que conformen la part dispositiva de la Proposta de Resolució.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 22) Presentada pels Grups municipals del PSC i de Ciutadans, per reiterar la necessitat
de garantir el prestigi de l’Ajuntament de Terrassa i recuperar la normalitat
parlamentària de la institució.
Per part de la Presidència s’informa que els Grups municipals ponents de la Proposta
de Resolució han anunciat la seva retirada.
Epígraf 23) Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre el nou model urbanístic de la Terrassa
del futur.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del
PSC, és el que a continuació es transcriu:
« De la mateixa manera que hi ha una Catalunya, la de les terres de l’Ebre i de les
comarques del Pirineu que any rere any es va buidant de població, també hi ha una part del nostre
territori, el de la regió metropolitana de Barcelona que es va omplint de forma poc o gens
planificada. Aquest fet provoca, entre d’altres, tot un seguit de tensions de caràcter social, urbanístic
i de mobilitat que acaben col·lapsant aquest territoris. Els fluxos de ciutadans cap a municipis de
l’arc metropolità com Terrassa provoquen, per exemple, greus distorsions en el mercat de
l’habitatge, alteracions a la planificació educativa i la saturació de les infraestructures de transport.
És per això que ens cal un nou model territorial metropolità que impulsi mesures que permetin
redreçar aquests desequilibris entre la capital del país i la seva àrea d’influència més propera, la
regió metropolitana de Barcelona. Al mateix temps, també és imprescindible que Terrassa estigui
preparada per afrontar aquests creixements de forma controlada, disposant dels instruments
urbanístics necessaris, però sobretot tenint clar el model de ciutat futura.
» En aquest sentit, el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de l’Ajuntament de
Terrassa ha publicat recentment l’Informe Projecció de la població de Terrassa - Horitzó 2030, on
l’objecte d’estudi i la finalitat de l’informe anual és realitzar una anàlisi i projecció demogràfica de
la població futura de Terrassa amb la finalitat de conèixer la seva evolució a dotze anys vista
(Objectius ODS 2030). Veure l’enllaç:
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http://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvcG9ibGFjaW8vMjAxOTAyMThw
cm9qZWNjaW9fcG9iX3Ryc18yMDMwLnBkZg
» Aquest estudi ens ofereix dades comparatives molt rellevants per saber on som
respecte a altres municipis del nostre entorn i al mateix temps valuosos indicadors per preveure i
planificar el creixement de la ciutat.
» Comparant Terrassa amb altres municipis de Catalunya es pot observar com
actualment la seva estructura d’edat no està tan envellida com per exemple Barcelona. No obstant
això, si es tenen en compte els indicadors demogràfics projectats per a l’any 2030, l’índex
d’envelliment pujarà considerablement a Terrassa. Pel que fa a la població entre 0-15 anys, Terrassa
es situa com un dels municipis amb una proporció més elevada (gairebé el 19% respecte el total).
Altres ciutats queden bastant allunyades com és el cas de Barcelona (13,84%) i l’Hospitalet de
Llobregat (15,52%). Això és degut a que durant els últims anys, Terrassa ha tingut més capacitat
d’atracció de població jove degut a la disposició de sòl urbanitzable i a la seva política d’habitatge.
En canvi, altres municipis propers, com Sabadell, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat, ja no tenen
sòl disponible per créixer més.
» Així doncs, del citat informe se’n poden treure un seguit de conclusions: Per als
propers dotze anys, la població de Terrassa presenta una marcada tendència a créixer. El resultat de
la projecció xifra un augment d’un 16% de residents respecte del 2018 (34.712 habitants més),
superant-se en escreix els 250.000 habitants (la xifra total se situarà al voltant dels 253.550
habitants). Aquest increment representa uns 2.892 habitants anuals més fins el 2030. Durant els
darrers anys, la tendència de creixement de la població (amb dades reals) ja ha estat de 2.050
habitants/any (+0,95%).
» En relació a la distribució territorial, els districtes que han tingut un major augment
de població respecte el 2010, han estat els districtes 2 i 1 (amb un +5,10% i +4,6%,
respectivament). Un 9,4% (981) dels arribats a la ciutat durant el passat 2018 van fixar la seva
residència al barri de Ca n’Anglada, mentre que el Districte 1 és el més dens i el més envellit. Entre
els nous residents de nacionalitat estrangera els Districtes 6 i 2 s’erigeixen com els àmbits
preferents d’arribada (un 20% i un 18,6% dels nouvinguts estrangers), mentre que entre aquells de
nacionalitat espanyola aquells àmbits amb més poder d’atracció són els Districtes 1 i 4 (un 19,1% i
el 18,1% respectivament).
» També cal remarcar el pes i l’augment de la població jove que ens arribarà a la ciutat
sobre l’estructura demogràfica de la població total. Pel que fa a la població jove (16-29 anys),
aquesta també augmentarà incrementant el seu pes respecte el total, fet que comportarà un
rejoveniment de la població terrassenca. Els motius de la recuperació i augment dels joves serà a
causa de dos grans fets:
• Per una banda, les generacions de naixements anteriors a la crisi passaran a ser gent
jove entre 16-29 anys.
• Per l’altra, per l’efecte de l’augment de la immigració, tant procedent directament de
l’estranger (33%) com de la resta de l’estat. També cal destacar la procedència de
l’àrea metropolitana de Barcelona i de municipis propers (24,4% AMB +16,3% resta
Vallès Occidental), a causa de l’impacte del preu de l’habitatge i el fenomen de
gentrificació i turistificació de la ciutat de Barcelona, fet que impacta directament a la
segona corona metropolitana i, en especial, a la ciutat de Terrassa. Aquestes
migracions incorporen un perfil de persones, bàsicament joves, entre els 15 i els 49
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anys, gairebé la mateixa proporció entre dones i homes, a la recerca d’unes millors
condicions de preus de compra o de lloguer d’habitatge, més assequibles que a
l’encarida àrea metropolitana.
» El 2030, el pes de la gent gran respecte el total de la població (al voltant del 19%)
continuarà sent més important que el de la població jove entre 16-29 anys (al voltant del 17%), tot i
que aquesta també s’incrementi, degut a un augment del sobre envelliment (increment de les
persones de 75 anys i més i 85 anys i més), passant del 25,16% actual al 29,08% durant l’any 2030
(gairebé 4pp més de diferencia). Cal destacar que, aquest envelliment serà més actiu, l’índex de
dependència de la gent gran pujarà i per tant impactarà en un major consum de serveis assistencials
sanitaris i d’atenció social. Alhora disminuirà el nombre d’habitants entre 0-14 anys degut al
descens en la natalitat.
