ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els
llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació,
que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una
versió de l’Acta de la reunió realitzada per l’Ajuntament en Ple en la data que s’indica, de la qual s’han
extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter
personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una
norma amb rang legal.
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Al Saló de Plens de la Casa
Consistorial de la ciutat de Terrassa, a vinti-vuit de març de l’any dos mil dinou, es
reuneix l’Ajuntament en Ple per realitzar en
primera convocatòria Sessió Ordinària, sota
la Presidència del Sr. Alfredo Vega López
Alcalde-President de la Corporació.
Assisteixen els Regidors i Regidores
que al marge s’anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Óscar González Ballesteros, Secretari
General de la Corporació.
També hi és present el Sr. Fèlix
Gómez Munné, Interventor de Fons
Municipal.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan són les sis de la tarda del dia de la
data, es procedeix en primer lloc a
Aprovació dels esborranys de les Actes de les
reunions realitzades els dies 29 de novembre
i 19 de desembre del 2018 (números 13 i
14/2018, respectivament). L’acta de la
reunió del 29 de novembre és aprovada amb
els vots a favor dels Regidors i Regidores
presents, llevat de l’abstenció del Sr.
Alejandro Rodríguez, atès que no va assistir
a la sessió de referència. L’acta del 19 de
desembre és aprovada per unanimitat.
A continuació es procedeix a la
substanciació dels assumptes que conformen
l’Ordre del Dia de la present sessió,
començant per aquells que componen la
seva PART RESOLUTIVA.
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Epígraf 2)

Presentació de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2018 per part de la
Sindica Municipal de Greuges.

Pren la paraula en aquest punt la Sra. Isabel Marquès Amat, Síndica de Greuges de
Terrassa, qui procedeix a la presentació de les dades de la Memòria d’Activitats del 2018, en la qual
es recullen les intervencions de Síndica a demanda de la ciutadania, i també les engegades d’ofici
per iniciativa pròpia en ocasió d’assumptes d’especial rellevància. Aquest informe exposa com al
llarg de l’any 2018 s’han defensat des de l’Oficina de la Síndica els drets humans a la ciutat, els
drets de les persones que hi viuen i des de les que no hi resideixen però hi treballen o hi estan de
pas. La Sra. Marquès expressa el seu honor de ser la Síndica de la ciutat, i recorda que el 15 de
febrer del 2018 va iniciar el seu segon mandat, i l’ha afrontat amb la mateixa il·lusió i implicació al
capdavant d’una institució unipersonal, independent i objectiva, que defensa els drets de tota la
ciutadania. A diferència del primer mandat, 2010-2016, l’inici d’aquest segon mandat, 2018-2023,
va marcat per la principal problemàtica de molts dels nostres conciutadans, que fan referència a la
vulneració de drets socials, com ara el dret a l’habitatge, el dret a uns ingressos mínims, el dret a la
vida independent i a la inclusió i el dret als subministraments. Drets que han estat vetllats per la
Síndica en el cas de ser vulnerats per l’administració. És aquí on la Síndica té l’autoritat per
intervenir i defensar-los. La Sra. Marquès aprofita també l’avinentesa per demanar al Consistori que
les problemàtiques detectades des de la Sindicatura i les solucions proposades com a recomanacions
siguin escoltades, perquè és el que esperen els ciutadans i les ciutadanes que han demanat l’empara
de la Síndica. I, tanmateix, demana a l’Ajuntament més celeritat en donar resposta a les
recomanacions o en donar trasllat de les informacions que la Síndica requereix per resoldre els
greuges de la ciutadania. La Sra. Marquès fa tot seguit un resum de les seves activitats. Durant l’any
2018, l’Oficina de la Síndica ha efectuat un total de 1.288 actuacions, que es desglossen de la
manera següent:
-

-

680 consultes i assessoraments que no han generat expedient.
232 q ueixes presentades formalment que han generat expedient. D’aquestes, 104 han estat
derivats al Síndic de Greuges de Catalunya. La majoria estaven en relació a la denegació de
la sol·licitud de concessió de la Renda Garantida de Ciutadania.
84 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.
6 d’actuacions d’ofici
11 expedients del 2017 resolts el 2018.
64 consultes i preguntes formulades per Twitter, amb més de 3.000 seguidors a la xarxa
social del perfil @SindicaTerrassa.
7 sessions formatives de la Síndica a les escoles, amb l’assistència de 530 alumnes.
13 xerrades sobre el paper de la Síndica i els drets humans a la ciutat, amb l’assistència de
585 persones.
189 assistències a actes i visites a entitats de la ciutat.
2 convenis de col·laboració, amb Proubarreres i amb la Federació d’Associacions de Veïns
de Terrassa, FAVT.

La Sra. Marquès assenyala tot seguit que els greuges presentats durant l’any 2018, 141
han estat presentat per homes, 80 per dones i 11 per entitats. Pel que fa als greuges resolts a favor de
la ciutadania, han estat 67, davant de 28 que han estat resolts desfavorablement, en els quals
l’Ajuntament de Terrassa ha actuat correctament. La Sra. Marquès es refereix també a les
actuacions intermèdies. En aquests casos, la Síndica pot fer propostes de terminacions
convencionals d’un procediment, mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre els
particulars i l’Ajuntament. En aquests casos, la Sindicatura no obre expedient. 41 greuges han estat
resolts favorablement amb l’actuació intermèdia. Les actuacions d’ofici dutes a terme per la Síndica
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han estat sis, que han tingut a veure amb el foment del model de policia de proximitat que actuï com
una policia d’educació cívica quan un/a menor d’edat té un comportament que pertorbi la
convivència ciutadana; amb fer efectiu el dret a la defensa de les persones que han rebut una
resolució denegatòria del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania; amb la regulació de les
condicions de circulació que són aplicables als vehicles de mobilitat personal; amb la creació d’un
servei de neteja que s’encarregui d’eliminar les pintades, tags i grafits de les façanes privades; amb
recolzar el model d’escola inclusiva desenvolupat per l’Escola Crespinell; i una actuació en defensa
de l’interès superior de l’infant. Totes aquestes actuacions d’ofici han estat acceptades, llevat de la
relativa al servei de neteja, que resta pendent. La Sra. Marquès es refereix tot seguit a l’actuació
d’educació en valors, amb set sessions formatives impartides en centres educatius de la ciutat. La
Sra. Marquès conclou destacant la commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància, el 20
de novembre, que té lloc al recinte del Teatre Principal.
El Sr. Alcalde agraeix a la Sra. Marquès la tasca realitzada, per la millora de la ciutat i
del funcionament de l’administració municipal. El Sr. Alcalde pren nota de les recomanacions fetes
per la Síndica. A vegades l’administració té els seus propis terminis per donar resposta a les
peticions. Així i tot, es tindran en compte les consideracions de la Síndica per agilitar i millorar la
tramitació de les sol·licituds.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Epígraf 3)

Aprovació de l’actualització del Catàleg d’Arbres d’Interès Local 2019, amb la
incorporació de dos nous exemplars i la baixa d’un dels exemplars que actualment el
componen.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« El Ple de l’Ajuntament de Terrassa en sessió del dia 30 d’abril de 2015 va aprovar
definitivament el Catàleg d’arbres d’interès local on es recullen els exemplars existents en el terme
municipal que, per la seva particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dins
la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció.
Inicialment el Catàleg recollia un total de 30 exemplars vius i 3 exemplars morts
afectats per les ventades del desembre de 2014. Tanmateix, durant l’any 2017, es va donar de baixa
l’alzina de Can Barba, morta com a conseqüència de ferides patides abans de la catalogació, i es va
incorporar l’alzina de Can Sales, quedant el catàleg amb 30 arbres vius i 4 morts. Durant l’any 2018
no es va fer cap modificació en el Catàleg.
L’article 2 del esmentat catàleg defineix com arbre d’Interès Local (AIL) aquella
planta llenyosa que destaca dins del municipi per una o per diverses característiques de tipus
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biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que previ el corresponent procediment, és declarat
com a tal, i catalogat. Aquestes característiques el fan mereixedor de formar part del patrimoni
cultural i natural, la qual cosa implica que sigui d’interès públic la seva protecció i conservació.
El catàleg d’arbres d’interès local té com a objecte l’inventari, registre i protecció de
cada un dels arbres declarats com d’interès local per l’Ajuntament de Terrassa, i és competència
d’aquesta administració la redacció, actualització i divulgació de la informació continguda. Aquesta
declaració engloba tant arbres situats en terrenys públics com privats. Els arbres d’interès local es
cataloguen d’acord amb el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès
comarcal i local.
L’article 4 del mateix catàleg contempla la possibilitat d’actualització del Catàleg
d’Arbres d’Interès Local i indica que en el moment de produir-se la mort d’un arbre catalogat, els
serveis tècnics municipals emetran un informe on s’especificarà el número de catàleg, el nom de
l’espècie, les característiques de l’arbre i el motiu de la seva mort. L’òrgan competent adoptarà la
resolució per declarar la baixa de l’arbre en qüestió i donarà compte al Ple. Anualment es redactarà
un informe de les altes i baixes que s’han produït durant l’any en curs i s’informarà al Ple de
l’Ajuntament.
La incorporació de nous exemplars al catàleg es farà per acord del Ple de
l’Ajuntament, d’ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre. En el cas que sigui
d’ofici, es notificarà l’acord d’aprovació inicial a la persona propietària i se li donarà un termini
d’audiència de quinze dies hàbils per tal que pugui presentar les al·legacions que estimi convenient.
En el cas que en aquest termini no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu.
En data 14 de febrer de 2019 la Tècnica de la secció de Medi Natural realitza dos
informes en els quals proposa per una banda la incorporació de dos nous exemplars i per l’altre la
baixa d’un dels exemplars que actualment el composen, resum dels canvis que s’han produït des de
l’aprovació del catàleg fins el febrer de 2019, de tal manera que el catàleg quedarà conformat de 31
exemplars vius i 5 morts.
Es proposa declarar la baixa de l’Alzina de Can Colomer, fitxa número 30 del Catàleg
d’arbres d’interès local:
L’Alzina de Can Colomer, corresponent a l’espècie Quercus ilex, i amb una alçaria
total de 17 metres i una volta de canó de 3 metres, s’incorporava al Catàleg amb la
fitxa número 30. Aquest exemplar va ser considerat d’interès per la seva grandària.
Tal com s’especificava a la fitxa de catalogació, el seu sistema radicular va ser afectat
per les obres d’urbanització del Pla Parcial de Can Colomer. Tanmateix, en el moment
de catalogació no es tenia evidència de la gravetat de l’afectació. Malgrat els diferents
tractaments efectuats (esponjament del terreny de la base de l’arbre, aplicació de
mulch, esporga de les branques, etc...) l’exemplar ha mort.
L’arbre es troba en sòl urbà, propietat de FINYCAR SL.
Es proposa donar d’alta al Catàleg d’arbres d’interès local dos nous exemplars, amb el
nom de “Roure del Torrent de les Carbonelles” i número de codi 32 i amb el nom de “Alzina del
Torrent del Joncar” i número de codi 33.
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S’han detectat dos nous exemplars, un roure martinenc (Quercus pubescens) a tocar
del torrent de les Carbonelles i una alzina (Quercus ilex) prop del torrent del Joncar, per incorporar
al Catàleg.
El roure té una alçaria de 23 metres, un diàmetre de capçada de 24 metres i un volt de
canó de 2,75 metres. L’alzina té una alçaria de 21 metres, un diàmetre de capçada de 19 metres i un
volt de canó de 2,90 metres.
El criteri de valoració per raons de mida que permet incloure determinats exemplars de
roures i alzines al Catàleg d’Arbres d’Interès Local de Terrassa, és que tingui un volt de canó mínim
de 2,50 metres.
Els dos exemplars es troben en bones condicions fitosanitàries.
Tots dos arbres es troben en terrenys de propietat privada:
El roure del Torrent de les Carbonelles es troba a la parcel·la de sòl no urbanitzable
número 270 del polígon 12, propietat del senyor [...].
L’alzina es troba a la parcel·la urbana 6800106DG1060B, propietat de [...]
La incorporació de l’alzina del Torrent del Joncar al Catàleg d’arbres d’interès local va
ser proposada pel propietari del terrenys on es troba l’arbre.
La catalogació del roure del Torrent de les Carbonelles es proposa d’ofici.
Fonaments de dret
L’article 4 de la normativa del Catàleg sobre actualització del Catàleg d’Arbres
d’Interès Local contempla al punt 3 que “la incorporació de nous exemplars al catàleg es farà per
acord del Ple de l’Ajuntament, d’ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre. En
el cas que sigui d’ofici, es notificarà l’acord d’aprovació inicial a la persona propietària i se li
donarà un termini d’audiència de quinze dies hàbils per tal que pugui presentar les al·legacions que
estimi convenient. En el cas que en aquest termini no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà
definitiu.”
Vist l’informe tècnic emès per la Tècnica de la secció de Medi Natural, les
disposicions legals d’aplicació, en concret el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple Municipal
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- INCLOURE amb la fitxa tècnica corresponent al Catàleg d’Arbres
d’Interès Local de Terrassa amb el nom de “Roure del Torrent de les Carbonelles” i número de codi
32 per ser mereixedor d’una protecció especial degut a la seva mida de volt de canó.
SEGON.- INCLOURE amb la fitxa tècnica corresponent al Catàleg d’Arbres d’Interès
Local de Terrassa amb el nom d’Alzina del Torrent del Joncar i número de codi 33, per ser
mereixedor d’una protecció especial degut a la seva mida de volt de canó.
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TERCER.- DECLARAR la baixa de l’Alzina de Can Colomer, corresponent a
l’espècie Quercus ilex, i amb una alçaria total de 17 metres i una volta de canó de 3 metres,
s’incorporava al Catàleg amb la fitxa número 30.
QUART: Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments
municipals per al seu coneixement i efectivitat.»
Epígraf 4)

Aprovació inicial del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell
Municipal de Seguretat de Terrassa.

Per part de la Presidència es posa de manifest que el Grup d’ERC-MES ha presentat
una esmena al present dictamen.
Pren la paraula a continuació el Sr. Caballero, qui recorda que l’esmena proposava, en
relació a la composició del Plenari del Consell, treure la representació del Cap del Cos Nacional de
Policia i del Cap de la Guàrdia Civil. El Sr. Caballero considera que aquesta és una esmena tècnica,
no ideològica. Aquests cossos han estat convidats, durant els anys anteriors, quan s’havia de tractar
alguna qüestió en la qual tinguessin competència. Però en els darrers dotze anys, el Consell
Municipal de Seguretat no ha tractat cap tema d’aquestes característiques, i per tant la Guàrdia Civil
no hi ha participat. El Cos de la Policia Nacional ha estat convidat i ha participat quan s’han tractat
temes relacionats amb l’estrangeria. El Sr. Caballero afegeix que s’ha intentat que el Grup del PSC
reconsiderés la seva posició i mantingués el redactat de l’anterior Reglament del Consell sobre
l’assistència d’aquests cossos mitjançant invitació. Però l’argument de l’equip de govern considera
que la presència d’aquests cossos respon a motius ideològics, més que tècnics. Per aquests motius,
el Grup d’ERC-MES anuncia la retirada de l’esmena.
El Sr. Giménez comença assenyalant que l’argument assenyalat pel Sr. Caballero, pel
que fa a la conversa amb el Grup del PSC, i en concret amb el mateix Sr. Giménez, no és cert. Pel
que fa al Reglament, el Sr. Giménez resumeix les modificacions que es plantegen, en el sentit
recollit a l’exposició de motius del dictamen, que es reproduirà més endavant.
El Sr. Medina manifesta que la present legislatura ha estat intensa pel que fa als temes
relacionats amb la seguretat i els models policials. La majoria de les actuacions relacionades han
estat treballades sense la participació de la ciutadania, i ni tan sols dels càrrecs electes de l’oposició.
El Sr. Medina es refereix, com a exemple, al Pla Director de la Policia Municipal. La CUP va
denunciar en el seu dia que aquest Pla es volgués aprovar per part de la Junta de Govern Local, si bé
després es va rectificar, es va acceptar el debat amb la resta de Grups de l’oposició i ser sotmès al
Ple. Tampoc han tingut lloc mai les jornades de participació sobre models de seguretat, com es va
aprovar pel Ple a finals del 2016, a proposta de la CUP. Aquest acord tenia a veure amb la
realització de jornades sobre seguretat ciutadana i models policials. El mateix es podria dir respecte
al Pla pilot d’agents de convivència, aprovat per l’equip de govern a la Junta de Govern. Atenent
tots aquests antecedents, el Sr. Medina pregunta perquè l’equip de govern vol aprovar un Reglament
d’un consell de participació ciutadana, quan ha estat governat durant tot el mandat d’esquenes als
ciutadans i ciutadanes.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES

( 9 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 6 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 4 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ
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PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« L’aplicació de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, suposà un canvi en el concepció del sistema de seguretat, ja que
considera que és un servei públic que integra múltiples àmbits d’actuació (policia, protecció
civil, via pública, sanitat, assistència social, medi ambient, civisme, etc.), i que posa l’èmfasi en la
participació de la ciutadania com un instrument fonamental per optimitzar el coneixement de les
seves necessitats, percepcions i demandes.
La participació esdevé una necessitat, i implica l’establiment dels canals de
comunicació, col·laboració i coordinació entre la ciutadania i els cossos, serveis i òrgans
responsables de la seguretat pública.
Cal remarcar, com a canals principals :
-

La Junta Local de Seguretat, com a òrgan responsable de la direcció i coordinació
del sistema de seguretat local, a la que podran ser convocades persones o entitats
en representació de la ciutadania, quan així ho aconselli la naturalesa dels
assumptes a tractar i, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any, per analitzar
l’estat de la seguretat pública al municipi.

-

El Consell Municipal de Seguretat, que és el fòrum natural de participació i
coresponsabilització de la ciutadania en temes de seguretat, i l’espai on rebre
informació, fer el seguiment dels acords d’aquest i d’altres òrgans, aportar
opinions i impulsar l’elaboració dels informes o plans necessaris per a garantir el
màxim de consens en les polítiques públiques locals sobre seguretat.