» Així doncs, totes aquestes dades projectades s’hauran de tenir en compte per poder
donar resposta a la demanda futura de serveis i equipaments a la ciutat. Cal tenir en compte però,
que és una xifra aproximada (forma part d’una hipòtesi o d’un conjunt) que cal revisar anualment
perquè els principals components demogràfics (natalitat-fecunditat, mortalitat i saldo migratori) són
molt sensibles a la situació socioeconòmica de cada moment, que és cada cop més dependent de
canvis de conjuntura, i molt especialment el saldo migratori (immigracions-emigracions) que és el
que determina ara per ara clarament l’evolució demogràfica terrassenca.
» En el conjunt de variables interessa contemplar aspectes com l’impacte del fenomen
de la gentrificació de la ciutat de Barcelona sobre la perifèria metropolitana; l’evolució del mercat
immobiliari respecte a l’oferta i els preus; el nombre d’habitatges buits; etc; els quals són de difícil
predicció.
» Totes aquestes dades ens dibuixen pel 2030 una ciutat més gran i diversa i per tant
més complexe, amb una nova distribució de franges de població que demandaran, en quantitat i
qualitat, més habitatge, més llocs de treball, nou espais lliures i equipaments i serveis de tot tipus.
Afortunadament, tenim un bon Pla d’Ordenació Urbana Municipal aprovat l’any 2003 que no està
esgotat i que encara té camí per recórrer. Però això no treu que caldria revisar-ne alguns aspectes,
actualitzar-los i adaptar-los a les noves necessitats i formes de vida de la societat actual. Per
exemple, qüestions com el model de creixement residencial o de mobilitat urbana i interurbana,
amb totes les derivades mediambientals i de salut per les persones que comporta, seria bo abordarles sense complexes i amb la participació de tots els actors implicats per tal que, intuint l’horitzó a
10 o més anys vista, puguem planificar com volem que sigui la Terrassa del futur.
Per tot això proposem els següents:
ACORDS
Primer: Es proposa la creació dels espais necessaris de debat en relació al model de
desenvolupament urbanístic de la ciutat, on hi siguin representats els diferents agents: partits
polítics, associacions veïnals, d’empresaris i comerciants, serveis tècnics municipals, experts en
diferents àmbits, etc…
Segon: Es proposa recuperar la figura del comissionat, contractant una persona de
reconegut prestigi en el camp de l’urbanisme que pugui assessorar l’Alcalde i l’Ajuntament de
Terrassa a definir un nou projecte urbanístic amb nous conceptes, objectius i estratègies.
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Tercer: Demanem que es doti de recursos econòmics i humans suficients el Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa per tal d’iniciar els treballs de revisió parcial i
actualització del POUM actual.
Quart: Demanem a la Generalitat que estudiï un nou model territorial metropolità que
impulsi mesures que permetin redreçar els desequilibris entre la capital del país i la seva àrea
d’influència més propera, la regió metropolitana de Barcelona.»
Pren la paraula el Sr. Armengol, qui comença responent a la interpel·lació que el Sr.
Caballero ha fet en un debat anterior, sobre el model urbanístic del PSC. Aquest model, manifesta el
Sr. Armengol, és el POUM, aprovat el 2003, que va obtenir el Premi Nacional d’Urbanisme. Aquest
és el model urbanístic del PSC. El model urbanístic del Sr. Caballero no deu ser gaire diferent,
perquè segurament ERC també va votar-hi a favor del POUM. Aquesta Proposta de Resolució és
una proposta oberta, feta en positiu, que no és crítica. És una proposta propositiva. No és un atac a
ningú. És una proposta propositiva i oberta al debat, el d’avui i el del futur. Terrassa està creixent
molt, a raó d’entre dos i tres mil habitants nous per any. Això no és nou d’ara, no és de fa pocs
anys, sinó que la ciutat porta una progressió d’ençà que Terrassa tenia 170.000 habitants, quan es va
redactar el POUM, fins a arribar als 220.000. La ciutat ha crescut de 50.000 habitants en pocs anys.
L’Observatori Municipal de Terrassa diu, amb dades i amb indicadors a la mà, que en els propers
deu o dotze anys, la ciutat continuarà creixent de forma projectada cap als 253.000 habitants.
Aquesta és una projecció social i urbanística. L’urbanisme no és una ciència exacta, i per tant pot
haver-hi marge d’error, cap a baix o cap a dalt. Però, en qualsevol cas, hi ha aquestes dades, que
surten de l’Observatori Municipal, i que s’han de tenir en compte. Aquesta és la voluntat de la
Proposta de Resolució. Terrassa està creixent, i això, el dia d’avui, ja està provocant tot un seguit de
tensions de caràcter habitacional, en l’àmbit de l’habitatge. Abans s’ha parlat del que està passant
amb l’habitatge a Terrassa. Les causes no són altres que la centrifugació, l’expulsió d’habitants de
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, que espantats pels preus als quals està arribant l’habitatge
busquen altres municipis de la regió metropolitana on encara és una mica més assequible. Altres
tensions que es pateixen any rere any fan referència al sistema educatiu, a la matrícula viva. Cada
any hi ha problemes al voltant dels mesos d’estiu perquè s’incorporen nous infants de noves
famílies que arriben a la ciutat. També tensions en la mobilitat interna. La ciutat té un sistema de
transport públic d’autobusos que any rere any va augmentant el nombre d’usuaris. Hi ha també
problemes en el transport intermunicipal. En aquest sentit, però, i afortunadament, l’última
ampliació dels Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa ha estat un èxit. Precisament la Generalitat
ja ha encarregat nous combois, per tenir més capacitat de transport, de persones que precisament
han vingut de Barcelona a viure a Terrassa, però que continuen treballant a Barcelona, i a l’inrevés.
Per tant, hi ha tot un seguit de tensions que s’han d’entomar, amb els recursos que disposa
l’Ajuntament. No hi ha excusa sabent que la projecció continuarà, i que molt probablement
s’arribarà als 250.000 habitants, fins i tot superant a l’Hospitalet i situant Terrassa com a segona
ciutat de Catalunya, encara que això sigui una qüestió menor. Per allò que cal lluitar conjuntament i
treballar, i aquesta Proposta de Resolució així ho demana, és perquè Terrassa sigui la primera ciutat
de Catalunya en benestar. Tot seguit el Sr. Armengol dóna lectura als acords que conformen la part
dispositiva de la proposta. Pel que fa al primer, no es concreten els espais de debat, sinó que es
deixa obert. Respecte al segon acord, es proposa recuperar un model que va ser molt útil en el
procés de municipalització del servei d’abastament d’aigua. Aleshores es va encertar, entre tots,
contractant un bon comissionat. Aquest és un bon model, per poder continuar treballant, per definir
estratègies, objectius i conceptes. L’urbanisme és una disciplina que no és fàcil, que és molt tècnica
i complexa. El tercer acord demana recursos econòmics pel servei d’urbanisme, perquè pugui
organitzar els equips i pugui fer els estudis necessaris per poder treballar en la revisió parcial,
puntual o el que es consideri més adient, del POUM actual. Respecte a l’últim acord, el Sr.
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Armengol reitera que el model territorial metropolità està causant moltes tensions, sobretot a la
segona corona, a l’arc metropolità en el qual es troba Terrassa.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui destaca la importància del contingut de la Proposta
de Resolució, que tracta de l’àmbit més important de l’acció municipal. El Sr. Sàmper felicita el Sr.
Armengol per la redacció d’aquesta proposta, començant per la reflexió de l’exposició de motius,
en la qual es plantegen les noves realitats que arriben a la ciutat, i a més es fa amb dades objectives.
Una reflexió que ha de fer pensar com enfocar el creixement de Terrassa. Per altra banda, els acords
de la proposta no tenen trampa. El primer planteja generar espais de debat amb la màxima
participació. El segon proposa la recuperació de la figura del comissionat. El tercer demana que es
faci la corresponent dotació pressupostària. L’assumpte de la proposta no és menor. El Regidor
d’Urbanisme, Sr. Caballero, n’és conscient, de manera que està convocant els Grups municipals per
conèixer les seves opinions. Això és d’agrair. Però aquestes reunions bilaterals no seran tan
profitoses com uns espais de debat en els quals pugui participar tothom, no només els Grups polítics
sinó els experts de la ciutat i de fora, que ajudin a tirar endavant. El Sr. Sàmper recorda que l’any
1991, en temps de l’Alcalde Royes, es va fer un pla estratègic. Moltes de les qüestions que contenia
i que deia que s’havien de fer, encara no s’han fet. Hi havia tres parts. Una feia referència al
creixement urbà. En aquest àmbit és cert que es va elaborar el POUM. Però el POUM, el dia d’avui,
no està adequat a les necessitats de la ciutat. Per tant, un debat que ja es va mantenir durant la
campanya de les eleccions del 2015, en relació amb el creixement de la ciutat, i per tant del POUM,
és un debat que ara caldria començar a fer-hi front. Ha passat un mandat i una part d’aquest i encara
no s’ha fet res.
Pren la paraula el Sr. González, qui demana al Sr. Caballero que no s’enfadi pel fet
que l’oposició faci bones propostes, i aquesta ho és. És una proposta que només té virtuts. El Sr.
Caballero ha iniciat una ronda de contactes amb els Grups municipals. Però no es tracta de parlar,
un a un, amb els Grups. Aquesta Proposta de Resolució facilita la feina del Sr. Caballero. El Sr.
González considera que fóra positiu que tots els Grups posessin en comú tot allò que en matèria
urbanística els pot unir, cadascun amb els seus matisos. Aquestes aportacions es poden tractar de
forma més sistemàtica, més professional, i intentant assolir un consens el més majoritari possible,
per evitar que passin coses com la que ha succeït avui en relació amb la recollida pneumàtica. Per
això, aquesta proposta suposa que l’oposició està agafant el relleu al Sr. Caballero, que no s’acaba
de decidir. En relació amb aquesta proposta, el Sr. González i el Sr. Armengol ja n’havien parlat fa
mesos, i estaven a l’espera que el Sr. Caballero prengués la iniciativa, i en comptes de mantenir
contactes bilaterals amb cada Grup es pogués sistematitzar en un document. El Sr. González afegeix
que el seu Grup vol participar de la ponència. De fet, ambdós Grups ja havien parlat dels acords en
alguna reunió anterior. El Sr. González afegeix que aquesta proposta no va en contra de l’urbanisme
de la ciutat. En tot allò que el Sr. Caballero consideri que ha d’actuar sol, pot fer-ho. Però pel que fa
a tota la resta, fóra bo parlar-ho, en reunions en el seu despatx en les quals expliqui als Grups el que
farà i els hi doni l’opció d’intervenir. Segurament serà possible arribar a punts intermedis, en
benefici de la ciutat. Avui el Sr. Caballero ha parlat molt d’ideologia en relació amb l’urbanisme. És
evident que n’hi ha, però el Sr. González considera que el Grup de Ciutadans pot compartir bona
part de les mesures que desenvolupa el govern. Al Grup de Ciutadans també li agrada el model de
ciutat compacta. El que els diferencia és la manera d’arribar a aquesta ciutat compacta. Avui el Sr.
Caballero ha tingut una bona oportunitat, amb motiu del debat sobre la recollida pneumàtica. Hi
havia moltes solucions per impedir el desenvolupament de determinats sectors a l’extraradi de la
ciutat, però no posant tot el pes en les butxaques dels compradors, que és el que succeirà en aquests
sectors. Hi havia marge perquè aquests diners revertissin en altres serveis en aquests àmbits. Si el
govern no vol que es desenvolupin aquests polígons, el podria paralitzar. Això no costaria diners a
ningú.
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Pren la paraula el Sr. Caballero, qui comença referint-se als acords segon i tercer de la
Proposta de Resolució, en considerar-los menors en relació amb el primer, al qual dedicarà més
estona. Sobre la figura del comissionat, el Sr. Caballero es mostra orgullós i satisfet de tot l’equip
tècnic de l’Àrea 1 i de l’Àrea 2 d’aquest Ajuntament. En aquest sentit, ha visitat la Conselleria de
Territori de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, i altres ajuntaments de Catalunya, i ha
comprovat que aquestes institucions senten enveja de l’aptitud i de la qualitat tècnica de tot l’equip
tècnic, i en particular d’urbanisme, de l’Ajuntament de Terrassa. Com a Regidor, el Sr. Caballero
no se n’ha sentit mai desatès. Normalment són els serveis tècnics municipals, i en particular els
d’urbanisme, els que acostumen a anar per avançat respecte a altres tècnics d’altres institucions. En
aquest sentit, el govern votarà en contra de la figura del comissionat, perquè no el creu necessari.