Aquesta mateixa Llei, la 4/2003, reconeix el dret de la ciutadania a la participació en el
seu article 32, on s’indica que:
1. Els ciutadans tenen dret a participar en les tasques de seguretat pública
mitjançant les associacions i les entitats que tenen representació a les juntes locals.
2. Els òrgans competents per a l’aprovació dels plans de seguretat poden fer les
consultes prèvies que creguin necessàries a les associacions i les entitats que
representin interessos i col·lectius que en resultin afectats.
Així com a l’article 33 s’estableix que:
1. Els ciutadans tenen dret a ésser informats de les situacions d’especial risc per a la
seguretat pública que afectin llur comunitat, i de les mesures preventives adequades
per afrontar-les.
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2. Els ciutadans tenen dret a ésser informats de les mesures previstes en els plans
de seguretat que puguin afectar llurs drets i interessos i el normal desenvolupament
de la convivència ciutadana.
3. Els òrgans competents per aprovar els plans i les mesures corresponents per
afrontar situacions d’especial risc han d’establir els mitjans adequats per a la difusió
pública de les informacions a que fan referència els apartats 1 i 2.
En aquest sentit, cal fer constar que, a Terrassa, ja existeix un Consell Municipal de
Seguretat Ciutadana, dotat d’uns estatuts que regulen el seu funcionament i que daten del 27 de
febrer del 2002.
En aquest interval de temps, s’han produït canvis importants quant a les polítiques
municipals d’impuls de la participació ciutadana. L’any 2016 el Ple municipal va aprovar un nou
Reglament de Participació Ciutadana que comporta un seguit de canvis, especialment pel que fa al
Consell de Seguretat que, en aquest nou context, esdevé una eina d’intervenció permanent i activa
que permet la participació de la ciutadania en el sistema de seguretat per establir un diàleg constant
amb la Junta Local de Seguretat i efectuar un seguiment continu de les polítiques públiques
municipals de seguretat.
Així mateix, durant aquests anys la corporació s’ha dotat d’instruments que, com el
Reglament Municipal d’Igualtat de Gènere, introdueixen noves obligacions que cal tenir en compte
en totes les normatives municipals pel que fa a la introducció de la perspectiva de gènere en els
plans i actuacions, posant l’accent, entre d’altres: en la composició paritària dels òrgans municipals,
en la recollida de dades desagregades per sexes, en una comunicació lliure d’estereotips sexistes,
en la formació i la capacitació del personal i en la participació social.
Considerant que per a la tramitació del present expedient que comporta l’aprovació
d’un instrument de caràcter normatiu municipal, és d’aplicació el previst a l’article 179 de Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i concordants de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i del Decret 179/1995, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i que d’acord amb la indicada normativa és
una competència atribuïda al Ple de la Corporació, amb caràcter indelegable, i el procediment haurà
d’ajustar-se a les determinacions següents:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta
dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord
inicial esdevindrà definitiu.
D’acord amb els esmentats antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta
Comissió Informativa proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’Organització i Funcionament
del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, el text del qual s’acompanya com Annex als
presents acords, i que estableix les característiques i els elements definidors de la prestació d’aquest
servei públic, i els principis d’organització i funcionament pels quals s’han de regir i tot un seguit
de mesures a implementar de manera temporalitzada per al ple desenvolupament del Reglament.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Reglament d’Organització i
Funcionament del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa aprovat inicialment pel termini
mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords a totes les persones interessades.
QUART.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal
de Seguretat de Terrassa que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior.»
Epígraf 5)

Aprovació de la modificació dels articles 3 i 14.10 dels Estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018 va aprovar
definitivament la forma de gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua de la ciutat
mitjançant entitat pública empresarial local i va aprovar la constitució de l’entitat pública “Terrassa
Cicle de l’Aigua, EPEL” i els Estatuts pels quals es regirà l’Entitat. Els esmentats acords i estatuts
es van publicar en el Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) en data 4 d’abril de 2018.
En data 8 d’octubre de 2018, es van publicar en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona (BOPB), els estatuts de l’entitat amb la modificació de l’article 7, la supressió de l’article
17 relatiu a la tresoreria, i la renumeració de l’articulat, els quals son vigents.
En l’article 3 dels estatuts de l’entitat, es fixa el domicili de l’entitat i l’òrgan
competent per traslladar aquest domicili.
“Article 3.- Domicili.
L’entitat tindrà el seu domicili al Raval de Montserrat 14, 08221 de Terrassa.
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Correspon al Consell d’Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme
municipal“
L’activitat i els serveis que presta l’entitat, es duen a terme, en el carrer Societat, núm.
30 de Terrassa, per tant, resulta adient traslladar el domicili de l’entitat, que està establert pels
estatuts al Raval de Montserrat, i traslladar-lo a la ubicació actual en la qual es desenvolupa
l’activitat de manera efectiva per l’entitat.
Així mateix, l’article 14 dels Estatuts de l’Entitat determina les línies generals
d’actuació, les atribucions i les potestats del Consell d’Administració, com a òrgan encarregat del
govern i de la direcció superior del servei. En el seu apartat 10, es preveu la facultat del Consell per
determinar els criteris en quant a operacions financeres.
“10. Determinar els criteris per efectuar, en nom de l’entitat, pagaments i disposar
dels comptes bancaris que l’entitat estableixi amb tot tipus d’entitats bancàries i
financeres.”
Amb la finalitat de complementar aquest article, es proposa incloure la obertura i
cancel·lació de comptes bancaris, i d’altres instruments financers, entre els criteris que determina el
Consell d’Administració com a òrgan de govern.
Per tot això, es proposa modificar l’article 3 dels Estatuts de l’entitat, en el sentit de
traslladar el domicili a la ubicació actual en la qual es desenvolupa l’activitat de manera efectiva per
l’entitat, i modificar l’apartat 10 de l’article 14 dels Estatuts, en el sentit de complementar el mateix.
El redactat d’aquests articles queda redactat de la següent manera:
“Article 3. Domicili.
L’entitat tindrà el seu domicili al carrer Societat, núm. 30, 08221 de Terrassa.
Correspon al Consell d’Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme
municipal“
Article 14.Atribucions.
“10. Determinar els criteris per efectuar, en nom de l’entitat, pagaments, i obrir,
cancel·lar i disposar dels comptes bancaris i d’altres instruments financers, que
l’entitat estableixi amb tot tipus d’entitats bancàries i financeres.”
El Consell d’Administració de “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL” en la sessió
celebrada el dia 4 de març de 2019, va aprovar els acords que es transcriuen a continuació:
“PRIMER.- Formular i elevar al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació, la proposta
d’acords següents:
1. APROVAR la modificació de l’article 3 dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial
Local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el sentit de traslladar el domicili de l’entitat
al carrer Societat, núm. 30, 08221 de Terrassa. La nova redacció de l’article 3 passa a ser
la següent:
“Article 3.- Domicili.
L’entitat tindrà el seu domicili al carrer Societat, núm. 30, 08221 de Terrassa. Correspon
al Consell d’Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal “
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2. APROVAR la modificació de l’article 14 dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial
Local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el sentit de COMPLEMENTAR i determinar
els criteris per efectuar en el nom de l’entitat, pagaments, així com també obrir, cancel·lar i
disposar dels comptes bancaris, i d’altres instruments financers, que l’entitat estableixi amb
tot tipus d’entitats bancàries i financeres. La nova redacció de l’apartat 10 de l’article 14
dels Estatuts passa a ser la següent:
“10. Determinar els criteris per efectuar, en nom de l’entitat, pagaments, i obrir, cancel·lar
i disposar dels comptes bancaris i d’altres instruments financers, que l’entitat estableixi
amb tot tipus d’entitats bancàries i financeres.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes de
presentació de suggeriments, reclamacions, o al·legacions, els acords que s’indiquen en els punts
anteriors, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, portal
de transparència i a un mitjà local diari de comunicació escrita. L’esmentat període d’informació
pública, començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci al
BOP o DOGC.
TERCER.- En el cas de que les modificacions estatutàries, aprovades de manera inicial en l’acord
primer punt 1 i 2, siguin elevades a definitives, de manera automàtica, sense necessitat de nou
acord explícit, per no haver-se presentat suggeriments, reclamacions, o al·legacions, es procedirà a
la publicació al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre dels Estatuts, incorporant les
modificacions aprovades.”
De conformitat amb l’article 14.6 dels Estatuts de “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”,
correspon al Consell d’Administració formular propostes de modificació dels Estatus de l’Entitat i
elevar-los a l’Ajuntament, que d’acord amb l’article 26.g dels Estatuts aprova la modificació dels
Estatuts.
Considerant finalment l’informe emès per la Secretària del Consell d’Administració de
l’Entitat, en data 13 de març de 2019, i d’acord amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Comissió
Informativa proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
ACORDS:
PRIMER.- 1. APROVAR la modificació de l’article 3 dels estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el sentit de traslladar el domicili de
l’entitat al carrer Societat, núm. 30, 08221 de Terrassa. La nova redacció de l’article 3 passa a ser la
següent:
“Article 3.- Domicili.
L’entitat tindrà el seu domicili al carrer Societat, núm. 30, 08221 de Terrassa.
Correspon al Consell d’Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme
municipal “
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2. APROVAR la modificació de l’article 14 dels estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el sentit de COMPLEMENTAR i
determinar els criteris per efectuar en el nom de l’entitat, pagaments, així com també obrir,
cancel·lar i disposar dels comptes bancaris, i d’altres instruments financers, que l’entitat estableixi
amb tot tipus d’entitats bancàries i financeres. La nova redacció de l’apartat 10 de l’article 14 dels
Estatuts passa a ser la següent:
“10. Determinar els criteris per efectuar, en nom de l’entitat, pagaments, i obrir,
cancel·lar i disposar dels comptes bancaris i d’altres instruments financers, que
l’entitat estableixi amb tot tipus d’entitats bancàries i financeres.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes
de presentació de suggeriments, reclamacions, o al·legacions, els acords que s’indiquen en els punts
anteriors, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, portal de
transparència i a un mitjà local diari de comunicació escrita. L’esmentat període d’informació
pública, començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci al BOP
o DOGC.
TERCER.- En el cas de que les modificacions estatutàries, aprovades de manera
inicial en l’acord primer punt 1 i 2, siguin elevades a definitives, de manera automàtica, sense
necessitat de nou acord explícit, per no haver-se presentat suggeriments, reclamacions, o
al·legacions, es procedirà a la publicació al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre dels
Estatuts, incorporant les modificacions aprovades.»
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
Epígraf 6)

Aprovació de l’expedient de Transferència de Crèdit número 3 del Pressupost
municipal del 2019.

El Sr. Alcalde informe que l’objectiu d’aquest dictamen és dotar dels recursos
suficients l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili. Hi ha via una partida retinguda
important, que afectava diferents conceptes. Ja es va assenyalar en el seu moment que aquestes
partides condicionades s’anirien alliberant a partir dels càlculs sobre la regla de la despesa, i poder
fer front als diferents compromisos. Més tard no s’ha complert la flexibilitat que en el seu moment
va anunciar el govern de l’Estat. Això obliga a dotar una partida de 250.000 € per mitjà del
mecanisme de transferència de crèdit, que requereix un acord plenari.
El Sr. Rodríguez anuncia que el Grup del PPC s’abstindrà en el present dictamen,
perquè la transferència de crèdit es deriva d’un Pressupost municipal al qual no va donar suport. En
canvi, sí que dóna suport a dotar amb més recursos el SAD.
El Sr. Medina anuncia el vot contrari de la CUP al present dictamen, que està
relacionat amb l’expedient relatiu al SAD. En coherència amb el posicionament del Grup de la CUP
a aquest darrer expedient, el vot serà ara també d’abstenció.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC

( 9 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 6 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ
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ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« El Pressupost per l’any 2019 va ser aprovat inicialment amb unes retencions a
despesa per un import total de 8.9 milions d’euros degudes a les limitacions de la regla de la
despesa.
A la memòria del pressupost s’indicava que les esmentades retencions s’anirien
revisant durant l’exercici amb les dades més actualitzades de liquidació i execució i esperant que
tingués resultat la iniciativa al parlament espanyol d’alguns grups parlamentaris a fi de suavitzar
aquesta norma que limita molt la capacitat de despesa municipal.
Hores d’ara no s’han donat aquestes novetats i es dona el cas d’alguns expedients de
despesa que no es poden tramitar donat que els recursos son insuficients, entre altres motius, per
estar afectats per les retencions anteriors.
En concret, per part de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones s’ha posat de
manifest la necessitat inajornable de procedir a la licitació del contracte del servei d’ajut a domicili.
L’import del pressupost necessari tant de continuïtat dels contractes vigents (prevista
per 9 mesos) , com de licitació per l’any 2019 (3 mesos) és de 6.345.000 € i ha d’anar a càrrec de la
partida de despesa 3313 23104 22799.
El disponible a la partida un cop descomptat el necessari pels contractes de
teleassistència i menjar a domicili és de 5.020.000 €, essent per tant necessari un import addicional
de 1.325.000 €.
Figura una retenció a la mateixa partida de 578.240 € amb motiu de les limitacions de
la regla de la despesa del Pressupost per l’any 2019.
El Servei disposa d’altres recursos retinguts per els mateixos motius i altre finalitat
inicial, per un import de 250.000 € a la partida 3313 23102 48000.
Atès l’exposat s’ha estat treballant en les darreres setmanes amb les Àrees per tal
d’identificar possibles recursos reprioritzables amb l’objectiu de poder assolir les consignacions
necessàries per la licitació del contracte.
En aquest treball s’han identificat les següents:
3314 23109 62200 per un import de 250.000 €, inicialment previstos per polítiques
socials d’habitatge, que es reprioritzen i poden ser transferits a la partida de la licitació, mitjançant
Decret d’Alcaldia.
Partides que poden ser retingudes per un import total de 828.240 € i que permeten
alliberar els saldos retinguts inicialment a la partida de la licitació per 578.240 € i a la 3313 23102
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48000 per un import de 250.000 € que, posteriorment, poden ser transferits, per Decret d’Alcaldia a
la partida de la licitació, en concret les següents:
1224 13301 21000
1224 44111 47900
1433 16501 22100
1433 17101 22101

150.000 € Senyalització Horitzontal (repriorització recursos)
353.240 € Aportació servei transport (segons necessitats licitació en curs)
265.000 € Enllumenat públic (estalvis primer any TEI)
60.000 € Consum aigua Espai Públic (previsió d’estalvi)

I finalment un import de 246.760 € també de la partida 1224 44111 47900 que es pot
transferir per acord de Ple a la partida objecte de la licitació.
Per tant es proposa:
Realitzar retencions a les següents partides per un import de 828.240 €:
1224 13301 21000
1224 44111 47900
1433 16501 22100
1433 17101 22101

150.000 €
353.240 €
265.000 €
60.000 €

Alliberar les retencions a les següents partides per un import de 828.240 €:
3313 23104 22799
3313 23102 48000

578.240 €
250.000 €

Realitzar una transferència de crèdit per Decret d’Alcaldia per un import de 500.000 €
a la partida 3313 23104 22799 amb càrrec a la partida 3313 23102 48000 per un import de 250.000
€ i a la partida 3314 23109 62200 per un import de 250.000 €.
Proposar al Ple una transferència de crèdit a la partida 3313 23104 22799 amb càrrec a
la partida 1224 44111 47900 per un import de 246.760 €.
L’article 179 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i a la base 15.2 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2019
regulen els expedients de transferència de crèdit així com la seva tramitació.
Vist l’informe de la Intervenció General i la memòria de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert proposa a l’Excm.
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER: Aprovar l’expedient número 3 de Transferència de Crèdit per import de
246.760,00 EUROS amb el següent detall:
ALTA
3313 23104 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses
246.760 €
.................................................................................
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TOTAL

246.760 €

BAIXA
1224 44111 47900 Transferències empreses privades
246.760 €
.................................................................................
TOTAL
246.760 €
SEGON: Procedir a l’exposició al públic de l’expedient per un període de quinze
dies hàbils d’acord amb el que disposen els articles 169, 170 i 179 de la LRHL, entenent-se
definitiva la seva aprovació si transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions.»
Epígraf 7)

Ratificació del Decret número 2.230, de 6 de març, de correcció d’errors materials,
d’aclariments i de reactivació del termini de presentació d’ofertes, en el Plec de
clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, de
l’expedient relatiu als serveis de neteja de les instal·lacions municipals.
Tot seguit es procedeix a la votació de la ratificació del present Decret, amb el següent

resultat:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

El contingut del Decret ratificat és el següent:
« L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2018 va
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar els serveis de neteja dels centres municipals i
centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i mercats de l’Ajuntament de Terrassa i
es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una durada de 4
anys comptats des de la data següent a la formalització del contracte. El contracte es podrà
prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues, 5 anys.
L’òrgan de contractació va publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) el 8 de novembre de 2018 i en el perfil de contractant de l’Ajuntament
Posteriorment a la seva publicació, es van detectar errors en els determinats annexos
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i del Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT).
L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2018,
va acordar rectificar els errors materials esmentats, publicar un anunci de rectificació al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil de contractant de l’Ajuntament i ampliar el termini
per a la presentació de proposicions en 35 dies naturals comptats des de la data de l’enviament de
l’anunci de la rectificació.
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Amb posterioritat a la rectificació dels annexos, es van rebre davant de l’òrgan de
contractació diverses consultes i sol·licituds d’aclariments formulades per empreses interessades en
la licitació, enviades a la bústia de correu electrònic contractacio@terrassa.cat, indicada
expressament per a aquesta finalitat als Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
L’abast i la transcendència dels aclariments van fer necessari un examen en
profunditat per part de l’òrgan de contractació i dels Serveis tècnics municipals implicats en aquest
contracte, així com el seu trasllat a les diferents empreses que actualment estan executant les
prestacions objecte del contracte licitat, per recavar informació, que l’òrgan de contractació no
disposava.
Per aquest motiu, mitjançant decret de 21 de desembre de 2018, es va acordar la
suspensió del termini per la presentació d’ofertes del contracte de serveis de neteja dels centres
municipals i centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i mercats de l’Ajuntament
de Terrassa fins la completa resolució de les consultes i aclariments formulats i la publicació d’un
nou anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil de contractant de l’Ajuntament.
Actualment, es disposa de la informació facilitada per les empreses adjudicatàries i a
partir de les respostes als aclariments s’han enviat nous llistats de personal que s’haurà de subrogar
dels 4 lots que comprèn la licitació, amb les correccions d’errors materials que s’havien detectat
pels actuals adjudicataris (Annex 1 del PCAP).
Així mateix, s’han rectificat els errors materials detectats a l’annex 3.4 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i a l’annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT), referents a nombre d’hores en els centres que s’adjunten a l’annex adjunt.
D’acord amb el que preveu l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
De conformitat amb el que estableix l’article 136.2, en relació amb l’article 124 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), els òrgans de contractació
han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació, en cas que
s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació.
És procedent ampliar el termini per a la presentació de proposicions en 35 dies
naturals comptats des de la data d’enviament de l’anunci de correcció d’errors materials al DOUE,
segons l’article 156.2 de la LCSP.
En atenció als antecedents esmentats, i de conformitat amb l’establert en l’article 53.1
k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya
DECRETA:
Primer.- Corregir els errors materials que han estat detectats a l’annex 3.4 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i a l’annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT) referents a nombre d’hores.
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Segon.- Publicar els aclariments facilitats per les actuals empreses adjudicatàries al
perfil de contractant i els nous llistats de subrogació de personal facilitats per les actuals
adjudicatàries (Annex 1 del PCAP).
Tercer.-. Acordar la reactivació del termini per la presentació d’ofertes del contracte
de serveis de neteja dels centres municipals i centres públics d’ensenyament, centres culturals i
esportius i mercats de l’Ajuntament de Terrassa, ampliant el termini per a la presentació en 35 dies
naturals comptats des de la data d’enviament del nou anunci al DOUE,
Quart.- Elevar la proposta al Ple per la seva ratificació.»
Epígraf 8)

Aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per adjudicar els serveis de xarxa de
comunicacions sense fils en diferents dependències de l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde informa que el contracte té per objecte establir els serveis de xarxa de
comunicacions sense fils en diferents dependències municipals. Es proposa la contractació per vinti-un centres públics. La prioritat ha estat aquells equipaments que disposaven de xarxes però estan
molt obsoletes. El Sr. Alcalde espera que les peticions de subvencions europees permetin ampliar el
pla al conjunt d’equipaments municipals, el que significaria una inversió de 36o.000 €. En aquests
moments, la partida que es destina és de 145.000 €. Les millores no són de base econòmica sinó
d’ampliació entre les empreses que puguin concursar.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« El director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, Sr. Abel-Joel Agelet,
en data 8 d’octubre de 2018, ha informat sobre la necessitat i idoneïtat de contractar els serveis de
xarxa de comunicacions sense fils en diferents dependències de l’Ajuntament, de forma que les
persones usuàries d’aquests espais (ciutadania i personal vinculat a la corporació) puguin accedir als
sistemes d’informació de la corporació de manera mòbil.
La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir en lots el contracte és que l’objecte
del contracte és una unitat funcional i no se’n pot preveure la seva realització separada: la divisió en
lots de l’objecte del contracte dificultaria l’execució del contracte des d’un punt de vista tècnic; les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte no poden ser realitzades de manera
separada per diferents proveïdors degut a que tenen una dependència tècnica molt alta i s’han de
realitzar de manera conjunta i unificada.
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La necessitat de coordinació d’una pluralitat de contractistes en l’execució del
contracte suposaria una ineficiència en la prestació del servei, a la vegada que un sobrecost
econòmic.
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en disposar de servei de xarxa sense fils per a diferents dependències de l’Ajuntament.
El contracte es tipifica de serveis segons el que estableix l’article 17 de la LCSP, per a
la determinació de les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació.
El contracte tindrà una durada de 4 anys comptat des de la data següent a la de l’acta
d’acceptació de la disponibilitat del servei.
El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues, 5
anys.
El pressupost base de licitació és de 119.834,71 euros, exclòs l’IVA:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2019

6 mesos

14.979,34 €

-

-

2020

12 mesos

29.958,68 €

2021

12 mesos

29.958,68 €

2022

12 mesos

29.958,68 €

2023

6 mesos

14.979,33 €

2024

6 mesos

10.743,80 €

6 mesos

10.743,80 €

119.834,71 €

21.487,60 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes

113.842,97 €

Costos indirectes

5.991,74 €
Total

119.834,71 €

El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la
totalitat de les prestacions del contracte.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de
la LCSP, calculant la seva durada inicial (4 anys), les pròrrogues eventuals del contracte (1 any), i
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les modificacions previstes, és de 155.454,54 euros, exclòs l’IVA.
Pressupost màxim

Eventuals
pròrrogues

Eventuals
increments

Valor estimat

119.834,71 €

21.487,60 €

14.132,23

155.454,54 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: 145.000,00 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121
92005 22799 del Pressupost Municipal:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2019

6 mesos

18.125,00 €

2020

12 mesos

36.250,00 €

2021

12 mesos

36.250,00 €

2022

12 mesos

36.250,00 €

2023

6 mesos

18.125,00 €
145.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert, i es basarà en el
principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de
l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014).
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP,
correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
Per tot això, aquest regidora delegada de Contractació proposa a l’Excm. Ajuntament
en Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar els serveis de xarxa de
comunicacions sense fils en diferents dependències de l’Ajuntament, de forma que les persones
usuàries d’aquests espais (ciutadania i personal vinculat a la corporació) puguin accedir als sistemes
d’informació de la corporació de manera mòbil.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una
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durada de 4 anys comptat des de la data següent a la de l’acta d’acceptació de la disponibilitat del
servei. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues, 5 anys.
El pressupost base de licitació és de 119.834,71 euros, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2019

6 mesos

14.979,34 €

-

-

2020

12 mesos

29.958,68 €

2021

12 mesos

29.958,68 €

2022

12 mesos

29.958,68 €

2023

6 mesos

14.979,33 €

2024

6 mesos

10.743,80 €

6 mesos

10.743,80 €

119.834,71 €

21.487,60 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
Tercer.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: 145.000,00 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121
92005 22799 del Pressupost Municipal:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2019

6 mesos

18.125,00 €

2020

12 mesos

36.250,00 €

2021

12 mesos

36.250,00 €

2022

12 mesos

36.250,00 €

2023

6 mesos

18.125,00 €
145.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Quart.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, el
director Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, Sr. Abel-Joel Agelet, al qual correspondrà
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
Cinquè.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l’adjudicació
d’aquest contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el
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procediment obert. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014). La
licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).»
Epígraf 9)

Aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per adjudicar els serveis bàsics d’ajuda a
domicili i d’ajuda a la higiene de la llar.