Pel que fa a la dotació de recursos, el Sr. Caballero recorda que el Sr. Vega, el 19 de juliol, va dir
que s’oposaria a la modificació de la relació de llocs de treball que va proposar el govern, perquè
s’estaven creant set àrees on hi havia cinc. Va dir que aquestes àrees ja tenen una estructura
politicotècnica molt potent i que aquest és el cas de l’Àrea de Territori, que té una estructura tècnica
molt important. El 27 de setembre, el Sr. Vega va dir que el que aleshores es proposava suposava un
encariment del cost de l’Àrea de Territori, i per això va anunciar que votaria en contra. El 30
d’octubre, el Sr. Vega també va dir que la major part de l’increment de la despesa anava a Capítol I,
és a dir a personal. Va afegir que una part era responsabilitat de l’equip de govern actual, i que els
canvis organitzatius que proposava el govern havien ampliat la plantilla. El Sr. Caballero afegeix
que comparteix les paraules que va dir el Sr. Vega, i està en contra del que ha exposat el Sr.
Armengol. Per aquests motius, recorda les paraules de la Tinent d’Alcalde, Sra. Marín, quan va dir
en aquell debat, i en altres debats, que l’organització que el govern plantejava era la millor.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui no entén a què vénen les paraules del Sr.
Caballero. Però si el que vol dir el Sr. Caballero és que no vol contractar un comissionat, el Sr.
Vega recorda que el govern va plantejar una primera estructura de càrrecs eventuals, d’assessors,
que ell no va considerar útil. Aquesta primera proposta d’estructura després es va modificar. Amb
tot el respecte i reconeixement als serveis tècnics municipals, el Sr. Caballero no sap què és la
figura d’un comissionat. El comissionat dóna una visió externa i diferent de la interna, i després
ambdues s’han de lligar de cara a una revisió del POUM. El Sr. Vega mai ha posat en dubte la
qualitat dels serveis tècnics municipals, ni tampoc la funció d’un comissionat, d’un expert, que
tingui una visió externa, que vagi més enllà del mateix municipi, i que després haurà de contrastar
amb els serveis de l’Ajuntament. Sembla que el Sr. Caballero no volia respondre realment al que
planteja la Proposta de Resolució. El Sr. Vega s’ha oposat a alguns increments de personal, perquè
va considerar que la ciutat no els necessitava. No creu que aquest Ajuntament, disposant de tot un
aparell de comunicació, tingui un expert en aquest àmbit, sempre amb tot el respecte a la persona.
En canvi, si s’ha de revisar el POUM, la visió d’un expert, d’un urbanista, amb un plantejament més
ampli, sí que pot ser útil.
Intervé tot seguit el Sr. Armengol, qui comença assenyalant que ha volgut parlar
d’urbanisme. El Sr. Armengol també comparteix el reconeixement no només a l’estructura tècnica
de l’Àrea 1, sinó la de totes les àrees. Ningú ha dit el contrari. Actualment, el servei d’urbanisme té
una direcció en funcions. Tampoc hi ha un cap de planejament. Els tècnics són molt bons i els
serveis també, però negar la possibilitat que vingui un expert, un comissionat especialista en la
matèria, no té massa sentit. L’equip de govern disposa d’assessors, que el Grup del PSC ha
qüestionat, perquè alguns, avui dia, encara no sap ben bé què fan. Tornant a l’urbanisme, el Sr.
Armengol posa de manifest que durant tota la setmana el Sr. Caballero no s’ha posat en contacte
amb ell per parlar de la Proposta de Resolució, que és una proposta de fons, de ciutat, de futur, una
proposta que vol sumar. El Sr. Caballero no li ha dit res. El Sr. Armengol esperava que avui el
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sorprendria amb un debat urbanístic d’altura. No ha estat així. Potser en el segon torn el Sr.
Caballero ho planteja. El Sr. Armengol no entén que es negui a un debat en una qüestió tan
important com aquesta, que afecta tantes persones, als ciutadans actuals de Terrassa i als que
vindran, que en seran molts. Sortir-se’n amb arguments que no hi tenen a veure no s’entén. El Sr.
Armengol espera sentir al Sr. Caballero en el segon torn, per veure si es pot reconduir el debat i
entre tots poder tirar endavant la proposta.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui manifesta que no entén que el Sr. Caballero
s’escudi, per defensar que no cal contractar un comissionat, en l’argument que els serveis tècnics
municipals fan una bona tasca, la qual cosa ningú dubta. La municipalització del servei de l’aigua
va ser gestionada per l’Àrea 1, i en canvi el Sr. Caballero va estar a favor de la contractació d’un
comissionat. La municipalització de l’aigua preocupava relativament la ciutadania de Terrassa. En
canvi, la transformació urbanística de la ciutat és un tema d’una rellevància molt important. Per
tant, l’acord segon especialment, i també l’acord tercer, tenen la mateixa importància que l’acord
primer. El que pretén la Proposta de Resolució és quelcom molt important, que la ciutat, en un
sentit ampli, pugui dir la seva, que els tècnics també puguin dir la seva i que, a més, hi hagi
l’assessorament d’un expert, per tal que entre tots es pugui fer quelcom ben fet. Cal defugir de les
reunions bilaterals i crear un espai ampli en el qual tots els Grups siguin capaços de dir-hi la seva,
amb un bon assessorament.
El Sr. González recomana al Sr. Caballero que accepti els consells que se li estan
donant en el present debat. El Sr. Caballero se sent còmode quan es parla d’ideologia. Però també
s’ha de parlar de coherència. El Sr. González està convençut que si el Sr. Caballero no estigués al
govern sinó a l’oposició, votaria a favor de la proposta. Al final del passat mandat, el Sr. Caballero
va compartir l’opinió del Sr. González en la seva crítica a l’equip de govern anterior, quan deia que
seguia una política de pedaços, sense una estratègia relativa a l’urbanisme de la ciutat. No es pot
treballar l’urbanisme sense tenir un sentit de ciutat més enllà de les ideologies. Per tant, afegeix el
Sr. González, és important mantenir la coherència quant a l’opinió del Sr. Caballero en l’anterior
mandat i ara. Seria coherent que defensés la mateixa posició en el debat d’avui, i no ho està fent.
Més enllà de les ideologies està la coherència, i el Sr. Caballero no és coherent. Tampoc és coherent
en relació amb la municipalització del servei d’autobús, en relació amb la qual el govern no només
no dóna explicacions sinó que sembla que hagi canviat de posició, a partir d’un informe tècnic que
ja era conegut el mandat anterior. La coherència és important. També ho és el diàleg, per progressar
per una ciutat que sigui el màxim de compartida possible per part del conjunt de forces polítiques.
Poden passar moltes coses en el futur. Ciutadans podria arribar a l’Alcaldia, i hauria de refer allò
que el Sr. Caballero no ha fet bé. Algú pot riure, però ningú pensava que el Sr. Caballero arribés a
ser Regidor d’urbanisme, i ara ho és.
Pren la paraula a continuació el Sr. Caballero, qui comença recordant que ningú havia
municipalitzat el servei d’aigua a la ciutat abans. Per això es necessitava una persona experta en
processos de municipalització de l’aigua. Però dins l’Ajuntament hi ha experts i expertes que fa més
de vint anys que treballen en la gestió urbanística. Per això no es necessiten experts externs. Ja n’hi
ha a l’Ajuntament, i no estaven en la situació que mereixien per la seva vàlua. Afortunadament això
s’ha canviat. El Sr. Armengol ha dit que el model urbanístic del PSC és el POUM. En canvi, avui,
el Sr. Armengol, com tota l’oposició, ha votat en contra del POUM, mentre que el Sr. Caballero hi
ha votat a favor. Qui està mantenint el POUM de l’any 2003 és l’equip de govern, i qui pretén
canviar-lo per rebaixar càrregues als constructors és l’oposició. Pel que fa al debat urbanístic, el Sr.
Caballero reconeix que en pocs segons és incapaç de mantenir un debat urbanístic sobre la ciutat de
Terrassa. És impossible fer-ho. Però tots els grans canvis urbanístics que hi ha hagut a la ciutat, des
del 1979, no s’han fet de forma global sinó de forma parcial. El Sr. Caballero té un recull de tots els
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processos participatius que el PSC ha fet al llarg de quaranta anys en matèria d’urbanisme. Només
en aquest aspecte, el govern actual serà continuista respecte al que ha fet el PSC durant quaranta
anys, és a dir processos participatius projecte a projecte. El Sr. Caballero afegeix que no té cap
temor a debatre amb els Grups de l’oposició sobre el model urbanístic de la ciutat, sobretot quan la
discrepància, per exemple respecte al Grup de Ciutadans, és tan àmplia. El Sr. Caballero ha llegit el
programa electoral del PSC en matèria d’urbanisme. Hi ha vint-i-set propostes, de les quals el Sr.
Caballero coincideix en unes vint. El Sr. González ha recordat que el Sr. Caballero li reconeixia la
necessitat d’un altre tipus de gestió urbanística. El Sr. Caballero ho confirma. La raó és que durant
el mandat anterior pensava, i ho continua pensant, que el Grup del PSC no té model urbanístic. Per
aquest motiu no en podia discrepar. El Sr. Caballero recorda que li demanava al Sr. Armengol que
prengués decisions, perquè l’oposició d’aleshores s’hi pogués oposar. En aquest sentit, el Sr.
Caballero pot garantir que ara l’oposició podrà fer d’oposició, perquè el govern prendrà decisions.
Pel que fa al model urbanístic del govern, el Sr. Caballero demana a l’oposició que miri el Pla de
Mandat. El govern ha de marcar horitzons, i era necessari fer un canvi a la ciutat per marcar
horitzons ambiciosos, sense els quals no es pot fer camí. Només amb petites actuacions, no s’hi
avança. El Sr. Caballero té l’aspiració de marcar aquests horitzons, com per exemple un parc, el
més gran de l’Estat, que travessi tota la ciutat al llarg de vuit quilòmetres i connecti els veïns, com a
vianants, de Les Fonts i de Can Parellada amb el centre de Terrassa; fer una reserva d’habitatge
protegit del 30% per començar a mitigar no només la manca d’habitatge de la ciutat sinó també la
segregació escolar que afecta a conseqüència de l’estructura de l’habitatge de Terrassa; duplicar
l’àrea de vianants de la ciutat, restant espai a les màquines i donant espai a les persones; que els
límits del parc natural de Sant Llorenç del Munt i de la Serra de l’Obac arribin fins a la frontera de
la trama urbana de Terrassa. El Sr. Caballero vol marcar horitzons, que no són seus, ni dels Grups
de TxT o d’ERC-MES, sinó que són horitzons que tothom comparteix. El Sr. Caballero ha convocat
els Grups municipals precisament perquè els comparteixin. D’aquí a cinquanta anys ningú se’n
recordarà dels membres d’aquest Ple. L’únic que quedarà és el que es pugui aconseguir entre tots.
Per això els ha convidat, i els segueix convidant, a participar d’aquests horitzons il·lusionants per a
la ciutat.
El Sr. Armengol comença assenyalant que finalment el Sr. Caballero, que no volia
parlar d’urbanisme, s’ha animat. El Sr. Armengol pensa que el debat sí que és pertinent, que els
experts són necessaris, i que els espais de diàleg també ho són. El Sr. Armengol, en nom dels
Grups de l’oposició, avança que es proposarà la realització d’un Ple extraordinari per parlar
d’aquest tema, que és important. Tothom té moltes coses a dir, i per tant és més pertinent que mai
poder parlar-ne. Avui el Sr. Caballero ha perdut una oportunitat, que no s’hauria de deixar escapar.
Avui el Sr. Caballero podia haver sortit del Ple molt airós, amb un tarannà propositiu, fins i tot
donant-li la volta a la Proposta de Resolució i fent-la seva. L’actitud del Sr. Armengol era receptiva
i d’escoltar. Si en comptes d’un comissionat hagués proposat algun altre mecanisme, els ponents ho
podrien haver acceptat. Del que volien parlar era de la ciutat, dels serveis, dels equipaments, de què
passa amb les urgències de la ciutat, dels ferrocarrils, dels nous sectors de creixement residencial, si
s’han d’omplir primer els buits interiors abans que aquests nous sectors, etc. De ben segur que hi
hauria molts punts d’acord. Una altra qüestió és si ha d’haver-hi una nova línia de tren que vingui
de Sabadell, que entri pel túnel d’Horta i que passi per Bellaterra. El Sr. Armengol ho comparteix.