La Sra. Candela agraeix als Grups polítics municipals i al personal tècnic pel treball
desenvolupat durant mesos, en els diferents òrgans i comissions específiques. El SAD és un servei
essencial, garantit a la Cartera de Serveis Socials, i d’obligada prestació per l’administració local.
L’objectiu és aconseguir una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa.,
potenciant la seva autonomia personal, i unes condicions adients de convivències en el seu entorn
familiar i sòciocomunitari, i per tal que puguin romandre en el seu entorn habitual el màxim de
temps possible. El SAD ha esdevingut durant els últims anys un dret per a la ciutadania i en una
aposta política clara per fer front a la situació de dependència i atenció a famílies vulnerables.
L’Ajuntament de Terrassa aposta clarament per les polítiques socials, donant prioritat al SAD tant
en la seva gestió i en el seu finançament. El SAD públic a Terrassa és d’accés universal, i no hi ha
cap ciutadà que es trobi en llista d’espera. El SAD d’activa des del moment en què els serveis
tècnics municipals així ho valoren, tingui o no reconegut un grau de dependència. Això és possible
gràcies a l’aportació que any rere any surt del Pressupost municipal per finançar el 50% del cost del
servei. La resta es finança amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
una part del copagament del servei. L’any 2018 es va atendre 1.929 usuaris, dels quals 1.418 eren
dones i 511 eren homes. Els canvis sociodemogràfics i econòmics provoquen un fort increment de
la demanda d’aquest servei. Per això, l’any 2017, el pressupost del SAD era de 5,4 milions d’euros,
i l’any 2018 és de 6,88 milions, el que suposa un increment del 20%. Aquest és un nou contracte,
d’un més un, per poder continuar amb l’estudi d’altres models de gestió, d’acord amb el compromís
assumit amb els Grups polítics municipals. S’encarregaran els treballs corresponents a l’exterior,
donat que no es disposen dels recursos necessaris per elaborar-lo internament. El present contracte
pretén que el servei no estigui tan centrat en l’assistencialisme, sinó que les modalitats de la
prestació se situïn en un àmbit més socioeducatiu. Per tant, s’inclouen tasques educatives i
socialitzadores, així com preventives i d’observació adreçades a la detecció de risc social. En el
contracte incorpora, entre d’altres millores, el servei de neteja a les llars que ho necessiten, així com
un acord que garanteixi que els treballadors i treballadores cobrin el sou mínim intercomarcal.
També s’incorpora l’atenció telefònica gratuïta les 24 hores i els 365 dies l’any, així com la
perspectiva de gènere i els protocols de prevenció de l’assetjament sexual.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Medina, qui anuncia que el Grup de la CUP votarà en
contra dels plecs del SAC, i continua apostant per la municipalització del servei, com a única
manera de garantir un bon servei i unes condicions laborals dignes per a les treballadores. Aquest és
un dels contractes més importants de l’Ajuntament. Un 10% del pressupost del contracte, 710.000 €
anuals aniran adreçats al pagament de l’IVA i al benefici industrial de les empreses adjudicatàries.
En el cas d’una gestió directa, aquests sobrecostos es podrien adreçar a millorar el servei i les
condicions laborals de les treballadores. L’any 2018 l’equip de govern ja va plantejar la necessitat
de licitar el servei, donada la necessitat de seguir prorrogant el contracte vigent des del 2012. La
proposta era fer una concessió d’un any, amb l’objectiu de poder fer un estudi sobre la millor forma
de prestar el servei. El Grup de la CUP, donada la provisionalitat i la voluntat del govern de fer
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aquest estudi, es va plantejar no votar en contra dels nous plecs, i va proposar fer algunes
incorporacions. Entre aquestes es troba la fixació d’un percentatge mínim de contractes indefinits,
valorar la millora de les condicions laborals en les ofertes, o bé fixar com a condició la necessitat de
disposar d’una seu a Terrassa, amb un lloc de trobada per a les treballadores. El problema és que ja
ha passat un any i el govern no ha presentat els plecs per a la seva aprovació fins avui. Però el més
greu és que tampoc ha fet l’estudi sobre la possible internalització del servei, al qual s’havia
compromès. La voluntat del govern dista molt de posar les cures al centre i dignificar el SAD,
estudiant a fons la seva remunicipalització. La internalització del SAD és una clara mesura de
polítiques feministes locals. Cal dignificar les tasques de cura i de les condicions de les dones
treballadores.
El Sr. González anuncia que el Grup de C’s no posarà dificultats a l’aprovació dels
plecs, tot i que té dubtes i preocupacions sobre la qualitat del SAD durant els propers dos anys.
Aquest servei és molt sensible i afecta la vida de moltes famílies. El Sr. González assenyala que
alguns dubtes tenen a veure amb què es puguin desenvolupar algunes de les millores introduïdes,
com ara l’atenció durant les 24 hores i el control de presència. En els plecs no està prou
desenvolupat com ha de ser aquest control de presència. Un control efectiu implica un cost
important. Això podria afectar la qualitat del servei a mitjà termini. Si el control no es pot implantar
de manera efectiva per part de les empreses, això podria implicar retallades que afectarien la
qualitat del servei o els drets dels treballadors. Per altra banda, la durada del contracte, d’un any
més un, i la divisió en tres lots, no afavoreix que el servei sigui homogeni a tota la ciutat, i la durada
és insuficient, ja que se sotmetrà als usuaris i als treballadors a un estrés innecessari, tenint en
compte que és un servei de llarga durada per les necessitats dels usuaris.
El Sr. Albert recorda que el SAD va aparèixer en el marc d’una nova generació de
polítiques públiques en l’àmbit de l’assistència i de les polítiques públiques socials, que gira a
l’entorn de la universalitat dels serveis. El Sr. Albert recorda també que l’Ajuntament finança el
50% del servei. També hi ha un copagament, amb la participació de la Generalitat. En canvi, el
finançament de l’Estat no hi és. La Llei de la dependència contemplava que un percentatge
important del servei havia de venir de fons de l’Estat. Des de l’any 2007 ha plogut molt. Durant
aquests anys hi ha hagut problemes amb el SAD. El servei ha estat molt ben valorat pels usuaris, la
qual cosa significa que els professionals que el presten ho fan de manera exquisida. Però sí que hi
ha hagut problemes amb el tracte que les empreses donen als seus treballadors. El Sr. Albert recorda
que el servei, estigui concessionat o no, continua sent un servei públic, i el control segueix sent de
l’Ajuntament de Terrassa. El Grup d’ERC-MES s’abstindrà en la votació perquè el contracte és
d’un més un, la qual cosa fa que hi hagi temps per analitzar com es pot prestar millor aquest servei.
És cert que la fi del mandat és proper i cal aprovar el nou contracte. Però s’han perdut nou mesos
per poder fer aquest estudi.
El Sr. Martínez anuncia que el Grup de TeC s’abstindrà en la votació. La lògica
d’aquesta licitació, d’un més un, responia al fet d’esperar l’estudi sobre la prestació del servei. En
canvi, s’ha perdut un any, sense que es disposi d’aquest estudi, i es planteja una durada d’un més
un, que només tenia lògica per fer l’estudi. La Sra. Candela ha anunciat que es farà un encàrrec
extern per fer l’estudi. Va ser precisament el Grup de TeC qui, davant de la saturació dels serveis
municipals, va proposar externalitzar l’elaboració d’aquest estudi. El Sr. Martínez destaca que
l’abstenció del Grup de TeC es basa, per una banda, en la millora de les condicions de les
treballadores, amb l’aplicació del salari mínim intercomarcal, i la incorporació del servei de neteja,
molt demandat pels usuaris. Aquests són els motius que fan que el Grup de TeC no voti en contra.
Així i tot, aquest Grup considera que l’actual model del SAD està desfasat i no respon a la realitat i
a les necessitats de les famílies de la ciutat. Cal un model de molta més proximitat, més comunitari i
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de molta més proximitat. El Grup de TeC ha proposat que dins dels plecs es pogués fer una prova
pilot d’un nou model de SAD. Aquesta proposta, però, no ha estat acceptada. També ha proposat
que una part del servei s’encarregués directament a empreses de reinserció o cooperatives. La llei
ho permet. El Sr. Martínez conclou assenyalant que en el model actual del SAD la persona fa una
sol·licitud a l’administració i aquesta no fa cap resolució escrita en la qual es respongui a la petició.
Això s’ha de solucionar. L’administració ha de fer una resolució responent les sol·licituds. Per altra
banda, i tot i que els SAD s’hagi universalitzat per mitjà de la Llei de la dependència, l’Ajuntament
n no té capacitat per complir amb els drets que corresponen a les persones que en tenen dret. La llei
atorga una quantitat d’hores d’atenció a domicili que l’Ajuntament no pot complir, per manca de
recursos.
La Sra. Candela assumeix que s’ha produït un endarreriment en l’elaboració de
l’estudi sobre la gestió del SAD. Però la comissió tècnica de seguiment dels models de gestió ha
hagut de treballar amb expedients molt complexos, com el servei de neteja dels centres públics
d’ensenyament i edificis municipals, el transport públic urbà, i d’altres. Respecte al SAD, s’ha fet
una primera anàlisi dels pressupostos, dels recursos humans i del volum del servei, com es va
acordar en la reunió del gener. Aquest estudi s’ha de completat amb altres estudis sobre models de
gestió. El compromís hi és. Cal aprofundir en aquesta anàlisi de manera responsable per trobar el
sistema de gestió més viable i adequat, fins i tot plantejar la possibilitat de desenvolupar una
experiència pilot en algun districte de la ciutat. La Sra. Candela conclou manifestant que es faran els
encàrrecs necessaris per concloure els estudis pendents.
El Sr. Medina accepta l’autocrítica que ha fet la Sra. Candela. Però aquesta és una
situació que preocupa molt. La idea de fer l’estudi deriva del fet que ja no es podien fer més
pròrrogues d’un contracte que tenia una durada de quatre anys, i acabava l’any 2016. Des d’aquell
moment, el govern hauria d’haver començat a estudiar la millor manera de prestar el servei. Els
serveis de cura, majoritàriament prestats per dones, no són una prioritat per a l’equip de govern, a
diferència d’altres, com ara el servei d’autobús.
El Sr. Alcalde manifesta que es tracta de serveis universals i que en una situació com
la de l’envelliment de la població, s’hauran de dotar molt bé de recursos si es vol mantenir la
universalitat. En cas contrari no seran viable.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
EN CONTRA
A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« La directora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, en data 6 de març de
2019, ha informat sobre la necessitat i idoneïtat de contractar els serveis bàsics d’ajuda a domicili i
d’ajut a la higiene de la llar.
L’objecte del contracte es divideix en 3 lots:
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Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1.
Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6 i 7.
Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5.
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social a persones amb manca
d’autonomia personal i a persones i famílies amb dificultats de desenvolupament o integració social.
El contracte es tipifica de serveis, segons el que estableixen l’article 17 de la LCSP,
per a la determinació de les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació.
El contracte tindrà una durada d’un (1) any comptat des de la data següent a la formalització
del contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues,
dos (2) anys.
El pressupost base de licitació és 6.869.097,62 € euros, exclòs l’IVA:

Any
2019
2020
2021

Durada inicial
Durada
3 mesos
9 mesos
Total

Despesa
1.585.986,16 €
5.283.111,46 €
6.869.097,62 €

Eventuals pròrrogues
Durada
3 mesos
9 mesos

Despesa
1.855.547,34 €
6.180.214,51 €
8.035.761,85 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 4 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:

TOTAL COST SALARIAL (segons conveni)
COST SEG. SOC. EMP. (32%)
TOTAL COSTOS DIRECTES (CD)

Ajut Domicili
3.654.650,47 €
1.169.488,15 €
4.824.138,61 €

Neteja
26.039,01 €
8.332,48 €
34.371,49 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (CI) (14%)

675.379,41 €

4.812,01 €

DESPESES GENERALS (17% CD+CI)

934.918,06 €

6.661,19 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% CD+CI+DG)

386.066,17 €

2.750,68 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA
exclòs)

6.820.502,25 €

48.595,37 €

272.820,09 €

1.943,81 €

IVA 4%
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA
inclòs)
Preu hora sense IVA
Preu hora amb IVA

7.093.322,34 €

50.539,19 €

17,50 €
18,19 €

15,00 €
15,60 €

Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2019

3 mesos

523.718,90 €

2020

9 mesos

2021

Total

1.744.621,42 €
2.268.340,32 €

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-

3 mesos

612.728,83 €

9 mesos

2.040.840,91€

Total

2.653.569,74 €

Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6 i 7:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2019

3 mesos

492.443,88 €

2020

9 mesos

2021

Total

1.640.525,04 €
2.132.968,92 €

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-

3 mesos

576.139,84 €

9 mesos

2.225.873,88 €

Total

2.802.013,72 €

Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2019

3 mesos

569.823,37 €

2020

9 mesos

2021

Total

1.897.965,00 €
2.467.788,37 €

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-

3 mesos

666.678,67 €

9 mesos

1.913.499,72 €

Total

2.580.178,39 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu hora de
serveis d’ajuda a domicili: 17,50 euros, exclòs l’IVA, i al preu hora de serveis de neteja a domicili:
15,00 euros, exclòs l’IVA:
Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1:
Preu u.

Hores
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Serveis d’ajuda a domicili

17,50 €/hora

128.652

Serveis de neteja a domicili

15,00 €/hora

1.172

Total
Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6, 7:
Preu u.

Hores

Serveis d’ajuda a domicili

17,50 €/hora

120.855

Serveis de neteja a domicili

15,00 €/hora

1.241

Total
Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5:
Preu u.

Hores

Serveis d’ajuda a domicili

17,50 €/hora

140.347

Serveis de neteja a domicili

15,00 €/hora

827

Total
El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.
Es preveu expressament la possibilitat que pugui modificar-se el contracte en els
termes previstos en l’article 204 del LCSP, en el sentit que aquest contracte podrà modificar-se fins
a un màxim del 20% del pressupost de licitació, atenent a disponibilitat econòmica i segons
instruccions de l’Ajuntament, en els casos següents:
1. En funció del nombre de casos i atenent al desplegament i la implementació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció
a les Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15.12.06), així com
l’increment del nombre de persones usuàries reflectit en un augment o disminució
d’hores de servei.
2. Atenent a la necessitat d’incrementar les hores de SAD d’infància en risc que
comportin per l’empresa la contractació de professionals amb la titulació
d’integrador social.
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
De conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, la modificació
s’ha de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment, i amb aquesta finalitat
s’ha de reservar el crèdit necessari per cobrir l’import màxim de les noves necessitats.
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Sense perjudici de l’anterior, no tindran la consideració de modificacions la variació
que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació,
sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de
la LCSP, calculant la seva durada inicial (1 any), les pròrrogues eventuals del contracte (1 any), i les
modificacions previstes, és de 16.278.679,00 euros, exclòs l’IVA.
Pressupost màxim

Eventuals
pròrrogues

Eventuals
increments

Valor estimat

6.869.097,62€

8.035.761,86€

1.373.819,52€

16.278.679,00€

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de set milions cent quaranta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb cinquanta-tres
cèntims, (7.143.861,53 €), inclòs l’IVA es farà amb càrrec a la partida 3313.23104.22799 del
Pressupost Municipal vigent.