Però és de tot això del que cal parlar, i no es pot deixar passar l’ocasió. Hi ha temes que són de
ciutat, que són de futur, i no es poden deixar passar, per responsabilitat. Cal posar fil a l’agulla,
sobretot quan hi ha dades a sobre de la taula que indiquen que la ciutat va projectada amb molta
força cap amunt.
El Sr. Caballero demana la votació separada dels diferents acords de la Proposta de
Resolució.
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Es procedeix a continuació a la votació separada dels diferents acords que conformen
la part dispositiva de la Proposta de Resolució, amb el següent resultat:
Els acords Primer, Segon i Tercer són desestimats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 6 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR

L’acord Quart és aprovat per unanimitat.
D’acord amb les votacions anteriorment transcrites, la part dispositiva de la present
Proposta de Resolució queda com segueix:
« Únic.- Demanem a la Generalitat que estudiï un nou model territorial metropolità
que impulsi mesures que permetin redreçar els desequilibris entre la capital del país i la seva àrea
d’influència més propera, la regió metropolitana de Barcelona.»
Epígraf 24) Prendre coneixement de la renúncia a la condició de Regidor d’aquesta Corporació
presentada pel Sr. Adrià Sánchez Morales.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa pren coneixement del contingut del
següent document:
« Vist l’escrit presentat pel Regidor senyor Adrián Sánchez Morales, en el que
s’indica que presenta la seva renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Terrassa, càrrec que
ostenta des de la presa de possessió produïda el dia 15 de juny de l’any 2019, per tal que sigui
efectiva un cop hagi estat presa en consideració pel Ple Municipal en la propera reunió que celebri.
» Atès que la renuncia s’ha efectuat amb compliment de les disposicions legals que
són d’aplicació, i en concret les previstes a la Llei Orgànica i del Règim Electoral General i en el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
» Vist el que s’indica a la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, respecte la substitució de càrrecs representatius locals
» Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que té legalment conferides,
sotmet a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia a la condició de Regidor d’aquesta
Corporació presentada pel senyor ADRIÁN SÁNCHEZ MORALES.
SEGON.- Trametre certificació dels presents acords a la Junta Electoral Central, als
efectes de procedir a la substitució conforme el que es disposa a la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, indicant que a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant al SR.
CARLOS LÁZARO HERNANDO, atenent l’ordre en el que figura dins la llista de candidats
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presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), en les
darreres eleccions municipals.»
Pren la paraula el Sr. Vega per recordar que el Sr. Sánchez ha format part del Ple
durant una mica més de dos anys, una part al govern i altra a l’oposició. El Sr. Vega fa un
reconeixement a la seva tasca, al seu tarannà sempre constructiu. El Sr. Sánchez és una persona
rigorosa i el Sr. Vega està molt content per tota la feina que ha desenvolupat. El Sr. Vega li desitja,
en nom propi i de tot el Grup del PSC, molta sort en la seva nova etapa a Madrid.
El Sr. Alcalde, en nom de la Corporació municipal, també agraeix al Sr. Sánchez la
seva feina, el seu compromís amb la ciutat, el seu tarannà dialogant, la seva capacitat de treball i el
seu rigor. El Sr. Alcalde li desitja molta sort, molts encerts i molts èxits en el seu futur.
Epígraf 25) 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 26) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 10.527 a
l’11.306/2019 i de l’1 al 986/2020, així com els tramitats electrònicament, 2.632 al
2.951/2019 i de l’1 al 257/2020,, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i
Regidores delegats.
Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, i que duen els números del 10.527, d’11 de
desembre, a l’11.306/2019, de 30 de desembre, i de l’1, de 2 de gener, al 986/2020, de 4 de febrer,
així com els tramitats electrònicament (dels números 2.632 al 2.951/2019 i de l’1 al 257/2020). Els
membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria General la consulta de
cadascun d’aquests Decrets i Resolucions.
Epígraf 27) 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 7 i 21 de febrer d’enguany (sessions números 3 i 4/2020, respectivament).
PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula en primer lloc la Sra. Ramírez, per tal de donar resposta a diverses
preguntes formulades per escrit pel Grup municipal del PSC. El contingut d’aquestes preguntes es
transcriu a continuació:
« En relació a la pregunta que des del Grup Municipal Socialista vam formular
oralment al ple del mes de gener sobre la gravació, producció i edició del missatge de
Nadal de l’Alcalde, i donada la poca concreció i l’omissió d’informació en la resposta
per escrit, tornem a formular les preguntes, per escrit, pregant que es contesti oralment
al Ple del 28 de febrer amb dades clares i exactes.
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A quina empresa s’ha adjudicat la gravació, producció i edició del missatge de
Nadal de l’Alcalde?
Per quin procediment s’ha fet l’adjudicació?
Quin cost ha tingut aquesta adjudicació?»

La Sra. Ramírez informa en primer lloc que el vídeo del missatge institucional de
Nadal es va encarregar a través dels procediments reglats habituals, és a dir dintre dels
procediments normals, a una petita productora audiovisual anomenada Freelance SCM, que és una
cooperativa, d’acord amb les determinacions que per als contractes menors, d’import inferior als
3.100 €, estan contingudes a la Base 10a. de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 i a la
Instrucció de Servei comprensiva de les normes a aplicar en la gestió i tramitació d’expedients en
l’àmbit de la tramitació administrativa. És el mateix que s’està fent en altres contractacions
audiovisuals, publicitàries o gràfiques: complementar els serveis propis amb l’obertura a serveis
externs, persones o equips, que aportin talent, idees noves i creativitat. El cost total de la producció,
afegeix la Sra. Ramírez, va ser de 810,70 €, IVA inclòs, és a dir un cost molt ajustat en relació amb
els costos de preproducció, producció i postproducció, amb un resultat molt satisfactori des del
punt de vista professional. Aquesta fórmula de treball permet enriquir la comunicació municipal,
experimentar nous formats i llenguatges, i oferir possibilitats al personal municipal d’entrar en
contacte amb persones i equips que poden aportar coses noves. Evidentment, la major part de la
producció audiovisual es porta a terme des dels serveis propis. Per altra banda, no és res diferent del
que passa en altres àmbits, en els quals també s’encarreguen estudis, projectes o actuacions a
equips, persones o empreses externes a l’organització.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, qui es refereix a la Proposta de Resolució
aprovada en el Ple del mes de gener sobre la creació d’un espai de convivència i foment de
l’activitat social a La Maurina. El Sr. Sàmper pregunta com evoluciona el compliment dels acords
que es van aprovar. Per altra banda, el Sr. Sàmper es refereix a les notícies aparegudes a la premsa
en relació amb la manifestació del govern espanyol de no desenvolupar el tram Olesa – Terrassa del
Quart Cinturó. El Sr. Sàmper pregunta quines són les previsions del govern municipal al respecte.
El Sr. Aguinaga assenyala que ha tingut coneixement que arran de diversos trasllats de
departament, alguns funcionaris han vist rebaixades la seva escala professional, encara que no la
seva retribució. El Sr. Aguinaga pregunta per quin motiu no s’ha mantingut la categoria
professional de les persones traslladades i quines repercussions podrien tenir aquestes
modificacions en la seva categoria professional. Per altra banda, el Sr. Aguinaga manifesta que
l’escola Fàtima ha dut a terme, des de fa temps, activitats solidàries destinades a recaptar fons per
dotar l’escola dels mitjans de treball necessaris per al seu desenvolupament. Fruit d’aquesta tasca
solidària va ser la compra d’un projector, el qual, no obstant això, encara no ha estat instal·lat pels
equips tècnics de l’Ajuntament. El Sr. Aguinaga demana als serveis d’educació, o a qui
correspongui, que procedeixi a la seva col·locació com més aviat millor. Tot seguit el Sr. Aguinaga
manifesta el seu agraïment al Sr. Alcalde en relació amb la gestió del coronavirus. Semblava que hi
havia alguna persona malalta a la ciutat, però finalment s’ha constatat que no és així. El Sr.
Aguinaga considera que fóra bo aprofitar el fòrum públic del Ple per tal que el Sr. Alcalde reiterés
el seu missatge de tranquil·litat.
Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui assenyala que amb motiu de la
festivitat dels Tres Tombs, l’equip de govern va anunciar que es farien uns controls d’alcoholèmia
als genets i conductors dels carros. El Sr. González pregunta quants controls s’han fet i quins han
estat els seus resultats, si hi ha hagut algun positiu. El Sr. González pregunta si també s’han fet
controls amb motiu del Carnestoltes i si està previst de fer-ne durant la festivitat d’El Rocío. Per
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altra banda, el Sr. González es refereix a un tema sobre el qual Ciutadans sempre ha estat sensible,
fins i tot presentant una Proposta de Resolució durant el passat mandat. Es tracta del Parc de
Vallparadís, un tema que el preocupa. En les últimes reunions de la Comissió Informativa de
Territori, el Grup de Ciutadans ha estat insistent en relació amb el seu manteniment, amb la
reparació del talús al costat de la carretera de Montcada, que finalment després d’un any sembla que
es repararà. Aprofitant el 25è aniversari de la inauguració del parc, el Sr. González recorda que fa
vint-i-cinc anys que existeix un Pla Director. A l’anterior mandat es va assolir un acord per treballar
un nou Pla Director. La proposta, però, va quedar reduïda a una taula en la qual es van intercanviar
impressions, però no es va parlar del futur del parc d’una manera integral. El Sr. Caballero ha
avançat quina és la intenció del govern en relació amb el parc, amb la seva prolongació cap al sud.
El Sr. González comparteix aquest propòsit, el qual ha de formar part d’un nou Pla Director. El Sr.
González afegeix que el Grup de Ciutadans no farà una nova Proposta de Resolució relativa al
parc. Aquesta és una preocupació de tothom, i està convençut que també preocupa a l’Alcalde, atès
que el parc és una senyera de la ciutat. El Sr. González demana que es posi fil a l’agulla en aquesta
qüestió, més enllà d’una taula en la qual es va fer una diagnosi. Cal refer el Pla Director del parc de
Vallparadís.
Pren la paraula tot seguit la Sra. Isabel Martínez, qui demana poder participar en la
taula de treball en la qual es debatrà, segons va sortir fa uns dies, els problemes de sanitat, que es
mantindran entre el Departament de Salut de la Generalitat, l’Ajuntament de Terrassa, CatSalut i
direcció i comitè d’empresa de Mútua de Terrassa.
El Sr. Armengol comença agraint a la Sra. Melgares que finalment hagi convocat la
Taula de Residus el pròxim 26 de març, gairebé un any després de l’última reunió. No obstant això,
el Sr. Armengol demana que juntament amb la convocatòria es faci arribar també l’ordre del dia. De
la mateixa manera, el Sr. Armengol espera que la Taula de rieres també es convoqui aviat. El Sr.
Armengol s’adreça tot seguit al Sr. Duque en relació amb l’anterior debat sobre el Consell de
benestar animal. El Sr. Armengol comparteix amb el Sr. Duque la seva voluntat de fer partícips les
entitats, que vulgui parlar amb elles abans de prendre cap decisió. Però el Sr. Duque ha tingut cinc
dies per posar-se en contacte, o fins i tot per convocar una reunió urgent per debatre aquest tema, si
així ho considerava. La proposta es va presentar dilluns a la Junta de Portaveus, i avui és divendres.
Hi ha hagut temps suficient per traslladar aquesta qüestió, per algun dels diferents mitjans possibles:
una reunió d’urgència, una trucada telefònica o un correu electrònic. El Sr. Duque ha fet servir uns
arguments que no són vàlids. El Sr. Duque ha disposat d’una setmana per fer allò que diu que s’ha
de fer. Si ho hagués fet, el consell, la taula, o l’òrgan que fos, s’hauria pogut aprovar.