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa
-

2019

3 mesos

1.649.425,60 €

-

2020

9 mesos

5.494.435,93 €

3 mesos

1.929.769,23 €

9 mesos

6.427.423,09 €

2021
7.143.861,53 €

8.357.192,32 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert, i es basarà en
el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de
l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014). La
licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP,
correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
Per tot això, aquest alcalde-president proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció
dels acords següents:
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar els serveis bàsics d’ajuda a
domicili i d’ajut a la higiene de la llar.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una
durada d’un (1) any comptat des de la data de formalització. El contracte es podrà prorrogar fins a
un màxim de, durada inicial més pròrrogues, dos (2) anys. El pressupost base de licitació és
6.869.097,62 € euros, exclòs l’IVA. La quota corresponent actual de l’IVA és el 4 %.
Tercer.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: 7.143.861,53 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23104.22799 del Pressupost Municipal.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Quart.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, la
directora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, a qui correspondrà supervisar-ne
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar
que la prestació pactada es realitzi correctament.
Cinquè.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l’adjudicació
d’aquest contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el
procediment obert. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014). La
licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Sisè.- Facultar a l’Alcalde-President per atorgar i signar tots els documents que siguin
necessaris, fins i tot d’esmena i/o de rectificació, per a l’efectivitat dels anteriors acords.»
Epígraf 10) Prendre coneixement de l’informe 30/2018 de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans
interventors locals, exercicis 2014 i 2015.
L’Ajuntament en Ple queda assabentat del contingut del present dictamen, que es
transcriu a continuació:
« La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en exercici de la seva competència, ha
tramès a aquest Ajuntament l’informe 30/2018 relatiu als acords i resolucions contraris a les
objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015, que inclou les dades relatives a
l’Ajuntament de Terrassa i quina transcripció literal és la següent:
“2.5.15. Ajuntament de Terrassa
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va enviar la informació prevista en
l’article 218.3 del TRLRHL dels exercicis 2014 i 2015 el 23 d’octubre del 2015 i el 28 d’abril del
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2016, respectivament, dins el termini establert en l’Acord del 3 de novembre del 2015 del Ple de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, pel que fa a l’exercici 2015.
Durant els exercicis objecte d’anàlisi, l’Ajuntament de Terrassa tenia establert un
sistema de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, entre d’altres aspectes addicionals fixats
pel Ple de la corporació. Les despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada són, després, objecte
d’una d’altra de plena per mostreig, preceptiva.
El control financer efectuat els exercicis 2014 i 2015, d’acord amb el plans
d’auditories anuals inclosos en les BEP i assistits per auditors externs, va donar com a resultat
l’emissió d’un informe en cadascun dels exercicis analitzats.
No es va emetre cap informe desfavorable sobre l’aprovació dels pressupostos dels
exercicis 2014 i 2015, ni tampoc sobre la seva modificació ni sobre la liquidació dels mateixos
pressupostos.
2.5.15.1. Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan
interventor, anomalies d’ingressos detectades i expedients conclusos amb omissió de
la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa corresponents a l’exercici 2014
Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan interventor
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de
Comptes que no hi havia hagut cap acord ni resolució, contrari a objeccions formulades per l’òrgan
interventor durant l’exercici 2014.
Anomalies d’ingressos detectades per l’òrgan interventor
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de
Comptes que hi havia hagut dinou anomalies rellevants en la gestió dels ingressos de l’exercici
2014 per 14.650 €. El detall és el següent:
Quadre 93. Anomalies d’ingressos informades per l’òrgan interventor de
l’Ajuntament de Terrassa
Exercici 2014
Tipus d’ingrés

Fase

Multes i sancions

Reconeixement de drets

Multes i sancions

Anul·lació

Taxes

Reconeixement de drets

Total

Nombre
8

Import Any de meritació
3.672,50 2014

1

300,00 2014

10

10.676,53 2014

19

14.649,03

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
Les anomalies comunicades representen tan sols el 0,008% dels ingressos liquidats en
l’exercici 2014.
Cap de les anomalies d’ingressos comunicades per l’òrgan interventor de l’Ajuntament
de Terrassa, de l’exercici 2014 supera els 50.000 €.
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Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia en l’Ajuntament de
Terrassa.
Exercici 2014
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de
Comptes que durant l’exercici 2014 es van concloure tres expedients de despesa en els quals s’havia
omès la fiscalització prèvia. Són els que es mostren en el quadre següent amb indicació de la
modalitat de despesa afectada.
Quadre 94. Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia de
l’Ajuntament de Terrassa.
Exercici 2014
Modalitat de despesa

Nombre Nombre en %

Import

Import en %

Expedients de contractació

3

100,00

24.569,91

100,00

Total

3

100,00

24.569,91

100,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
Les despeses tramitades amb omissió de la fiscalització prèvia representen tan sols el
0,01% de les despeses liquidades l’exercici 2014.
Cap del expedients de despesa tramitats amb omissió de la fiscalització prèvia en
l’exercici 2014 i comunicats per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa, supera els 50.000
€.
2.5.15.2. Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan
interventor, anomalies d’ingressos detectades i expedients conclusos amb
omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa
corresponents a l’exercici 2015
Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan interventor
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de
Comptes que no hi havia hagut cap acord ni resolució, contrari a objeccions formulades per l’òrgan
interventor durant l’exercici 2015.
Anomalies d’ingressos detectades per l’òrgan interventor
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de
Comptes vint-i-set anomalies destacables en la gestió dels ingressos de l’exercici 2015 per valor de
12.213 €. El detall és el següent:
Quadre 95. Anomalies d’ingressos informades per l’òrgan interventor de
l’Ajuntament de Terrassa.
Exercici 2015
Tipus d’ingrés

Fase

Multes i sancions

Reconeixement de drets

Taxes

Reconeixement de drets

Total

Nombre
12
15
27

Import Any de meritació
9.600,00 2015
2.613,48 2015
12.213,48

Imports en euros.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
Les anomalies comunicades a la Sindicatura de Comptes es van produir en la
liquidació individual de les multes, sancions o taxes i representen tan sols el 0,006% dels ingressos
liquidats en l’exercici 2015.
Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia
L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va informar la Sindicatura de
Comptes de l’existència de vint expedients de despesa de l’exercici 2015 en els quals s’havia omès
la fiscalització prèvia. Es mostren en el quadre següent segons la modalitat de despesa afectada:
Quadre 96. Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia de
l’Ajuntament de Terrassa.
Exercici 2015
Modalitat de despesa

Import

Import en %

Expedients de contractació

Nombre Nombre en %
20

100,00

992.720,02

100,00

Total

20

100,00

992.720,02

100,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
Els esmentats expedients corresponen a despeses derivades de contractes de serveis en
els quals no s’havia fiscalitzat l’autorització de la despesa.
El total d’expedients tramitats sense haver estat fiscalitzats prèviament comunicats a la
Sindicatura suposen el 0,56% del total de les despeses reconegudes en el pressupost de l’exercici
2015.
Quatre dels expedients comunicats per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa
han estat analitzats ja que superaven els 50.000 €. El detall es mostra en el quadre següent:
Quadre 97. Mostra dels expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia
de l’Ajuntament de Terrassa. Exercici 2015
Infracció
Prestacions fóra del període de vigència del contracte*
Prestació de serveis fóra de contracte i no aprovada per
l'òrgan competent
Total

Nombre Nombre en %

Import

Import en %

1

25,00

535.677,34

75,97

3

75,00

169.407,76

24,03

4

100,00

705.085,10

100,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
* L’import comunicat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per l’òrgan interventor
va ser de 307.677 € però la documentació annexa quantificava la despesa en l’import correcte, de
535.677 €.
Continuïtat de diversos contractes de manteniment per 535.677 €
L’Ajuntament de Terrassa tenia contractats els serveis de manteniment de la zona
verda est i de la zona verda oest a dues empreses mitjançant contracte formalitzat l’1 de setembre
del 2010. Aquest contracte va ser prorrogat dues vegades: una, el 22 d’agost del 2014, des de l’1 de
setembre del 2014 fins al 28 de febrer del 2015, i una segona, el 10 de desembre del 2014, des de
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l’1 de març al 31 del maig del 2015. Posteriorment, es va tornar a prorrogar, el 29 de maig del 2015,
des de l’1 de juny del 2015 fins al 31 de juliol del 2015.
El 7 de setembre del 2015 el cap del Servei de gestió de l’espai públic i el del Servei
de contractació i patrimoni van emetre un informe en què proposaven de nou la continuïtat dels
serveis contractats des de l’1 d’agost fins a la formalització d’un nou contracte, com a màxim fins al
31 de desembre del 2015. En aquest informe es quantificava la despesa global en 535.677 € i es
justificava la proposta en la necessitat de prestar un servei de caràcter essencial.
El 18 de setembre l’òrgan interventor va emetre un informe en el que objectava que no
estava prou acreditada la raó per la qual no es va iniciar la tramitació de la nova contractació amb
l’antelació suficient. Tot i això indicava que l’informe era favorable, a l’empara de l’article 235
apartat a del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), que estableix que en
cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar el servei fins que un altre es faci
càrrec de la gestió del contracte.
En la mateixa data el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert va
resoldre que els contractistes afectats continuessin prestant els serveis fins a la formalització d’un
nou contracte, assumint un cost total de 535.677 €.
Serveis i subministraments sense cobertura contractual
L’Ajuntament de Terrassa va executar despeses per serveis de manteniment i neteja
del parc de Vallparadís el gener del 2013. El contractista va presentar les factures pels esmentats
serveis amb errors diverses vegades, per la qual cosa es van haver de rectificar i no es van presentar
correctament fins l’11 de març del 2015, dos anys més tard de la prestació del servei. Les dues
factures ascendien a 56.942 €.
Per altra banda, l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va emetre un informe
relatiu a setanta-set factures per despeses executades el darrer trimestre del 2015 per diferents
serveis i subministraments, presentades a l’òrgan interventor el 22 de desembre del 2015 pel Servei
de Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones
per a la seva aprovació. En aquest informe l’òrgan interventor indicava que les despeses s’havien
tramitat al marge del procediment establert sense que la tramitació hagués estat aprovada
prèviament per l’òrgan competent. Les factures esmentades representen un total de 50.432 €.
En el mateix sentit es va manifestar l’òrgan interventor de l’Ajuntament en relació
amb setanta-nou factures presentades el 29 de gener del 2015 pel Servei de Gestió Econòmica i
Seguiment Pressupostari de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per a la seva aprovació.
Les factures, en aquest segon cas, representen un total de 62.034 €.
Mitjançant una resolució del tinent d’alcalde de l’àrea corresponent, es va resoldre
validar les factures pels esmentats serveis prestats, que es van tramitar sense la fiscalització prèvia
de l’òrgan interventor i es va reconèixer l’obligació per evitar, així, l’enriquiment injust de
l’Administració. El detall es mostra en el quadre següent:
Quadre 98. Expedients de convalidació de factures de l’Ajuntament de Terrassa.
Exercici 2015
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56.942,32 31.03.2015

Data de l'informe de
l'òrgan interventor
11.05.2015

50.431,87 21.12.2015

22.12.2015

62.033,57 31.12.2015

29.01.2016

Òrgan que resol la convalidació
Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals
Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i
Protecció de la Ciutat
Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i
Protecció de la Ciutat

Import Data

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.”
Els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i
l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 9
d’octubre del 2018, regulen la tramitació dels informes de fiscalització relatiu als ens del sector
públic local i altres ens del sector públic de Catalunya i la publicitat d’aquests.
La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives, estableix que els informes que emet la Sindicatura de Comptes
en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al coneixement
dels òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa.
En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.- Prendre coneixement i publicar a la seu electrònica corporativa, la part
corresponent a l’Ajuntament de Terrassa de l’informe 30/2018 de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals,
exercicis 2014 i 2015, per tal de donar compliment a la disposició addicional sisena de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.»
Epígraf 11) Constitució de la Comissió Especial de Comptes.
El Sr. Alcalde recorda que la Comissió de Comptes analitza anualment els comptes de
la liquidació de l’Ajuntament i de les societats municipals. Aquesta comissió farà la seva reunió
constitutiva el proper 26 d’abril, amb un representant per cada Grup municipal.
Sotmès a votació el present dictamen, és aprovat per unanimitat. El seu contingut és el
següent:
« Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local, 212.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 58 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els
comptes anuals de la Corporació seran sotmesos a l’informe de la Comissió Especial de Comptes de
l’Ajuntament que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la
Corporació.
Atès que l’article 105 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa disposa que
aquesta Comissió serà anomenada cada exercici pel Ple de la Corporació.
Atès que els grups polítics municipals han designat els seus representants, aquesta
Presidència proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa,
conforme al que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 212.2 del RDL 2/2004, de 5
de març, l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, i 104 i següents del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa.
Segon.- La composició de la Comissió, d’acord amb la designació feta pels diferents
grups polítics integrants de la Corporació, serà:
Sr. Alfredo Vega López

(titular – PSC-CP)

Qualsevol membre del grup municipal

(suplents indistints de l’anterior)

Sr. Emiliano Martínez Navarro

(titular – TeC-E)

Qualsevol membre del grup municipal

(suplents indistints de l’anterior)

Sr. Isaac Albert i Agut

(titular – ERC-MES)

Qualsevol membre del grup municipal

(suplents indistints de l’anterior)

Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

(titular – PDeCAT)

Qualsevol membre del grup municipal

(suplents indistints de l’anterior)

Sr. Javier González Delgado

(titular –Ciutadans)

Qualsevol membre del grup municipal

(suplents indistints de l’anterior)

Sr. Marc Medina Mañas

(titular –CUP)

Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa

(titular –PPC)

Tercer.- Aquesta Comissió, d’acord amb el que estableix l’article 58.3 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, prendrà els seus acords mitjançant vot ponderat,
corresponent la Presidència de la Comissió en el senyor Alfredo Vega López o qui actuï en la seva
substitució.
Quart.- Convocar la reunió de constitució de la Comissió de Comptes el dia 26 d’abril
a les 12 hores.»
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
Epígraf 12) Aprovació inicial de l’expedient de concessió administrativa demanial per un termini
de 25 anys, així com del Plec de Clàusules administratives particulars que l’han de
regir, de l’edifici de titularitat municipal emplaçat al Passatge Tete Montoliu, 24,
Nova Jazz Cava.
El Sr. Aguado assenyala que aquest és un tràmit administratiu per a la concessió
administrativa. Els informes jurídics i tècnics justifiquen la idoneïtat de la gestió. Es tracta d’una
entitat de la ciutat que promou, organitza i gestiona la programació del jazz a la ciutat, que és el
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punt de partida del Festival de Jazz de Terrassa. Terrassa és l’únic municipi que disposa d’una Jazz
Cava, un equipament públic. D’aquesta manera es vol continuar donant continuïtat i solidesa al
projecte jazzístic, que dóna projecció de la ciutat més enllà de les seves fronteres.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« Antecedents
I. L’Ajuntament de Terrassa és propietari de l’immoble situat al Passatge Tete
Montoliu s/n, inscrit dins de la finca registral núm. 96, del Registre de la Propietat 3 de Terrassa,
amb referència cadastral 7519137DG1071B0001BE. Immoble que antigament estava destinat a ús
de cotxeres municipals fins l’any 1993 que va ser objecte d’obres de remodelació per tal de
destinar-ho a centre del jazz cava, dedicat a espectacles, amb una superfície de 328 m2. Des de
llavors l’immoble s’identifica com a Nova Jazz Cava, i està qualificat com a bé de domini públic,
segons consta a l’Inventari de Béns i Drets d’aquesta Corporació, aprovat pel Ple Municipal en la
sessió 19 de desembre del 2018.
II. En data 22 de febrer de 1994, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 43/1994, i de
conformitat amb les bases de cessió d’immobles de domini públic de propietat municipal a entitats
sense ànim de lucre aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 de novembre de 1989, es va disposar
atorgar a l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, llicència per a la utilització
privativa de l’edifici referit a l’antecedent anterior, durant un termini de vint-i-cinc anys, per tal que
la referida entitat desenvolupes activitats culturals consistents en la programació estable de música
de jazz.
III. El mes de febrer de 1994 es va inaugurar la Nova Jazz Cava, com a sala de
concerts de Jazz Terrassa, on es desenvolupa des de llavors la temporada estable i la majoria
d’actuacions del Festival de Jazz de Terrassa. A més d’oferir cada any quasi 100 concert dins de la
temporada estable de jazz, la Nova Jazz Cava és el marc ideal per a l’audició del fons discogràfic
propi del club, per a la consulta de publicacions especialitzades i per a una intensa relació social.
Alhora serveix als músics associats com a local d’assaig, i també acull actes diversos organitzats per
Amics o per entitats públiques i privades.
Ateses les característiques concretes de les instal·lacions de que disposa l’immoble, i
sense interferir en el seu normal funcionament, l’Ajuntament de Terrassa també s’ha reservat el dret
d’utilització per a activitats puntuals que organitzi.
IV. Davant la proximitat de la finalització de la vigència de la llicència referida al
paràgraf anterior, Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha presentat una instancia mitjançant el
registre municipal, en data 15 de gener de 2019, amb núm. registre d’entrada 15-01-2019 131233,
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en què sol·licita la renovació de la concessió atorgada segons Decret núm. 43/1994, del 22 de
febrer, per a l’ús privatiu d’un espai a l’edifici conegut com Nova Jazz Cava, situat al Passatge Tete
Montoliu s/n, per a desenvolupar-hi la seva activitat cultural, consistint en la programació estable de
música de Jazz.
V. En data 10 de gener de 2019, ha estat emès informe per part de la cap del Servei de
Promoció i Difusió Cultural de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, en el que es
proposa renovar el dret d’ús de l’edifici de propietat municipal Nova Jazz Cava, en favor de l’entitat
Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, i el plec de condicions que ha de regir la
concessió, per al desenvolupament de l’activitat cultural consistent en la programació estable de
música de jazz, atenent en resum les consideracions següents:
a) Que les característiques concretes de les instal·lacions de climatització,
il·luminació escènica i ambiental i elevada tecnologia acústica, de que disposa
l’immoble , es corresponen amb les exigències d’una sala de concerts, i al mateix
temps, una disposició flexible del mobiliari i un servei de bar complert, permeten
la informalitat, la mobilitat i la multiplicitat d’usos culturals exigibles per a una
club de jazz. Finalitat per a les quals va ser rehabilitat per l’Ajuntament.
b) Que l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals és una entitat associativa,
sense ànim de lucre, fundada l’any 1927, amb seu a Terrassa, al carrer Teatre, 2,
inscrita l’any 1967 al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, amb el número 821-J/1, i també està inscrita en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, i que treballa per
promoure la cultura i l’art en totes les seves formes, compta amb seccions d’arts
plàstiques, fotografia, cinema, teatre, música clàssica i coral, jazz i literatura,
De forma específica, l’entitat promou, organitza i gestiona la programació estable
Jazz Terrassa al llarg de tot l’any, amb l’objectiu d’oferir una programació intensa,
amb el màxim nombre possible de concerts, i poder donar resposta a la realitat
cultural que representa la realitat de la producció jazzística actual.
També promou, organitza i gestiona des de els seus inicis l’any 1982, el Festival
Jazz Terrassa. El Festival es celebra anualment, durant el mes de març, i compta
amb importants patrocinis i col·laboracions. L’estructura bàsica és la següent:
concerts a la Nova Jazz Cava, sense descartar, en algun cas que l’audiència
potencial sigui superior, la celebració en un auditori més gran. Concerts gratuïts a
l’aire lliure, dissabtes a la plaça Vella i diumenges a la plaça de Catalunya, i el
Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís convertit des de l’any 1999 en l’activitat mes
participativa del Festival.
La continuïtat d’aquestes activitats requereixen poder disposar de l’equipament de
la Nova Jazz Cava.
c) Que la voluntat municipal respecte el manteniment i la difusió del jazz, i la
continuïtat de la realització anual del Festival de Jazz Terrassa, com a element
cultural i de projecció de la ciutat, fan necessari possibilitar que l’entitat Amics de
les Arts i Joventuts Musicals, única entitat sense ànim de lucre que promou i
gestiona aquests esdeveniments, continuï disposant de l’ús de l’edifici municipal
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Nova Jazz Cava i, conseqüentment, resulta procedent la tramitació d’una concessió
administrativa demanial, per un termini de 25 anys.
Normativa d’aplicació
D’acord amb previst a l’article 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, i l’article 57 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya, la utilització dels béns de domini públic pot adoptar la modalitat d’ús privatiu, entenent
com a tal aquell que limita o exclou la utilització d’altres interessats.
En virtut de l’article 59 del Reglament de Patrimoni del ens locals, l’ús privatiu
inherent a l’afectació dels béns resten subjectes a concessió administrativa i, segons l’article 60 del
mateix reglament indica que les concessions s’han d’adjudicar mitjançant concurs. Això no obstant
els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, del 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions
públiques, preveuen que pugui acordar-se l’atorgament directe de concessions sobre béns de domini
públic quan, entre altres supòsits, l’adquirent sigui una entitat sense ànim de lucre o quan l’immoble
resulti necessari per donar compliment a una funció de servei públic o a la realització d’una finalitat
d’interès general.
El plec de clàusules reguladores de la concessió administrativa objecte del present
expedient conté les especificacions requerides pels articles 61 i 62 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals, i fan constar expressament d’acord amb l’establert a l’article 93.4 de la Llei 33/2003 de
Patrimoni de les administracions públiques, que la concessió és gratuïta.
D’acord amb el previst a l’article 66 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, el
procediment d’aprovació de l’expedient i adjudicació requereix que el plec de clàusules
administratives sigui aprovat pel Ple de la Corporació, i amb l’informe previ del Secretari i de
l’Interventor, respectivament, i s’ha d’exposar al públic per un termini de 30 dies com a mínim.
De la present proposta de cessió d’ús s’ha informat per via d’urgència i es donarà
compte a la Comissió d’Inversions i Patrimoni que es celebri durant el mes de març de 2019.
Vist els informes preceptius que s’acompanyen a l’expedient.
En atenció als antecedents esmentats, la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, s’honora en proposar a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de concessió administrativa
demanial per un termini de 25 anys, promogut per l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
així com del Plec de Clàusules administratives particulars que l’han de regir, de l’edifici de
titularitat municipal emplaçat al Passatge Tete Montoliu, 24, conegut com a Nova Jazz Cava, amb la
finalitat que l’esmentada entitat pugui continuar desenvolupant-hi la seva activitat cultural,
consistent en la programació estable de música de jazz.
Segon.- SOTMETRE els presents acords, a informació pública mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al Tauler d’anuncis i edictes electrònic de la Corporació, durant un
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termini de 30 dies hàbils als efectes que es puguin formular reclamacions, al·legacions i
suggeriments que es considerin oportuns. En cas que no se’n produeixi cap, els presents acords
esdevindran definitius.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President o a la persona membres de la Corporació
que el substitueixi en el càrrec, per atorgar i signar tots els documents que siguin necessari per a
l’efectivitat dels presents acords, fins i tot d’esmena i/o rectificació, així com d’aprovar
definitivament els mateixos, si de la presentació d’al·legacions no se’n desprenen alteracions del
seu contingut essencial.
Quart.- NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució a l’entitat Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, i als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.»
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES
Epígraf 13) Aprovació inicial del Reglament Municipal d’Igualtat de Gèneres.
Pren paraula la Sra. Garcia, qui resumeix i comenta els antecedents del present
dictamen, en els termes recollits a l’exposició de motius del dictamen.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« Fets
1. El 27 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el Reglament
Municipal per la igualtat de gènere.
2. La Comissió de Seguiment del Desplegament del Reglament (CSR) va aprovar una
proposta de modificació del Reglament Municipal d’igualtat de Gènere, amb la
finalitat d’introduir la perspectiva LGTB en tots els punts i articles: elaborada pels
serveis de Polítiques de Gènere i LGTBIQ.
3. El recent desenvolupament de les polítiques d’igualtat del col·lectiu LGTBI+
(acrònim de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals i més, terme amb el
què s’autoanomena el col·lectiu de Terrassa), és fruit d’un canvi social vers una
major acceptació de la diversitat sexual i de gènere i una major consciència de la
necessitat d’elaborar mesures per eradicar la LGTBIfòbia. En el context català, les
polítiques d’igualtat LGTBI es troben en un moment de gran impuls en bona part
degut a la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
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transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, aprovada pel Parlament de Catalunya.
4. Quan ens referim a persones Trans*, el concepte engloba totes aquelles persones
que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la
seva identitat de gènere de manera no normativa, com les persones transsexuals,
transgèneres, agèneres, etc. Aquesta diversitat s’expressa afegint un asterisc a la
paraula Trans*.
5. En el procés de disseny i implementació de les polítiques d’igualtat LGTBI s’han
evidenciat sinergies amb les polítiques d’igualtat entre dones i homes. La
necessitat d’una major articulació entre el que fins ara s’entenia com a dues
polítiques diferents (igualtat entre dones i homes i igualtat LGTBI) s’ha d’entendre
en el marc de l’evolució que s’ha produït des dels propis feminismes, algunes
corrents dels quals plantegen que les polítiques de gènere no s’han de centrar
exclusivament en les categories de ‘dona’ i ‘home’. D’una banda, perquè això
implica donar per descomptat que només hi ha dues identitats possibles i, de
l’altra, perquè invisibilitza altres derives de les violències patriarcals, com la
LGTBIfòbia.
6. El present Reglament parteix de reconèixer la importància de les categories ‘dona’
i ‘home’ per explicar moltes de les desigualtats, discriminacions i violències que es
produeixen en el nostre marc, però alhora aposta per adoptar una mirada més
àmplia del concepte de “gènere” que inclogui la diversitat sexual i de gènere.
D’aquesta forma, es pot promoure un abordatge més integral, que, sense perdre les
seves especificitats, comprengui les dimensions del gènere i que parteixi
d’identificar les causes comunes de les problemàtiques que se’n deriven
Fonaments de dret
1. Estatut d’autonomia de Catalunya
2. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
3. Llei 7/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
4. Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, la bifòbia i la
transfòbia
5. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
6. Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Terrassa el 27 d’abril de 2011
Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la
proposta, la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, proposa a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
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1. Aprovar inicialment el Reglament Municipal d’Igualtat de Gèneres, que modifica el
Reglament aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de 30 de març de 2017 incorporant les
modificacions proposades per la Comissió de seguiment del reglament amb la finalitat d’introduir la
perspectiva LGTB en tots els punts i articles, d’acord amb el text del Reglament adjunt que
incorpora en blau aquests canvis.
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Municipal
d’Igualtat de Gènere a informació pública i audiència als interessats mitjançant un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació; durant el termini de trenta
dies establert per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per a la formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de que no se’n produeixi
cap, l’acord esdevindrà definitiu.»
Epígraf 14) Aprovació inicial del Reglament de Règim intern del Centre d’acolliment temporal per
a persones sense sostre i per a situacions d’emergència, i modificació de la Memòria
tècnica del servei.
La Sra. Garcia explica els antecedents del present dictamen, com es recull a l’exposició
de motius del mateix, així com les mesures proposades en els diferents acords.
El Sr. Medina anuncia que el Grup de la CUP s’abstindrà en la votació del present
dictamen, a l’espera de com es planteja el nou contracte de concessió de l’Andana. El contracte
vigent tenia una durada de quatre anys, i va finalitzar a l’abril del 2018. S’està prestant, doncs, en
règim de continuïtat, i no es disposa dels nous plecs de condicions. Tampoc hi consta a l’expedient
el que suposarà en termes de recursos econòmics i humans, per poder donar resposta a les noves
necessitats de l’espai. Hauria estat interessant presentar les modificacions del Reglament en
paral·lel a la redacció dels nous plecs.
El Sr. Martínez manifesta que aquesta és una nova oportunitat perduda, en el sentit de
poder fer un servei integral. El que es fa és modificar un Reglament perquè es pugui licitar un servei
que, malauradament, torna a estar en situació de pròrroga. Els usuaris seguiran menjant entrepans,
ja que el nou menjador no entrarà en funcionament fins que es produeixi l’adjudicació a l’empresa o
entitat que guanyi el concurs. La millora que es proposa és important, però els usuaris continuaran
havent de marxar a les nou del matí i no podran tornar fins l’hora de dinar, a dos quarts de dues. No
cal oblidar la situació de problemes socials, econòmiques o de salut d’aquestes persones, que no
podran romandre a l’espai durant les hores del matí, durant les quals es podrien posar en marxa
activitats d’acompanyament i/o teràpia. Els serveis tècnics van manifestar en la Comissió
Informativa de l’Àrea que aquesta era la línia a seguir, però que els costos no es podien assumir. El
Grup de TeC va demanar una concreció de quant suposaria aquesta ampliació dels costos, sense que
es donés una resposta. El Sr. Martínez demana que es continuï avançant en aquesta línia, atès que
les persones usuàries són les més vulnerables i les que més necessiten de suport.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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Ciutadans
CUP
PPC

( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 1 vot ) …………………………….. ABSTENCIÓ
( 1 vot ) …………………………….. A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« Fets
1. En data 30 de maig de 2013 l’Ajuntament Ple va acordar prendre en consideració la
Memòria tècnica del Servei d’acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions
d’emergència i, conseqüentment, aprovar la revisió de la prestació del servei així com el Reglament
de Regim Intern del Centre d’acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions
d’emergència. El text íntegre del Reglament es va publicar al BOPB el dia 13 de novembre de 2013.
2. La Memòria tècnica i el Reglament del Centre estableixen que l’horari de
funcionament serà de 18 h a 10 h, per a la prestació de l’atenció bàsica consistent en allotjament,
alimentació (sopar i esmorzar, així com higiene i rober.
3. També s’estableix l’atenció social individualitzada mitjançant el disseny i
seguiment del Pla de Treball; i l’atenció grupal amb la programació i seguiment d’activitats.
4. L’actual horari de funcionament fa que l’àpat del dinar es faci fora del centre, la
qual cosa no afavoreix l’assoliment i el seguiment dels objectius de l’atenció a les persones usuàries
del centre en tant que hem detectat que algunes persones no tenen una alimentació adequada i que
el treball de vinculació amb els educadors no pot ser continuat.
5. Amb la finalitat de donar resposta a aquesta necessitat bàsica d’una manera mes
inclusiva i que d’altra banda està contemplada per la Llei de Serveis Socials 12/2007 com a
prestació obligatòria, considero necessari ampliar l’horari del centre d’acolliment incloent en
aquesta ampliació la possibilitat de dinar al centre. És convenient fixar un horari de 13.30 h a 9 h.
6. D’altra banda, aquesta modificació de prestació significarà una millora en la gestió
econòmica dels ajuts per necessitats bàsiques que gestiona Serveis Socials. Actualment una part de
les persones usuàries de L’Andana són beneficiàries d’ajuts per necessitats bàsiques en concepte
d’alimentació, i unes altres assisteixen a menjador social.
7. El centre disposa de les condicions necessàries per poder afegir l’àpat del migdia,
tant pel què fa a les instal·lacions de la cuina, com d’espais comuns.
8. D’altra banda, s’actualitza la legislació aplicable en matèria de protecció de dades
de caràcter personal
Fonaments de dret
1. Decret Legislatiu 2/2003. pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
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Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la
proposta, la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, proposa a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents:
ACORDS
PRIMER.- Prendre en consideració la Memòria tècnica del Servei d’acolliment
temporal per a persones sense sostre per a situacions d’emergència, que modifica la Memòria de 30
de maig de 2013. Es modifiquen les referències a l’horari d’atenció i de la prestació bàsica
d’alimentació. En concret s’han introduït els canvis següents:
Punt 9. HORARIS I ATENCIÓ A LES PERSONES
Es modifica parcialment, amb aquest text:
L’horari d’atenció del Servei serà de les 13.30 hores a les 09:00 hores.
L’ingrés dels usuaris s’efectuarà de manera progressiva entre les 13.30 i les 21:30 hores, per
evitar concentracions de persones en els punts d’accés al Centre. A les 21:30 hores es tancarà
definitivament l’admissió de nous usuaris, llevat els casos que tinguin un permís especial per
causes justificades o aquells que siguin conduits per la via d’urgència.
El Servei s’iniciarà a les 13.30 hores amb l’obertura del Centre. El personal tècnic corresponent es
farà càrrec de la preparació de l’espai de menjador, del servei de dutxes que té caràcter obligatori
i rober i dels espais de taller i activitats, per garantir que al seu ingrés els usuaris puguin fer-ne ús.
Un cop finalitzat el dinar els usuaris podran accedir al servei de rober i a consignar les seves
pertinences i s’iniciaran les activitats previstes per aquell dia amb els grups conformats
prèviament, segons consti en el pla de treball de cada resident.
De les 13.30 hores a les 22:00 (mitja hora després de la finalització de les admissions per poder
acollir a les persones que arribin en el darrer moment) es procedirà progressivament, segons ordre
d’arribada, a formalitzar l’ ingrés de les persones derivades. El procediment d’ingrés pels nous
usuaris seguirà aquesta seqüència:
1. S’informa al resident del funcionament i serveis que ofereix el Centre, així com del Reglament de
Règim Intern.
2. Atenció a la higiene en cas necessari: dutxa i canvi de roba.
3. Consigna de les pertinences.
4. Assignació de llit.
5. Documentació de l’ingrés: registre
La resta del punt 9, no té modificacions.
Punt 11. TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
Es modifica l’epígraf 1, quedant de la següent manera:
1,. Atenció bàsica
Allotjament
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Alimentació
Higiene i rober
PUNT 13. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR
Es modifica l’epígraf 3. que ara diu:
3. Oferir alimentació diària a les persones residents, garantint àpats sans i equilibrats.
PUNT 14. DESCRIPCIÓ I FUNCIONS DELS ESPAIS
Es modifica la primera frase del segon paràgraf, que queda així:
El Centre cobrirà les necessitats d’alimentació dels residents diàriament durant la seva estada.
La resta del segon paràgraf roman igual.
SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament de Règim intern del Centre d’acolliment
temporal per a persones sense sostre i per a situacions d’emergència, que modifica el reglament
aprovat pel Ple en sessió del 30 de maig de 2013, Les modificacions introduïdes fan referència a
l’horari del centre, a la prestació d’alimentació i a la legislació aplicable a la protecció de dades de
caràcter personal, En concret s’han introduït els canvis següents:
L’ Article 10. Protecció de dades de caràcter personal; s’ha redactat de la següent manera:
Pel que fa al tractament i cessió de les dades necessàries, serà d’aplicació la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals. El Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament del desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, en tot allò que no
contradigui la LO 3/18 ni el Reglament europeu de protecció de dades. I la Llei 32/2010, d’1
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
Article 13. Acollida de la persona usuària
L’epígraf 2 d’aquest article s’ha redactat així:
2. Cada persona rebrà l’alimentació diària i disposarà també de materials que facin possible la
seva higiene personal i íntima.
Article 18. Règim horari
Es modifiquen els 1.a. i 1.b, amb el text següent:
a. Horari general: el Centre tindrà un horari de funcionament de 13.30 a 09h, excepte quan es
presti l’atenció en situació d’emergència, que caldrà que resti obert segons necessitats del moment
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b. Àpats: el dinar es lliurarà a les 14.30, el sopar es lliurarà a les 21.30 i l’esmorzar de 7 a 8.30h.
Excepcionalment, i en cas que l’ingrés es produeixi amb posterioritat a aquest horari, se’l
proporcionarà igualment els àpats.
TERCER.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament de
règim intern del Centre d’acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions
d’emergència a informació pública i audiència als interessats mitjançant un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’anuncis de
la corporació; durant el termini de trenta dies establert per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a la formulació de reclamacions, al·legacions i
suggeriments. En cas de que no se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà definitiu.»
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA
Epígraf 15) Aprovació definitiva del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
Pren la paraula el Sr. Medina, com a President de la Comissió Informativa especial en
matèria de transparència. El Sr. Medina dóna lectura al contingut del dictamen que avui es presenta
al Ple.
Sotmès a votació el present dictamen, és aprovat per unanimitat. El seu contingut és el
següent:
« En data 22 de desembre de 2018 l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar inicialment
el text del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
L’acord segon dels aprovats disposava “Sotmetre els presents acords i el text del Codi
Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa aprovats al tràmit d’informació pública mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler
d’anuncis i edictes electrònic, durant un termini de 30 dies hàbils als efectes que es puguin formular
les reclamacions, al•legacions i suggeriments que es considerin oportuns. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP.”
En compliment d’aquest dictamen, els acords adoptats han estat sotmesos a informació
pública mitjançant anunci al Tauler d’anuncis i edictes electrònic de l’Ajuntament el dia 20 de
desembre de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 14 de desembre de 2018, i
al Butlletí Oficial de la Província de data 19 de desembre de 2018. S’ha publicat igualment un
anunci al Diari de Terrassa en data 20 de desembre de 2018.
Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació
corresponent al DOGC, no ha estat formulada cap reclamació, al·legació ni suggeriment en relació
als acords adoptats.
L’apartat c de l’article 13 estableix com una de les normes de conducta relativa a la
gestió i aplicació dels recursos públics “Procurar el pagament als proveïdors de l’Ajuntament en el
termini de trenta dies, a comptar des de la presentació de la factura al registre.”
Vist l’informe emès pel Servei de Planificació i Avaluació de programes de l’àrea de
Serveis Generals i Govern Obert en el que es posa de relleu la necessitat que el termini de pagament
a proveïdors s’adeqüi als criteris generals que són d’aplicació d’acord amb la normativa vigent i les
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Directives Europees en el sentit que el còmput del termini de pagament s’acredita quan des dels
serveis es procedeix a fonar la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats, en comptes del
criteri que estableix el Codi, que és a partir de l’entrada de la factura en el registre administratiu.
Atenent aquests antecedents, la Comissió Informativa especial en matèria de
Transparència proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 13.c del Codi Ètic i de Conducta de
l’Ajuntament de Terrassa, que quedarà redactat com segueix:
13.c. Procurar el pagament als proveïdors de l’Ajuntament en el termini de trenta dies,
a comptar des de l’aprovació de la factura.
SEGON.- Aprovar definitivament el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de
Terrassa i procedir a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, al Portal de
Transparència i a l’e-tauler. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publicarà la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.»
JUNTA DE PORTAVEUS
Epígraf 16) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
Pren la paraula en aquest punt el Sr. Giménez, 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 l’assassinat de dinou dones a mans d’homes. D’aquests crims, tretze són
considerats violència de gènere, perquè l’assassí és la parella o l’exparella.
» 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 eradicar-la. Per això hem de buscar
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i
molt arrelada, que només podrem eradicar 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
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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 17) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de
Portaveus, si s’escau.
1. En suport a la convocatòria de Vaga Mundial del Clima del moviment global
Fridays for Future (F4F) de joves i adolescents.
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 moviment Fridays for Future (F4F) és un moviment global de joves i adolescents
estudiants d’arreu del planeta que lluiten contra la emergència climàtica. Aquest 15 de març el
moviment F4F ha convocat una «vaga mundial pel clima i pel futur» fent una crida a joves i
adolescents per què surtin al carrer a exigir a governs i a adults, justícia social i climàtica i un
compromís clar per protegir el futur i evitar la emergència que suposa els perills del canvi climàtic.
A la ciutat de Terrassa, aquesta convocatòria és a les 18h a davant de l’Ajuntament.
El manifest de la convocatòria del 15 de març diu, literalment:
«Nos encontramos en un momento clave de nuestra historia. Hemos de escoger entre
políticas que no respetan los derechos fundamentales de las personas y que agreden nuestro entorno
o bien elegir dar un paso al frente y exigir medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía,
que respete nuestro medioambiente y que no pongan en peligro nuestro futuro. En Bruselas ya ha
comenzado el cambio, la concienciación de las alumnas y alumnos de los institutos ha llevado a una
serie de protestas contra el cambio climático, para la concienciación no sólo de la ciudadanía, sino
también de los responsables políticos. Es el momento de traer esta ola de esperanza a España para
que se pongan en marcha urgentemente políticas que cuiden de las personas y del planeta.
Necesitamos ponernos en marcha desde ya, pues las consecuencias del cambio
climático en nuestro país son claramente visibles, la posibilidad de que el nivel global del mar suba
tres metros de aquí al año 2100 es real, el 74 por ciento del suelo español está en proceso de
desertificación y se prevé que un 20% de lo que hoy está a salvo se verá en riesgo dentro de 50
años. A su vez la acidificación del océano y el cambio que están experimentando las corrientes
marinas está modificando la distribución de las especies, y el impacto del aumento de la
temperatura y de las emisiones de CO2 está desencadenando alteraciones en el régimen de vientos,
afloramientos o evaporación del agua con resultados preocupantes. La entrada de especies invasoras
está destruyendo la biodiversidad de nuestro país debido a las nuevas condiciones climatológicas,
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incluidos nosotros con la entrada de nuevos microorganismos que debido al cambio climático
vienen del norte de África y nos provocan nuevas enfermedades para las que no estamos
preparados.
Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Si los políticos no hacen nada,
haremos que nos oigan. La situación es extrema: la crisis ecológica se ha agudizado en los últimos
años, y ya no hay rincón del Planeta que sea ajena a esta urgencia. El coste de la pasividad es
enorme. Hace falta cambios profundos en un modelo económico cuya principal víctima somos
nosotros mismos. Y para ello la movilización es imprescindible, pero también lo es que se tomen las
medidas para frenar el deterioro ecológico. Como explicó Naomi Klein: “No se trata solo de
cambiar las bombillas, sino el modelo económico”.»
Com a resposta a l’exigència del moviment Fridays for Future a governs i a adults de
tot el planeta, la Junta de Portaveus del Ajuntament de Terrassa adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la convocatòria de «Vaga mundial pel clima i pel futur» que
aquest 15 de març tindrà lloc a moltes ciutat del planeta entre d’elles, la ciutat de Terrassa.
Segon.- Convocar a la concentració a les 18h al Raval de Montserrat aquest divendres
15 de març en motiu de la Vaga Mundial pel clima i pel futur.
Tercer.- Manifestar un compromís clar de l’Ajuntament de Terrassa a lluitar contra el
canvi climàtic i a entomar l’exigència del moviment F4F d’aplicar polítiques clares, concretes i
responsables contra el canvi climàtic i l’escalfament global.»
2. Demanar al BBVA que replantegi el tancament de l’oficina del carrer Núria.
El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals del PSC, TeC, PDeCAT, Ciutadans i PPC, i l’abstenció
dels Grups d’ERC-MES i CUP, és el que es transcriu a continuació:
« Recentment hem conegut la intenció de l’entitat bancària BBVA de tancar la seva
oficina del carrer de Núria núm.155, al barri de La Maurina de Terrassa. Paral·lelament, sabem que
aquesta entitat també té prevista la clausura de les seves sucursals del carrer Sant Marc i del carrer
de La Rutlla.
» Entenem que des de fa uns quants anys, la política aplicada per les diferents
entitats bancàries ha prioritzat els tràmits Online i ha anat eliminant de manera progressiva la seva
presència al territori. No obstant, creiem que hi ha oficines que, per la seva situació geogràfica i
importància logística – les que són referent tant per la ciutadania com pel teixit comercial i
empresarial de la ciutat -, s’haurien d’intentar mantenir. Aquest és el cas de l’oficina del BBVA al
carrer de Núria.
» l barri de La Maurina té una població amb unes característiques molt concretes,
amb un alt índex d’envelliment demogràfic. Les persones grans sovint necessiten d’un
acompanyament a l’hora de fer tràmits i gestions i entenem que si aquesta oficina desapareix, el
barri de La Maurina quedarà sense cap referència bancària física.
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» es del moviment veïnal ja s’han començat a organitzar protestes i mobilitzacions
que demanen el replantejament d’aquesta decisió a l’entitat bancària.
» mateixa línia, i donant resposta a la demanda ciutadana, l’alcalde de Terrassa fa
setmanes que està en contacte amb el BBVA per tal de poder aturar el tancament de l’oficina del
carrer de Núria.
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents:
ACORDS
1. Demanar a l’entitat bancària BBVA que replantegi el tancament de la seva sucursal
8096, situada al carrer de Núria, al barri de La Maurina de Terrassa; així com d’altres oficines també de diverses entitats bancàries - que fan un servei social i de proximitat.
2. Traslladar aquesta acords a la seu central del BBVA a Catalunya, als comerciants i
a l’associació veïnal i l’associació comercial del barri de La Maurina de Terrassa.»
3. Dignificar la situació de les bateries de recollida de residus a les zones
desafectades pel l’obligació de la recollida pneumàtica.
El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals del PSC, TeC, PDeCAT, Ciutadans i PPC, i l’abstenció
dels Grups d’ERC-MES i CUP, és el que es transcriu a continuació:

« Al 2006 es va aprovar el “Pla director de la recollida pneumàtica a Terrassa” segons
el qual les obres d’urbanització havien de contemplar l’obligació d’incorporar la implantació d’un
sistema integrat de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, en els següents àmbits:
- Sectors de sòl urbà no consolidat en Àrees centrals de millora urbana: PMU Fàbrica
AEG, PMU Pont Aurell Armengol, PMU Fàbrica Sala Badrinas, PMU Vapor Cortés.
- Sectors de sòl urbà no consolidat de completament del teixit urbà: PMU Can
Montllor, PMU Roc Blanc, PMU St. Pere de les Fonts, PMU Torre-sana (Subsector 1),
PMU Torre-sana (Subsector 2).
- Sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial: PP Les Aymerigues, PP Can
Colomer-Torrent Mitger, PP Can Marcet. (Així com el Sector del PP Palau Nord al
que posteriorment, en virtut de Decret d’Alcaldia núm. 14007 de data 28 novembre
2006, es va incorporar en aquest grup).
- El sector del Vapor Gran disposa d’instal·lacions de recollida pneumàtica sense
central, d’acord amb el PEMU aprovat definitivament el 13 de març de 2002 anterior
al POUM vigent i continguts amb posterioritat al projecte d’urbanització tramitat per
iniciativa privada i aprovat definitivament en data 9 de gener de 2003 per Decret
d’Alcaldia núm. 147.
» El contingut de ‘‘l’Avanç del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de
Terrassa 2018-2030’’, en fase de redacció pels tècnics del Servei de Medi Ambient municipal,
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marca els objectius i les línies estratègiques a seguir en la recollida i evacuació de residus
municipals. El Pla no preveu la recollida pneumàtica com a únic sistema de recollida en els nous
sectors per assolir aquests objectius.
» En paral·lel, “l’Estudi d’anàlisi d’alternatives per al desenvolupament de la
recollida pneumàtica de residus a Terrassa’’ de 2017 redactat per l’empresa Data Ambient, 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 document “Memòria justificativa per 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’’, redactat pels Serveis de Medi Ambient
municipals proposa que es procedeixi a una revisió de la viabilitat d’aquestes previsions, tant pel
que a la inversió publica que comportaria, com pel que fa a la seva repercussió sobre les actuacions
urbanístiques previstes o pendents. El document explica que aquesta reformulació dels sistema de
residus no ha d’anar en detriment de la correcte i eficient gestió dels residus que es produeixen a la
ciutat, ja que existeixen sistemes alternatius de igual o major eficàcia i de menor cost econòmic. I
en conseqüència, es recomana eliminar aquesta obligació que marca la normativa actual i que, de
forma alternativa, es puguin implantar altres sistemes que donin compliment als objectius establerts
en el Pla de prevenció i gestió dels residus municipals de Terrassa que sigui vigent. D’altra banda
cal dir que l’esmentada obligatorietat ha estat un factor més en la manca de desenvolupament
d’alguns sectors, atès que l’elevat cost d’implantació i explotació d’aquestes infraestructures
incideix negativament en la seva viabilitat econòmica.
» Per tant, a banda de l’impuls inicial de desenvolupar la recollida pneumàtica, la crisi
econòmica i una valoració actualitzada aconsellen obrir el ventall d’opcions en la recollida de
residus en els sectors implicats, la qual cosa suposa que la recollida pneumàtica decaurà com a
sistema de recollida pel seu cost, tal i com va quedar descartat com obligació al passat Ple de 28 de
febrer. Aquesta conclusió no pot fer oblidar les promeses d’un servei de recollida que es publicitava
com innovador i modern destinat a convertir la recollida de residus a la nostra ciutat en un referent.
És per això que es va construir una central de recollida a Torre-sana, pagada per l’Ajuntament; i és
per això que al Vapor Gran es van construir les canalitzacions pertinents, pagades pels propietaris.
Val a dir que en general, i a Torre-sana i al Vapor Gran en particular, la perspectiva de la recollida
pneumàtica va significar que la situació, col·locació i manteniment de les bateries de contenidors de
recollida de residus fos inicialment provisional, supeditada a la construcció de les canalitzacions a
Torre-sana i a una nova central de recollida al Vapor Gran.
Per tot plegat la Junta de Portaveus de l´Ajuntament de Terrassa adopta el següent
ACORD:
ÚNIC.- Instar a l’Ajuntament de Terrassa que, prèvia consulta amb les entitats veïnals
i comerciants de les zones afectades, es revaluï la ubicació i l’aspecte que haurien de tenir els espais
definitius de les bateries de contenidors de recollida de residus a totes les zones afectades per la
recollida pneumàtica, especialment a Torre-sana i Vapor Gran.»
4. Per adaptar el recorregut de la L3 del servei de transport públic municipal.
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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:
« D’acord amb els motius exposats a la instància presentada per un conjunt d’entitats
del barri de La Maurina, que s’adjunta annexa, la Junta de Portaveus adopta els següents acords:
ACORDS
Primer.- Demanar als serveis municipals de Mobilitat que estudiïn la possibilitat de
modificar el recorregut de la L3 del servei de transport públic municipal per tal de disposar de
noves parades que donin cobertura a la zona oest del barri de La Maurina i el nou equipament situat
a la plaça de La Maurina.
Segon.- Introduir les modificacions oportunes per tal de que en els plecs de condicions
tècniques de la futura concessió del servei d’autobús, es mantingui el recorregut i parades citades en
l’acord anterior.»
5. Per garantir el dret a sufragi a totes les persones en igualtat de condicions.
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:
« A finals del 2018 el Congrés dels Diputats va aprovar una reforma de la Llei
electoral que permetia que 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual incapacitades
judicialment poguessin votar. Una mesura llargament reclamada per entitats socials i que donava
compliment a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
» Durant la seva tramitació al Congrés, el Partit Popular va introduir una esmena que
desvirtuava la reforma i que provocava inseguretat jurídica ja que establia criteris d’interpretació de
la competència de les persones amb discapacitat d’exercir el seu dret a vot. Arran d’aquesta esmena,
la Junta Electoral Central va dictar el proppassat 11 de març una instrucció segons la qual els
membres de les meses, interventors/-es i apoderats/-des podien apuntar les dades de les persones
amb discapacitat intel·lectual en cas de sospitar que no exercien lliurament el seu dret a vot.
» Una instrucció de la Junta Electoral Central que vulnerava greument la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i que representava una greu
discriminació i una arbitrarietat inacceptable. Davant d’aquesta vulneració de drets, partits i entitats
van recórrer aquesta decisió que la Junta Electoral Central va esmenar en una nova resolució feta
publica el 19 de març. Els membres de la mesa i dels partits podran apuntar les dades personals de
totes aquelles persones sobre les que tinguin dubtes en relació al seu exercici al dret de vot de
manera lliure. Una rectificació que considerem molt insuficient i que deixa un ampli marge a la
interpretació, el que suposa indefensió jurídica.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents
ACORDS:
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PRIMER.- Demanar a la Junta Electoral Central la retirada de la instrucció sobre la
reforma del vot de les persones amb discapacitat intel·lectual i qualsevol altre mesura
discriminatòria que suposi la identificació de l’elector.
SEGON.- Traslladar el contingut d’aquest acord a la Junta Electoral Central, a la Junta
Electoral Provincial, a la Junta Electoral de Zona i a les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i
Accessibilitat.»
6. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada i als grups
parlamentaris la no ratificació del Decret Llei 5/2019, d’accés a l’habitatge.
El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals del PSC, TeC i CUP, el vot en contra del Grup del
PDeCAT, i l’abstenció dels Grups d’ERC-MES, Ciutadans i PPC, és el que es transcriu a
continuació:
« El passat 5 de març el govern de la Generalitat va aprovar un Decret Llei de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge i que haurà de ser ratificat o no aprovat pel Parlament de
Catalunya el pròxim 3 o 5 d’abril. Aquest Decret Llei fa tot el contrari al que s’anuncia al títol. El
govern de la Generalitat, no només incompleix amb les seves obligacions en matèria d’habitatge,
sinó que ara intenta bloquejar les polítiques que fan alguns Ajuntaments i carregar-los tota la
responsabilitat, sense les aportacions pressupostàries que li corresponen, impulsant aquest Decret
llei per la porta de darrere.
» Per què el decret d’habitatge del Govern no només NO solucionarà si no que
agreujarà la crisi de l’habitatge a Catalunya?
1) Estem davant d’una nova Llei Òmnibus com la que Artur Mas va aprovar el 2011,
amb desenes de modificacions que tindran efectes molt negatius a curt, mig i llarg
termini en termes de protecció del dret a l’habitatge i dret a la ciutat.
2) Liberalitza el model actual d’habitatge protegit per poder fixar preus més alts en
funció del barri. Una demanda dels promotors privats que promou la segregació
en funció de la renda i desvirtua un dels objectius de la mesura del 30%.
3) El decret renuncia a atorgar la qualificació permanent a tots els habitatges de
protecció oficial, una decisió incomprensible donat el context actual.
4) Proposen que la Generalitat deixi de tenir cap responsabilitat en l’atenció als casos
de desnonament, i la traslladen als Ajuntaments. Tot plegat sense cap aportació
pressupostària extra per als municipis, que avui ja estan desbordats.
5) Es tracta d’un decret que s’ha fet d’esquena a qui cada dia dóna la cara en primera
línia defensant el dret a l’habitatge a Catalunya: ciutadania, entitats i món local.
Imposar mesures sense la seva participació és tota una declaració d’intencions per
part del Conseller.
6) Obliga a construir als Ajuntaments en un termini de 2 anys, en tots els solars
aconseguits pel dret de cessió del 10%, sense cap aportació econòmica de la
Generalitat. Si no es fa, la Generalitat es pot quedar els solars.
7) Les mesures per a propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges
lliures és absolutament insuficient i un brindis al sol, ja que obliga a incloure
índex de preus a les ofertes i contractes de lloguer, sense obligació de respectar
aquest, és merament un element informatiu.
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ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Terrassa es posicioni en contra del Decret Llei 5/2019
del Govern de la Generalitat perquè suposa un pas enrere en el dret a l’habitatge a Catalunya.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada immediata
d’aquest Decret Llei fet d’esquena als Ajuntaments, les entitats i la ciutadania. Iniciar un procés de
debat i propostes per a elaborar un nou Decret Llei amb el màxim consens i que suposi un avenç en
la garantia del dret a l’habitatge la ciutat i a Catalunya.
Tercer.- Demanar a tots els grups polítics amb representació al Parlament, que en cas
que el govern de la Generalitat no retiri aquest Decret Llei, no el convalidin al Parlament, i per tant,
votin en contra quan es porti al ple.»
7. Pel restabliment de la memòria històrica dels exiliats i exiliades de la Guerra Civil
espanyola
El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals del PSC i TeC, el vot en contra del Grup del PDeCAT, i
l’abstenció dels Grups d’ERC-MES, Ciutadans, CUP i PPC, és el que es transcriu a continuació:
« Atès que, fou aquí Espanya on es va lliurar la primera batalla que va enfrontar al
segle XX als que defensaven la llibertat contra els que defensaven models totalitaris de societat. I
els que portaven la raó --la raó de la democràcia-- van ser dolorosament derrotats i reprimits.
» Atès que, aquest va ser el principi d’una llarga dictadura a Espanya i d’un llarg exili
de centenars de milers d’éssers humans, d’espanyols i espanyoles, molts dels quals van començar la
seva travessia en camps de concentració com el que es trobava aquí, a Argelès-Sud -Mer, o Sant
Cebrià de Rosselló, a Le Barcarès, i tants d’altres.
» Atès que, cal retre homenatge a aquella democràcia espanyola que va ser derrotada
per la tirania, i rendir tribut a aquells que van donar el millor de si mateixos lluitant perquè això no
tornés a ocórrer al nostre país.
» Atès que, una de les proves que la Constitució de 1978 va restaurar els valors i els
ideals de la República de 1931 és que posà de nou en marxa el “cor aturat” - el “cor gelat”, que
diria Antonio Machado - de l’Espanya moderna, audaç i oberta que havien inaugurat les Corts de
Cadis en 1812 i que la República Espanyola de llavors va rellançar amb entusiasme.
» Atès que, una Espanya que mai ha renunciat a la llibertat malgrat els cops, de les
cadenes i dels exilis que ha hagut de patir al llarg de la seva centenària història. Aquesta és
l’Espanya per la que va defensar Manuel Azaña: “una Espanya unida, diversa, democràtica,
tolerant i en continu progrés; una Espanya que basa en l’educació i en la ciència el
desenvolupament de la seva societat”.
» Atès que, fou durant la República, que les dones - per fi - es van posar dretes i van
reclamar la dignitat que durant moltíssims anys els va ser negada. Malauradament, la guerra,
primer, i la dictadura, després, van aturar i escapçar totes les conquestes que s’havien endegat. El
somni de la igualtat, recent iniciat, es va esvair. Aquelles dones de l’exili van ser les primeres a
obtenir recursos, ingressos per reconstruir les llars perdudes, per mantenir la moral alta, per
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transmetre la memòria i per sostenir viva l’esperança del retorn. Aquelles dones admirables,
anònimes, combatives i custòdies de la memòria són avui també exemple per a totes les dones que
encara avui continuen la lluita de la igualtat.
» Atès que, després de 80 anys d’aquest exili polític, toca ara de girar la vista enrere i
recordar-nos d’aquests centenars de milers i milers d’exiliades i exiliats espanyols –molts d’ells
catalans i catalanes- que van haver de trencar les seves vides com a conseqüència del fanatisme i la
brutalitat del feixisme.
» Atès que, quan es complien dos anys de l’inici de la Guerra Civil, Manuel Azaña va
pronunciar un discurs a Barcelona que ja ha quedat per a la història, per a la història de la política
gran, de la política amb majúscules. Deia el següent:
"Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, sacar de la lección y
de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a
otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez les hierve la sangre iracunda
y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, y con el odio, y con el apetito
de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección, la de esos hombres que han
caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que, ahora,
abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían con los
destellos de su luz, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz. piedad y perdón”.
» Dos mesos abans de morir, Antonio Machado va concedir una entrevista on deia:
"Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los
historiadores, todo está claro: hemos perdido la guerra". Però el poeta va concloure: “Avui, 80
anys després, no hi ha cap dubte: humanament van guanyar la guerra”.
» Atès que, davant aquesta realitat de la nostra història comuna, ens toca a les
generacions presents i futures el deure de preservar la memòria històrica i democràtica de
Catalunya, en el període que abasta la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició
fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de 1979, com una de les millors eines per
contribuir a assegurar que mai més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir amb la
conquesta de la democràcia durant la Transició.
» Atès que, entre els principis rectors que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
el legislador estatutari hi va situar, a l’article 54, la memòria històrica on els poder públics "han de
vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques".
» Atès que, en aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives
catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i manteniment de la
memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura
franquista i la Transició.
» Atès que, trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial
Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, amb l’objecte de desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a
l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica.
» Atès que, poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen
53