El Sr. Vega posa de manifest que el govern va rectificar el seu posicionament respecte
a l’aparcament del Portal de Sant Roc. El Sr. Vega pregunta si aquest canvi ha comportat alguna
actuació, si s’ha encarregat algun informe jurídic al voltant de la responsabilitat de l’empresa
concessionària, a la qual es va eximir inicialment de responsabilitat i després es va rectificar en el
sentit de reclamar les que pertoquessin; si s’ha estudiat que els diners que la ciutat, l’Ajuntament,
està destinant a l’arranjament de la coberta i el suport de l’aparcament, els pagui l’empresa. Per altra
banda, el Sr. Vega recorda que fa uns deu dies va haver-hi un problema que va provocar una certa
alarma en el món educatiu, en relació amb la planificació del Departament i la supressió de línies en
dues escoles que afecten l’oferta i la demanda del centre. El Sr. Vega considera que entre les
funcions del Consell Escolar Municipal hi ha la d’atendre temes de ciutat com aquest. Aquesta
qüestió és estratègica. No només afecte aquestes escoles, sinó que interfereix en tot el mapa
educatiu de la ciutat. El Sr. Alcalde va dir, potser perquè disposa d’informació rellevant, que no es
tancaria cap línia a la ciutat. El Sr. Vega pregunta si a banda de l’anunci del Departament, en el
sentit que no es tancaran en l’oferta, com s’actuarà després en els resultats. El Departament ha de
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disposar de criteris establerts i no els haurà canviat perquè un grup de persones protestin. El govern
va assegurar que no es tancarà cap línia. El Sr. Vega pregunta, però, si tampoc es tancaran quan es
disposi dels resultats, un cop s’hagi produït la finalització de la matrícula.
El Sr. Alcalde es refereix en primer lloc a les línies de P3, assenyalant que, en efecte,
va anunciar que no es tancarien. Això és el que va assegurar el Departament. Després de les
converses i les reunions de treball mantingudes, i els contactes amb la comunitat educativa, AMPES
i centres, però, no se sap què passarà. La posició del govern és molt clara, i no vol que es tanquin
línies, ni avui ni en un futur. El govern treballarà en aquesta línia, i intentarà convèncer el
Departament que hi ha altres alternatives abans de tancar línies. Sobre el Consell Escolar Municipal,
el Sr. Alcalde anuncia que està previst convocar-lo per al dia 10 de març. Aquesta reunió ordinària
estava prevista, i en el marc de la mateixa es podrà parlar d’aquesta qüestió i d’altres vinculades al
món de l’educació. Pel que fa a la intervenció del Sr. Sàmper, el Sr. Alcalde manifesta que no
disposa de cap informació oficial respecte a la B-40, per part del Ministeri de Foment. El que es
coneix prové de les informacions dels mitjans de comunicació. El govern té la previsió de parlar
amb els ajuntaments d’Abrera, de Viladecavalls i d’Olesa, per veure com fer una acció conjunta. Si
s’arriba a un acord, es demanarà una reunió amb el ministeri, i es continuarà fent pressió i
reivindicar que aquesta és una obra molt necessària. Cal que s’acabi com més aviat millor. El Sr.
Alcalde demana als partits polítics que tenen representació en el Congrés dels Diputats, aprofitant la
tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat, que facin pressió en nom de Terrassa davant el
govern de l’Estat per tal que no hi hagi cap retallada en les aportacions per fer aquesta
infraestructura. Pel que fa a la referència que el Sr. Aguinaga ha fet al coronavirus, el Sr. Alcalde
assenyala que es pot ampliar la informació per escrit. El que va intentar fer el Sr. Alcalde va ser
donar un missatge de calma, de tranquil·litat. Hi havia hagut algunes filtracions en uns mitjans de
comunicació, saltant tots els protocols. Hi havia de tranquil·litzar la ciutadania. L’Ajuntament
manté contactes amb Mútua de Terrassa i amb el Consorci Sanitari, els quals han explicat que estan
preparats, que tenen tots els protocols a punt. En aquests moments no hi ha cap cas confirmat a
Terrassa. Això no vol dir que en els pròxims dies o setmanes es pugui detectar algun cas. Cal, però,
tenir la certesa, la tranquil·litat i la confiança en el sistema públic de salut, en els seus professionals
i en els protocols marcats per les autoritats superiors.
Pren la paraula tot seguit la Sra. Ramírez, qui es refereix a la Proposta de Resolució
sobre la Maurina. S’ha començat a treballar en relació amb la Taula de La Maurina, i aviat es
convocarà.
La Sra. Ciurana anuncia que esbrinarà els motius pels quals no s’hi ha col·locat el
projector esmentat pel Sr. Aguinaga. Si no s’hi ha col·locat, no hi haurà cap problema en instal·larlo.
El Sr. Fernández respon al Sr. González que es van realitzar controls d’alcoholèmia
amb motiu dels Tres Tombs. No es va detectar cap cas positiu. Durant el Carnestoltes també es van
fer controls. Les entitats estaven avisades. Com a resultat, només van donar positiu dos conductors
d’una carrossa, que va ser retirada. Tots aquests controls estaven consensuats amb les entitats
organitzadores.
El Sr. Duque respon al Sr. Armengol en relació amb l’argument que ha disposat de
cinc dies per avisar a les entitats de la comissió que a partir de la proposta presentada avui
esdevindrien un consell. El Sr. Armengol ha disposat de dos anys. Durant aquest termini, de set
reunions es van fer dues actes. El Sr. Duque considera impropi que el Sr. Armengol li digui que ha
disposat de cinc dies. Tampoc és rellevant que el Sr. Armengol digui que no comparteix els seus
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arguments. El que importa és que els comparteixi la comissió, i ho fa. Pel que fa a la festivitat d’El
Rocío, el Sr. Duque recorda que amb motiu de l’organització dels Tres Tombs va sortir de les
entitats la proposta de fer controls d’alcoholèmia. A altres municipis s’havia fet. El Sr. Duque
afegeix que es parlarà amb els organitzadors d’El Rocío, perquè des del punt de vista del benestar
animal cal aplicar més mesures de seguretat. Aquestes mesures funcionen. Durant el Carnestoltes es
va evitar que uns conductors portessin una carrossa, amb molta gent a prop. Si durant els Tres
Tombs s’hagués trobat una situació semblant, també s’haurien aplicat mesures de protecció de la
ciutadania.
La Sra. Melgares es refereix a la petició del Sr. Vega sobre la reclamació de les
despeses de les obres que s’estan fent per garantir la seguretat del Portal de Sant Roc, recordant que
aquesta mateixa pregunta ja la va formular el Sr. Armengol en el marc de la Comissió Informativa.
Ja es va dir que s’esperava l’acabament de les obres per fer la reclamació a la concessionària.
Respecte al parc de Vallparadís, la Sra. Melgares s’ofereix a parlar, en el marc de la Comissió
Informativa, sobre la millora de l’espai i la seva ampliació. La Sra. Melgares anuncia al Sr.
Armengol que rebrà l’ordre del dia aviat.
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 passen set minuts d’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.

91