i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la
Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article 15.1 que “Les Administracions públiques, en
l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva,
de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures
s’hi podrà incloure la retirada de subvenciones o ajudes públiques”.
» Atès que, en base aquesta normativa que des d’aquest ajuntament, el qual com molts
d’altres de Catalunya va patir –i com també la seva ciutadania- la repressió de la dictadura
franquista, reclami al Govern de la Generalitat que actuï pel compliment d’aquesta normativa del
Parlament de Catalunya.
» Atès que, tornem a viure l’auge de moviments populistes, el creixement del
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen una retòrica de
l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimenten de les desigualtats
socials.
» Atès que, aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la nostra
lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, fraternal i plural, així
com dels valors de l’europeisme que han contribuït al major període de pau al continent. Aquests
valors avui es veuen de nou amenaçats i com a demòcrates estem disposats a fer-hi front.
Atès que, la cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per
damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només des del respecte a totes les idees, el
respecte a la llei i a les institucions, que serem capaços de traçar un futur millor.
Per aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents:
ACORDS:
1. Instar el Govern de la Generalitat que en compliment de la legislació vigent en
Memòria Històrica, i d’acord amb les resolucions aprovades pel Parlament de
Catalunya, faci les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos des
de la publicació d’aquesta moció, el monument dedicat al Terç de Requetès de la
Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de
Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat.
2. Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació vigent en
Memòria Històrica, i d’acord amb les resolucions aprovades pel Parlament de
Catalunya, faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar tant el monument
esmentat com altres elements que poguessin resultar retirats de l’entorn esmentat,
si els informes tècnics corresponents avalen l’interès històric o artístic dels seus
elements.
3. Reafirmar el compromís de donar compliment des d’aquest ajuntament a la
legislació en Memòria Històrica esmentada, actuant dins el terme del municipi per
identificar, valorar, i si s’escau fer retirar qualsevol símbol, monument o
identificació de la dictadura franquista que encara pugui trobar-se a la via pública.
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4. Traslladar a la Comissió de Nomenclàtor d’aquest Ajuntament la proposta de
designar una via pública amb un nom que honori a tots els exiliats i exiliades de la
Guerra Civil –i en especial la d’aquells ciutadans i ciutadanes del nostre municipi
que el van patir- i la col·locació d’una placa commemorativa que així els recordi.
5. Recolzar al Govern de l’Estat per haver donat compliment a la normativa estatal en
matèria de memòria històrica respecte a la retirada de la tomba del dictador
Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos, i demanar a col·lectius o
individus a títol personal que deixin d’obstaculitzar els tràmits per així fer-ho
possible.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al
Monestir de Montserrat, i a les entitats del municipi que vetllin per a la recuperació
de la memòria històrica.»
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Epígraf 18) Intervenció de l’AMPA Escola Sala i Badrinas, per tal d’exposar un prec en relació a
la situació de l’Escola.
Pren la paraula, en nom de l’AMPA Escola Sala i Badrinas, la Sra. Jessica Christine
Saduskie Invers, qui pronuncia les següents paraules:
« Som 300 famílies de l’AMPA de l’escola Sala i Badrinas, una escola pública
multicultural, integradora, vinculada a l’entorn, que ha crescut per quedar-se i per transformar el
barri i la ciutat. Som l’única escola de Terrassa que queda en barracons, sí, però tot i així el projecte
educatiu innovador ha sabut adaptar-se i superat aquesta barrera. Any rere any cada cop més
famílies demanen de venir a la nostra escola. Portem anys denunciant la manca de compromisos per
part de les administracions i la situació d’improvisació en què els nostres fills i filles estan
escolaritzats. Després de mil i una reunions amb tots els estaments, ara som una AMPA en
moviment que ha decidit començar en treballar per canviar la nostra situació, tenir un edifici en
condicions i oferir una educació digna i pública al nostre alumnat, també en l’etapa de secundària.
» Totes les famílies estem convençudes que el projecte que proposem serà un benefici
pel barri i per la ciutat de Terrassa. Això és el que us volem comunicar. Volem previsió, estratègia i
compromís. L’any 2011, l’escola va començar P3 en un espai on el subsòl estava contaminat, amb
risc greu per a la seva salut. Primer problema. El grup va ser evacuat d’urgència i van ser traslladats
a la biblioteca d’una escola. En aquell nou espai, evidentment, feien nosa ja que l’espai tenia usos
ambivalents. Finalment, van acabar el curs següent en un espai en barracons al parc de Vallparadís,
un solució provisional que continua vuit anys després sense horitzó.
» Volem condicions dignes pels infants. Si tot continua com està previst, sense licitar,
sense construir, centenars d’alumnes hauran viscut tota la seva educació primària en barracons. Una
etapa clau per alumnes i famílies que hauran passat patint per si es col·loca el nou mòdul de
barracons a temps, demanant més metres i mòduls addicionals, pidolant una mica més d’espai de
pati per a la mainada. Una etapa on a cada inici de curs algunes classes hauran començat al
setembre sense l’aula en condicions, sense pissarres, sense mobiliari i fins i tot sense la instal·lació
elèctrica pertinent. Tota l’educació infantil i primària sense gaudir d’espais dignes i amb un pati
sempre enfangat i massa petit per a tots els alumnes de l’escola.
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» Volem continuïtat del nostre projecte educatiu i vertebrar el canvi al sud de Terrassa.
L’any vinent, els cinquanta infants de la primera promoció de l’escola finalitzaran primària. A on
aniran? En quines condicions? Dels tres instituts possibles, un en fan marxar del barri; l’altre no té
places; i l’últim no ofereix un projecte que permeti continuar els valors i el tarannà del Sala i
Badrinas. A data d’avui, ni l’Ajuntament ni la Generalitat ens ofereixen cap alternativa clara ni
satisfactòria. Si no hi ha solucions, Terrassa perdrà l’oportunitat de fer créixer el projecte educatiu
innovador del Sala i Badrinas. Un projecte cada cop més sol·licitat que amb un model d’ InstitutEscola podria mantenir la seva coherència pedagògica i convertir-se en un eix vertebrador de la
transformació del sud de Terrassa.
» Des de l’AMPA del Sala i Badrinas volem connectar el nostre projecte amb l’entorn,
oferir una solució global per una realitat fragmentada, una estratègia que compensi desigualtats, que
lluiti contra la segregació escolar, que eviti l’absentisme escolar, que sigui eficaç contra
l’assetjament. En definitiva, volem crear un espai de convivència i transmissió de valors entre
generacions, on famílies, educadors i infants siguin el motor del canvi del barri del Segle XX.
Volem crear un nou projecte educatiu que sigui un valor afegit per Terrassa, una ciutat que promou
l’escola pública, integradora, acollidora i innovadora.
» Per aquests motius sol·licitem a l’Ajuntament, en primer lloc, que emplaci la
Generalitat a un compromís clar i concret per a la construcció de l’edifici del futur institut-escola.
En segon lloc, que exigeixi a la Generalitat un calendari d’accions i planificació de forma
immediata. En tercer lloc, que ens recolzi en la defensa d’una educació pública, digna i de qualitat,
també a l’educació secundària. Tal i com ho corrobora el cens municipal, hi ha una manca
d’instituts a la Zona 4 de Terrassa. És urgent la construcció d’un institut-escola a la zona, que pugui
cobrir les necessitats escolars dels infants que hi viuen. Per això nosaltres diem: “Stop
improvisació!. Institut-escola Sala i Badrinas, ja!.»
El Sr. Vega comença adient que es mostra d’acord amb el comentari de què hi ha
hagut improvisació, i una manca de previsió, d’estratègia i d’un cert compromís. És també de
justícia posar-ho en el context en què s’ha produït. La construcció no és competència de
l’Ajuntament, tot i que aquest ha insistit de manera reiterada. És cert que en un primer moment hi
havia un espai que després es va detectar que estava contaminat. Van haver-hi els canvis que
l’AMPA ha esmentat. L’Ajuntament no en tenia coneixement. Aquesta part sí que és responsabilitat
de l’Ajuntament. El Sr. Vega reconeix que hi ha hagut un retard injustificable, fruit d’una crisi
econòmica molt forta que ha patit el país. Però també és cert que hi ha hagut una manca de
planificació i de govern en aquest sentit. Tothom coneix les polítiques dels darrers anys, els governs
provisionals, les convocatòries electorals i la manca de pressupostos, que han afectat, sobretot, a
serveis tan bàsics com l’educació i la salut. El Sr. Vega posa com a exemple que els pressupostos
actuals del país es van aprovar l’any 2017, pensats l’any 2016 sobre dades del 2015. El món ha
canviat molt. Hi ha un tercer element dins d’aquesta contextualització, que és molt important, i que
afecta al dia d’avui: l’increment de la població que ha tingut Terrassa. Aquest ha estat un element
que ha desestabilitzat l’escassa planificació que hi havia, i que posa en risc no només la qualitat sinó
el dret a l’educació. S’ha parlat de condicions dignes. El Sr. Vega reconeix que la ubicació en
barracons és una situació indesitjable. Però és de justícia reconèixer que la qualitat de barracons és
digna i ofereixen unes condicions acceptables. Cal reconèixer també la paciència de l’AMPA de
Sala i Badrinas, perquè no és de justícia que una escola que es va planificar pel curs 2009-2010, nou
anys després estigui en la situació actual, sense construcció i sense una data final. El Sr. Vega ho ha
reclamat al Conseller d’Educació, i aquest ha expressat la seva voluntat al respecte, malgrat no
estigui garantit disposar d’uns pressupostos. D’aquí la seva prudència a l’hora d’assumir
compromisos sobre dates. El Sr. Vega afegeix que l’AMPA té tot el seu dret, i el Sr. Alcalde ho
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defensa, a defensar una continuïtat del projecte educatiu del centre. El Sr. Vega manifesta la seva
sorpresa davant el fet que una associació de pares i mares defensi amb aquesta fermesa un projecte
educatiu. Aquest és un bon element, que mereix tot el reconeixement del Sr. Vega. No obstant, no
es poden fer planificacions amb mirades d’un centre sense tenir en compte l’entorn. Cal que la Zona
4, i el conjunt de la ciutat, faci una previsió de l’educació, que tingui en compte elements del dret a
l’educació, els edificis necessaris, però també la capacitat d’absorció de joves no només de l’ESO
sinó també de batxillerat i de formació professional. Cal tenir també molt present, i per això s’ha fet
un pacte dins del Consell Escolar Municipal i amb la Síndica de Greuges, la lluita contra la
segregació. L’essència d’aquest pactes és que cal una mirada més enllà de cada centre, diferent a la
que s’ha tingut fins ara, i que ha fet que hi hagi centres, separats per tres-cents l’un de l’altre, i que
un tingui un 0,5 d’elements de diversitat, dels indicadors que afecten la segregació, i l’altre tingui
un 95%. Per tant, aquesta planificació s’ha de fer amb una mirada més global. En aquest punt serà
bo arribar a un punt d’encontre, entre qui té les estadístiques de nens i nenes, i qui té els mitjans, el
professionals i la resta d’elements, pressupostos i partides, per fer-ho real i possible. Aquest és el
Departament d’Educació. El Sr. Vega té constància que el Departament hi està treballant, i que aviat
presentarà una proposta. El Sr. Vega es compromet a insistir-hi. L’escola Sala i Badrinas es troba a
la mitjana de la diversitat. A altres barris s’ha fet un institut-escola. Caldrà veure, dins d’aquesta
planificació, quina és la proposta del Departament. El Sr. Vega es compromet a què un cop es
disposi del mapa de planificació, compartir-ho amb l’AMPA i les escoles de la zona. El Sr. Vega
espera que entre tots plegats, l’administració competent, el Departament d’Educació,
l’administració local i la comunitat educativa, es pugui donar la resposta que els joves de la ciutat es
mereixen.
Epígraf 19) Intervenció del Comitè Vaga Feminista, per tal d’exposar els fets ocorreguts durant el
matí del 8 de març, a l’inici dels piquets informatius de la vaga general.
Pren la paraula, en nom del Comitè Vaga Feminista, la Sra. Joa Peralbo Bruno, qui
pronuncia les següents paraules:
« Des del Comitè de Vaga General Feminista de Terrassa volem denunciar els fets
ocorreguts durant el matí del 8 de marc, a l’inici dels piquets informatius de la vaga general.
» Ens vam trobar a les 7 del matí un centenar de persones i es van iniciar les accions
de lluita normals en una jornada reivindicativa. Quan ens disposàvem a anar a fer el piquet habitual
de la carretera C- 58 ja estava preparat un fort dispositiu policial a l’algada dels jutjats. Aquest va
impedir que poguéssim seguir amb el transcurs normal de l’acció i ens van aturar a l’alçada dels
jutjats de Terrassa. Allà ens van començar a agredir mitjançant un ús desproporcionat de la força
policial repressiva. Nosaltres, mai a Terrassa, en una vaga general mixta ens havíem trobat en
aquesta situació: retingudes camí a un piquet a l’autopista en jornada de vaga. Es fa evident que ens
ho van fer perquè era una vaga general feminista i gairebé totes a la mobilització érem dones.
» Així doncs, denunciem les accions i les actuacions policials per part dels Mossos
d’Esquadra:
• L’ús de càrregues violentes, ja fos amb les porres o amb les mans, que van provocar
contusions a diverses companyes. Entre elles, sis agressions greus.
• El paternalisme en el llenguatge i en la manera de dirigir-se a nosaltres. A més, ens
trobàrem amb mirades lascives i de prepotència cap a les dones que intentaven
mediar entre el cos policial i les manifestants.
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• L’actuació policial desproporcionada, concretament en el 8 de marc; només a
Terrassa ja teníem un 7% del cos policial de Catalunya.
• Durant la repressió es van viure gravíssims episodis de transmisogínia per part de la
policia amb comportaments com: assenyalar públicament a la nostra companya
dirigint-se a ella amb el pronom masculí, intenció de retenir-la específicament i,
així, aïllar-la del grup; dirigir-se a ella amb crits com «a por él», «identificadle» ¡
«cogedlo» per la seva fàcil identificació entre un grup de dones cis; prendre-li la
motxilla i estripar-li la jaqueta mitjançant la violència. La nostra companya, per tot
això, va acabar amb lesions cervicals, amb collarí i un atac d’ansietat.
• Així mateix, volem denunciar que el mossos ens van prendre una motxilla i un
mòbil que no ens volien tornar.
» A banda del que es va viure a primera hora, volem denunciar el comportament
masclista, també, de la Policia Municipal que ens va infantilitzar i tractar d’histèriques, i fins i tot
rient-se de nosaltres.
» També volem assenyalar a l’ajuntament pel fet de restar-nos importància a la seva
concentració a les 12h després d’exposar públicament tot el que s’havia viscut, com si la nostra
intervenció fos un destorb davant la performance que s’havia muntat.
» Si realment l’Ajuntament de Terrassa us anomeneu “La Terrassa feminista”, no
hauríeu de tolerar tenir a sou uns cossos policials que rebaixen i denigren la nostra lluita política i
que assenyalin com a objectius concrets aquelles dones que poden estar en una situació més
vulnerable.
» No hem vist cap interès, per part de la majoria de partits, en denunciar les greus
agressions patides per les dones de la vostra ciutat, ni la transmisogínia patida per part de la nostra
companya. Davant d’aquests greus fets ocorreguts i davant la passivitat generalitzada per part de
l’Ajuntament de Terrassa en assenyalar aquestes injustícies, demanem el següent:
-

-

-

La formació real dels cossos policials de l’Estat en matèria LGTBI, i en específic
trans, tal i com dicta la llei 11/2014 LGTBI de Catalunya, i la incorporació als
Mossos d’Esquadra de treballadores especialitzades en aquest àmbit.
Que l’Ajuntament autoanomenat “Terrassa feminista” es posicioni a favor de les
companyes que van ser agredides i que denunciï públicament les càrregues
policials que van patir el dia 8 de març, davant la jornada del matí, i les agressions
transmisògines cap a una de les participants en aquestes mobilitzacions.
Que l’Ajuntament de Terrassa reconegui la transmisogínia com una actitud
masclista.

» No oblideu que seguirem combatives davant les actituds opressives. Visca la lluita
feminista!»
Pren la paraula tot seguit la Sra. Garcia, qui recorda que la Comissió 8 de Març es va
reunir el 22 de març per fer una valoració de la jornada. En aquesta reunió, totes les dones que
formen part d’entitats, sindicats i partits polítics van parlar i van dir la seva, tant per un acte que van
patir unes Mosses d’Esquadra a la concentració de les dotze del migdia, com per un comunicat que
des d’un partit polític es va fer arribar de part del Comitè de Vaga Feminista. No està signat per
totes les entitats que conformen la Comissió 9 de Març, però sí que gairebé per totes. És una carta
que es va decidir que es faria arribar al Comitè de Vaga Feminista. La Sra. Garcia dóna tot seguit
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lectura a aqueta carta: “Les dones que integren les diferents associacions, entitats, partits polítics i
sindicats que formen part de la Comissió 8 de Març de Terrassa volem traslladar-vos el nostre
suport, com a dones feministes, arran dels esdeveniments ocorreguts el matí del 8 de març del 2019,
en què sembla que el cos de Mossos d’Esquadra, per aturar el piquet que anava a tallar l’accés a la
C-58 va utilitzar un llenguatge paternalista, i a l’hora certa prepotència al dirigir-se a les persones
que us trobàveu allà. Indicar que la Comissió 8 de Març, i durant la celebració de la concentració de
les 12 hores al Raval de Montserrat, va donar suport a la vostra crida, atès que vareu poder llegir el
que vareu considerar, sense que res ni ningú limités el vostre dret a la llibertat d’expressió, tenint en
compte que les persones que componen la Comissió 8 de Març desconeixien el contingut de la
vostra intervenció. Com a associacions i entitats feministes de la ciutat, hem de remarcar la sororitat
que es va demostrar a la concentració de les 12 del migdia amb les persones representants del
Comitè de Vaga Feminista. Lamentem profundament, a la vista del vostre comunicat, que vosaltres
hagueu sentit que us restaven importància dins dels nostres actes, ja que no va ser així.
Senzillament, un cop se us va deixar exposar el que volíeu dir, vam continuar l’activitat que teníem
preparada amb normalitat, com vosaltres vareu continuar amb les teníeu previstes. Tot i aquest
aclariment, considerem que l’actuació policial us hagi fet sentir menyspreades és del tot injust. És
per això que diem: ‘si toquen a una, ens toquen a totes’. No podem tolerar ni el paternalisme ni
l’abús de poder de cap manera”.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Epígraf 20) Presentada pel Grup municipal de TeC, en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8
de Març a Catalunya i per portar les seves demandes a les institucions municipals.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
TeC, és el que a continuació es transcriu:
« Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya al qual
s’han adherit més de 350 organitzacions:
«El 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets
conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i
sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra
Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites
antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per
fer i nosaltres seguim lluitant .
La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir
avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats,
treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb
diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem
lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero... Som les que no hi són: som les
assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van
quedar a les fronteres. Som TOTES.»
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» En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de
reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit
des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades
aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per fer
front a les estructures opressió patriarcal des de la sororitat.
» Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista,
i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis,
amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.
» Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest.
Per exemple, entre les reivindicacions, es denuncia que ser dona sigui la principal causa de pobresa
i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet
de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge
allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar
un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida. Cal
aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza l’ajuntament.
» També es recull la preocupació pel qüestionament constant de la llei de l’avortament
i les manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la
decisió de les dones sobre els nostres cossos.
» Es reivindica també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en
la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una
sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en la coeducació en
tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels
llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
» També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les
dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia,
reparació i no repetició .
Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer._ Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya
Segon._ Realitzar una avaluació de les contractacions pagades per l’ajuntament que es
realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars
d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres,
entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precarització (hores
contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres). Aquesta avaluació es farà amb un grup de
treball creat a tal efecte i amb la presència d’entitats de dones del municipi. Realitzar una avaluació
del pressupost de l’Ajuntament i de les contractacions pagades per l’Ajuntament des de la
perspectiva de gènere per a corregir la bretxa salarial i evitar condicions de precarització, així com
conèixer el pressupost i partides exactes que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat i al diners
rebuts a través del pacte.
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Tercer._ Expressar el rebuig del ple vers les manifestacions públiques contra la
despenalització total de l’avortament així com expressar el suport a la seva legalització, incloent-hi
les menors d’edat, i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública.
Quart._ Assegurar que tot l’alumnat de la ciutat participarà en un programa per la
diversitat sexual i afectiva així com en un de co-educació abans de finalitzar l’educació obligatòria.
Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació, afegint una
partida en els propers pressupostos per a tal efecte.
Cinquè._ Assegurar la paritat tant en els testimonis, com en les xerrades i les cites per
la recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de les seves lluites així
com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia,
reparació i no repetició.
Sisè._ Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses,
LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en el personal contractat de la institució.
Assegurar que les reivindicacions estan representades en els òrgans de decisió i comissions.»
La Sra. Rius comença agraint la presència de les companyes agredides i la seva
denúncia de la violència policial, i mostrant la seva solidaritat. No és tolerable que els Mossos o la
Policia Municipal mostrin actuacions misògines, paternalistes i transfóbiques. L’Ajuntament ha de
dir un clar no, i no posar en dubte que hi hagi declaracions de lesions o que ho hagin denunciat o no
als Mossos d’Esquadra a la Policia. Aquest comunicat vol un enfrontament. Una clara mostra de
què l’enfrontament no ha de continuar és, per exemple, que sigui rebutjat per una àmplia majoria de
les persones que pertanyen al Comitè de Vaga Feminista, que no s’hagi acordat amb aquestes
persones, i que a més el grup LGTBIQ DE Terrassa hagi abandonat la Comissió. Pel que fa a la
Proposta de Resolució, la Sra. Rius considera que les reivindicacions de la vaga feminista valen
durant tot l’any, i per això no ha estat presentada abans del 8 de Març. Justament per això, l’any
passat es va demanar la creació d’una comissió especial per part de la vaga durant tot l’any, i per
avaluar les reivindicacions de la Vega Feminista durant tot l’any, per veure com implementar-les
durant tot l’any. La Regidoria, però, ha incomplert aquest acord. Només ha reunit una vegada la
comissió, i s’ha negat a donar suport i seguiment a la creació del grup i de les activitats de cures, de
coeducació i d’economia feminista, com es va acordar. Enguany, donat que la comissió no
funciona, s’ha decidit seguir una estratègia, prenent el manifest de la Vaga Feminista català i s’ha
concretat en sis acords. La Sra. Rius comenta tot seguit els sis acords que conformen la part
dispositiva de la proposta.
La Sra. Ortuño demana en primer lloc la votació separada dels diferents acords de la
proposta. La Sra. Ortuño manifesta que per al Grup de C’s, en allò relatiu a posicions feministes, la
clau per saber si es tracta d’un feminisme modern o no, és si els fets que es proposen estan més
pendents de treure drets a les dones o prohibir-les fer coses, o pel contrari s’estan obrint a més
llibertat. Ningú que es basi en prohibir més coses o en triar per les dones pot donar lliçons de
feminisme. Mai haurà igualtat sense llibertat. Mai haurà igualtat sense llibertat, i allí on hi ha més
llibertat hi ha més feminisme. Allí on hi ha més prohibicions hi ha menys feminisme. Tothom pot
lluitar per la igualtat real entre homes i dones, perquè el feminisme no és ni de dretes ni d’esquerres.
El feminisme no té ideologia i no hauria de ser patrimoni de ningú. Hauria de ser absolutament
plural i divers.
La Sra. Labòria comença donant el seu recolzament a les companyes agredides i al
Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya. En el Ple del mes de febrer, les diverses
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intervencions, de les entitats i dels Grups municipals, van deixar de manifest que hi ha molta feina
per fer, que hi ha una brutal desigualtat i discriminació vers les dones, i que la lluita no pot aturarse. La Sra. Labòria fa especial referència a la bretxa salarial entre homes i dones, i la discriminació
a les feines. El sou de les dones, fent les mateixes feines que els homes, és un 19% inferior, un
percentatge que s’incrementa en un 5% si són mares. A Catalunya la bretxa salarial arriba a una
mitjana del 23,9%. Les dones tenen unes pensions un 38,8% més baixes. No es pot oblidar que la
discriminació directa de les dones dins del mercat laboral és superior, amb més atur, amb una taxa
d’ocupació inferior al homes, amb unes feines menys valorades socialment, amb llocs de menys
responsabilitats a les empreses. Les dones, a més, pateixen més dificultats a l’hora de conciliar la
vida familiar i laboral. Dins l’Ajuntament, cal fer una anàlisi rigorós de les retribucions del personal
municipal, i veure si tenen algun biaix de gènere.
La Sra. Garcia assenyala que la Comissió 9 de Març és un òrgan institucional en el
qual estan representades moltes entitats de dones. Per això demana a la Sra. Rius que retiri la seva
afirmació de què la Comissió no funciona. Pel que fa a la Proposta de Resolució, la Sra. Garcia
comparteix la reivindicacions formulades per milions de dones del món, de Catalunya i de Terrassa.
Encara queda molt camí per fer. Les intencions polítiques han d’anar més enllà de les
reivindicacions. No s’han d’utilitzar les paraules igualtat, dona i feminisme en va. Els polítics han
d’anar més enllà de les intencions, i fer propostes, apostes i normes que facin possible el
compliment de les reivindicacions. La Sra. Garcia no està en contra de la Proposta de Resolució,
però demana al Grup ponent reconsideri la proposta que ha fet el Grup del PSC, i que inclogui a
l’acord segon la incorporació d’una referència a què dins del grup de treball per fer l’avaluació
s’incloguin els sindicats amb representació en el comitè d’empresa de l’Ajuntament. Si no es fa,
l’avaluació, l’acord es limitarà a constatar que l’Ajuntament conegui les desigualtats existents, que
són reals, a l’hora de valorar econòmicament determinats factors, que normalment són masculins, i
la no valoració d’altres factors i funcions, que són femenines. Els sindicats són els que duen a terme
les negociacions dels convenis. Si no es tenen en compte, poca cosa es podrà aconseguir. Pel que fa
a l’acord quart, la Sra. Garcia valora i accepta la seva voluntat, però la imposició no és la millor
manera d’aconseguir complicitats. La Sra. Garcia demana al Grup ponent que consideri la petició de
què sigui el Consell Escolar Municipal el que demani la participació activa de totes les escoles, a
través dels seus directors, en les formacions, ja que l’Ajuntament no té competències curriculars.
Pel que fa a l’acord sisè, la Sra. Garcia manifesta que és nul, ja que no es pot preguntar durant els
processos de selecció als aspirants sobre la seva orientació sexual, de gènere, creences religioses o
origen.
La Sra. Rius manifesta que no s’ha inclòs ningú a l’hora de realitzar una avaluació de
les contractacions. Si es creu que els sindicats poden fer alguna aportació, no hi ha cap
inconvenient. La Sra. Rius afegeix que quan no es vol fer alguna cosa, es diu que ja s’està fent, o
que no és possible o que no és legal, com ha dit la Sra. Garcia. La Sra. Rius reconeix que és difícil,
però sí que es pot fer. Segurament el que succeeix és que no hi estan d’acord. Els acords que la Sra.
Garcia diu que són possibles, ja es van aprovar de semblants. Aquest és el cas d’un acord adoptat
l’octubre del 2016, segons el qual s’acordava treballar perquè tota la joventut de ciutat hagi
participat, com a mínim, en una acció formativa en relació a la prevenció de les violències
masclistes i les seves causes. Però el govern no ho ha volgut fer. Ara diu que no és funció de
l’Ajuntament fer-ho.
La Sra. Lluís manifesta el seu compromís amb el dret de ser dona, de viure i exercir
tots els drets i llibertats lliures de discriminacions de qualsevol tipus. La Sra. Lluís afegeix que les
violències patriarcals afecten les dones de manera diferent en funció del seu estatus migratori, edat,
origen, identitat de gènere, etc. Cal acabar amb un sistema que segrega en funció de les capacitats,
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per garantir l’autonomia i la diversitat de totes les dones. La Sra. Lluís demana la votació separada
dels acords de la proposta, amb la voluntat de poder aportar i treballar amb l’objectiu de viure
lliures de discriminacions. La raó fonamental de la petició de votació separada és que l’acord sisè,
tot i compartir l’esperit de què hi hagi representativitat de totes les dones en tots els àmbits, la
redacció d’aquest punt no s’adiu a la legalitat, quan es tracta de demanar informació sobre la
identitat religiosa o de gènere.
La Sra. Labòria també demana la votació separada. L’acord sisè també genera dubtes
legals. La Sra. Labòria està a favor de garantir els drets dels col·lectius esmentats, però no està clara
la manera d’articular-ho.
La Sra. Garcia reitera el prec que abans ha formulat en relació a les paraules de la Sra.
Rius sobre la Comissió 8 de Març. La Sra. Garcia voldria arribar a acords amb la Sra. Rius abans
que terminés aquest mandat, perquè el repte que hi ha per davant és molt important.
La Sra. Rius assenyala que no ha dit que la Comissió no funcionés, sinó que s’havia de
reformular. Però també podria haver dit que no funciona, i no passaria res. La Comissió 8 de Març
és de totes les que l’integren. No és de la Sra. Garcia. La Comissió hauria de ser oberta i
participativa. L’acord sisè molesta al govern. Li molesta que es proposi que les dones trans, que
tenen un major percentatge d’atur que la resta de la població, treballin a l’administració. Es diu que
no es pot preguntar sobre creences o identitats. No és pot obligar a fer-ho, però sí que poden
declarar-ho si volen. El que es planteja a la proposta és que s’avanci en aquest aspecte, en un tema
que serà objecte de debat en els propers anys. Però sembla que no hi ha voluntat de fer-ho.
Abans de procedir a la votació, el Sr. Rodríguez manifesta que ha guardat silenci
durant el present debat, el mateix silenci que han mantingut algunes entitats feministes de la ciutat
davant l’atac feixista que va patir la seu del Partit Popular, per part d’Arran, en nom del feminisme,
el passat del 26 de març.
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 Cinquè són aprovats amb el vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA

L’acord Segon és aprovat amb els vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )

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

ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
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PPC

( 1 vot ) …………………………….. ABSTENCIÓ

L’acord Tercer és aprovat amb els vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
EN CONTRA

L’acord Quart és aprovat amb els vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ

L’acord Sisè és desestimat amb els vots següent:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

EN CONTRA
A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

Per tant, i en conseqüència amb els vots anteriorment expressats, la part dispositiva
queda com segueix:
« Primer._ Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya.
» Segon._ Realitzar una avaluació de les contractacions pagades per l’ajuntament que
es realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars
d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres,
entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precarització (hores
contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres). Aquesta avaluació es farà amb un grup de
treball creat a tal efecte i amb la presència d’entitats de dones del municipi. Realitzar una avaluació
del pressupost de l’Ajuntament i de les contractacions pagades per l’Ajuntament des de la
perspectiva de gènere per a corregir la bretxa salarial i evitar condicions de precarització, així com
conèixer el pressupost i partides exactes que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat i al diners
rebuts a través del pacte.
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» Tercer._ Expressar el rebuig del ple vers les manifestacions públiques contra la
despenalització total de l’avortament així com expressar el suport a la seva legalització, incloent-hi
les menors d’edat, i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública.
» Quart._ Assegurar que tot l’alumnat de la ciutat participarà en un programa per la
diversitat sexual i afectiva així com en un de co-educació abans de finalitzar l’educació obligatòria.
Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació, afegint una
partida en els propers pressupostos per a tal efecte.
» Cinquè._ Assegurar la paritat tant en els testimonis, com en les xerrades i les cites
per la recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de les seves lluites
així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.»
Epígraf 21) Presentada pel Grup municipal de TeC, per la promoció del joc infantil a la ciutat.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
TeC, és el que a continuació es transcriu:
« La presència d’infants al carrer és un bon indicador de la qualitat de la vida social en
una ciutat, però generalment, s’ha prioritzat el desplaçament dels adults per sobre de l’estada dels
infants i adolescents a l’espai públic. La contaminació, l’apropiació de l’espai públic per part dels
cotxes i els pocs espais de joc espontani existents, limiten el dret a la infància a la ciutat, a la salut i
al joc.
» El novembre de 1959 l’Assemblea de les Nacions Unides van aprovar la Declaració
dels drets dels infants. En l’article 31 d’aquesta declaració s’estableix el dret a jugar com un dret tan
important pel desenvolupament dels infants com el dret a l’educació, l’habitatge o la nutrició, entre
altres. Concretament l’article citat diu el següent: «L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la
participació en activitats artístiques i culturals». A més a més, en la Convenció de les nacions
unides sobre el dret de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol mitjançant
l’instrument de 9 d’abril de 2008, disposa que les administracions han d’assegurar que tots els nens
i nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals en
igualtat de condicions amb la resta de nens i nenes, i en el seu article 30.5 afirma que s’ha de
garantir que els nens i les nenes amb discapacitat tenen igual accés que la resta de nens i nenes a la
participació en activitats lúdiques, recreatives, de lleure i esportives. D’acord amb aquestes
declaracions doncs, les administracions han de vetllar perquè aquest joc es pugui desenvolupar de la
millor manera possible a les nostres ciutats i que es faci garantint la inclusivitat. Així, les àrees de
joc haurien de ser espais físics diversos, estimulants i accessibles que fossin inclusius per edat,
gènere, cultures i diversitat funcional. Creant entorns que promoguin el joc no sexista i que no
releguin les noies a espais secundaris. Aquests espais haurien d’esdevenir llocs de trobada i
convivència comunitària que fomentessin el joc compartit i col·laboratiu.
» Així doncs, cal repensar els espais i les oportunitats que la ciutat ens ofereix per tal
de construir una ciutat que sigui més apropiada perquè els nens i les nenes hi creixin i hi visquin i
això cal fer-ho escoltant i tenint en compte les necessitats i les opinions dels infants, dels
adolescents, i en aquest sentit, el recent creat Consell de la infància i l’adolescència, podria tenir-hi
un paper rellevant. Tal i com deia Francesco Tonnucci, «Una ciutat que assumeixi el rol de
solucionar els problemes de la infància i adequar-se a les seves necessitats serà una ciutat millor».
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» És des d’aquesta mateixa visió que ajuntaments com el de Barcelona han anunciat
l’elaboració de Plans de joc a l’espai públic per planificar les actuacions necessàries per avançar cap
a models d’espai urbà que afavoreixin el dret a joc a la ciutat i ampliar i diversificar les oportunitats
de joc per a la diversitat d’infants i adolescents i el conjunt de la ciutadania. Una planificació
estratègica per posar de relleu la importància del joc en l’espai urbà com a element de qualitat de
vida per a tota la població.
Per les raons exposades, proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER. Elaborar una diagnosi de l’estat del joc infantil a l’espai públic de la ciutat
de Terrassa i de les possibilitats i/o potencialitats en aquest àmbit.
SEGON. Elaborar un Pla del Joc a l’espai públic amb horitzó 2025 a la ciutat de
Terrassa que marqui els objectius, les actuacions a realitzar a curt, mig i llarg termini i en
comprometi el pressupost necessari. Aquest pla serà elaborat mitjançant un procés participatiu obert
a la ciutat i en especial col·laboració del Consell Municipal d’infància i adolescència, la comissió
d’accessibilitat i els Consells municipals de districte de la ciutat, i es farà en un termini de 12
mesos.»
Pren la paraula la Sra. Muntanyola, qui manifesta que amb la proposta es vol reclamar
el dret dels infants al joc a la ciutat i a l’espai públic. Aquesta és una proposta que va quedar a sobre
de la taula a l’anterior sessió plenària, tot i que semblava que comptava amb el suport de tots els
Grups municipals. Per aquests motius, la Sra. Muntanyola resumeix i comenta el contingut de la
part expositiva i dóna lectura als acords concrets que s’hi proposen.
Sotmesa a votació, el Ple aprova per unanimitat de les Regidores i els Regidors
presents el contingut de la part dispositiva de la Proposta de Resolució.
Epígraf 22) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a l’activació del comerç a la ciutat.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu:
« L’Ajuntament en Ple en sessió del 29 de setembre de 2011, va aprovar inicialment
una modificació a l’Ordenança d’usos i activitats de 2006. Atès que durant el termini d’exposició
pública no es van presentar al·legacions ni suggeriments al text, l’acord d’aprovació inicial va
esdevenir definitiu.
» En aquesta Ordenança, en el seu article 32 es regulen les Condicions d’emplaçament
de les activitats financeres i d’intermediació immobiliària:
1. D’acord amb les Normes Urbanístiques del POUM, es prohibeix la nova
implantació en les plantes baixes dels edificis situats en els trams peatonals dels
carrers inclosos en els eixos comercials que havien estat expressament definits en el
Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) de les activitats
corresponents a bancs, caixes d’estalvi, altres entitats financeres, entitats
asseguradores, serveis d’intermediació immobiliària, consultoris i despatxos
professionals, locutoris i empreses de treball temporal.
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2. En els trams no peatonals dels eixos comercials expressament definits en la
planificació i ordenació comercial vigent, s’admetrà la nova implantació de bancs,
caixes d’estalvi i altres entitats financeres en les plantes baixes dels edificis sempre i
quan la distancia entre elles sigui superior a dos-cents metres (200 m), mesurats en
línia recta des del punt mes proper d’ambdues façanes. La mateixa restricció serà
d’aplicació en tots els seus termes a les activitats de serveis d’intermediació
immobiliària, respecte d’activitats d’aquesta mateixa tipologia.
3. Aquestes restriccions afecten a aquells locals que tenen el seu accés principal o la
major part de la seva longitud de façana de contacte amb l’exterior amb front a algun
dels carrers afectats per la prohibició o limitació.
Atès que la crisis econòmica i el canvi d’hàbits comercials estan propiciant un
tancament important de comerços en aquetes zones, proposem l’estudi en els termes expressats en
els següents
ACORDS:
PRIMER. Estudiar conjuntament amb el sector de comerç de la ciutat, la possibilitat
d’un canvi a l’article 32 de l’Ordenança d’usos i activitats on es regulen les Condicions
d’emplaçament de les activitats financeres i d’intermediació immobiliària per facilitar usos que ara
estan restringits.
SEGON. Instar a la realització d’un cens de locals comercials buits.»
Pren la paraula tot seguit el Sr. Aguinaga, qui comença assenyalant que l’article 32 de
l’ l’Ordenança d’usos i activitats de 2006 regula les condicions d’emplaçament de les activitats
financeres i d’intermediació immobiliària. Es distingeixen entre els trams peatonals i els no
peatonals. Els primers tenen la prohibició d’acollir al baixos un seguit d’establiments, bancs, caixes
d’estalvi, altres entitats financeres, entitats asseguradores, serveis d’intermediació immobiliària,
consultoris i despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal. També hi ha
restriccions als trams peatonals, com s’explica a l’exposició de motius de la proposta. El Sr.
Aguinaga recorda que l’Ordenança es va aprovar en un context econòmic molt diferents del que va
esdevenir dos anys després. La voluntat del Ple no era una altra que la d’impedir que determinats
eixos comercials acabessin parasitats per un seguit de comerços que tanquen d’hora i que no obren
els caps de setmana. En uns moments de bonança econòmica, es va considerar que aquesta
restricció no impediria el normal funcionament de l’activitat comercial. Però avui hi ha un seguit
d’eixos comercials importants que presenten un aspecte fantasmal. Al carrer Sant Pere s’han
detectat fins a deu locals comercials tancats. Això és preocupant. Amb la voluntat d’abordar aquesta
problemàtica, el Grup de C’s presenta una flexibilització de l’article 32. El Sr. Aguinaga puntualitza
que el títol de l’article és equívoc, perquè els establiments prohibits no són només les activitats
financeres i d’intermediació immobiliària, sinó també d’altres, com s’ha dit. El ventall és ample. El
que es proposa és flexibilitzar les condicions perquè l’activitat comercial es pugui reprendre en
determinats carrers de Terrassa, evitant així una imatge d’abandonament o fins i tot de degradació.
Aquesta és la voluntat de la proposta: obrir un debat sobre com revitalitzar les activitats comercials
de certes zones de la ciutat, afectades per l’article 32 de l’ordenança.
El Sr. Medina es mostra d’acord amb la restricció que estableix la normativa
municipal. Les activitats restringides formen part de l’engranatge especulatiu del sistema econòmic.
Al Grup de CUP no li sembla adequat fomentar la seva presència als carrers de la ciutat. El Sr.
Medina coincideix amb el Grup de C’s en la constatació de què determinades vies de la ciutat estan
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semibuides de comerç. L’activitat comercial a Terrassa va a la baixa, com ho demostra la quantitat
de locals que han tancat, tant al centre com als barris. Però entre les fórmules per afavorir el comerç
local i de proximitat, el Grup de la CUP no contempla el que planteja la proposta del Grup de C’s.
La baixa vitalitat del comerç de Terrassa es deu a un cicle històric de les últimes dècades, durant les
quals les grans superfícies han colonitzat les ciutats, i han polaritzat el consum vers unes poques
empreses transnacionals. Això perjudica greument el petit comerç dels nostres carrers i barris. Per
això, la moratòria de grans superfícies, que el Grup de la CUP va presentar l’any 2015, era una bona
iniciativa. Una bona manera de dinamitzar els locals buits és fomentar el traspàs cooperativista de
les botigues, per tal que les treballadores puguin quedar-se en els negocis i fins i tot establir una
gestió laboral més democràtica, dins l’economia social i solidària. Pel que fa al segon acord, relatiu
a la realització d’un cens de locals comercials buits, el Grup de la CUP hi està d’acord.
El Sr. Sàmper anuncia que el Grup del PDeCAT s’abstindrà en la votació, perquè
malgrat el que diu la proposta no es pot considerar negatiu, sí que pot amagar la causa del problema
de la davallada del comerç de Terrassa. A diferència del que ha dit el Sr. Medina, el Sr. Sàmper
manifesta que la davallada del comerç al detall es produeix entre els anys 2008 i 2013, i per tant
íntimament lligada a la crisi econòmica. Aquesta activitat comença a revitalitzar-se a partir de l’any
2013, i té una línia ascendent fins l’any 2017. Sí que és veritat que l’any 2018 es passa de tenir
6.328 persones treballant en el comerç al detall a 6.150 treballadors. Això no és menor i es trenca
una tendència. Pel que fa a la Proposta de Resolució, és cert que els serveis poden incorporar-se al
comerç, tot i que les dues activitats no tenen la mateixa naturalesa. És cert que en el carrer Sant Pere
hi ha una quantitat important de locals buits. Seria preferible que no ho estiguessin, i seria millor
que estiguessin ocupats per oficines bancàries, immobiliàries o altres activitats de serveis que no
pas buits. Però el que s’hauria de treballar és veure quines són les causes de la davallada d’ençà
l’any 2017, i atacar els motius reals. El Sr. Sàmper conclou la seva intervenció puntualitzant que si
bé no es pot negar una davallada, aquesta no és tan greu com planteja la proposta.
El Sr. Albert considera que el Sr. Aguinaga ha plantejat un debat molt interessant, el
de revitalitzar els carrers de la ciutat i el seu comerç. Aquest és un debat necessari. El Sr. Albert
afegeix que quan s’analitza la proposta amb deteniment hi ha alguna variable que s’escapoleix. El
Grup d’ERC-MES defensa que els carrers de la ciutat necessiten recuperar activitat econòmica, més
enllà de la comercial. No tot els locals comercials que han tingut activitat fins ara l’ha de tenir a
partir d’ara. Això fa que calgui prendre alguna decisió al voltant d’aquests locals. En el seu moment
es va treure l’activitat industrial de la ciutat i es va enviar als polígons, perquè era una indústria
sorollosa o contaminant. Però la nova indústria actual aporta uns valors que permeten que ocupin
espais centrals en trama urbana. Això genera activitat econòmica en el centre de la ciutat, i també
que els comerços de l’entorn, com la restauració, funcionin. El Sr. Albert anuncia que el Grup
d’ERC-MES tenia la intenció d’abstenir-se. Però hi ha una altra variable a tenir en compte. Estudiar
la possibilitat de fer tornar als carrers peatonals del centre aquelles activitats a les quals se li va
restringir la ubicació, perquè desertitzaven aquestes vies, no té massa sentit. Un dels problemes
principals, encara que no l’únic, del comerç és el preu del lloguer. Si es permet que els bancs, les
asseguradores o les immobiliàries, tornin als carrers del centre, el problema no se solucionarà sinó
que s’empitjorarà. Qui té capacitat de pagar els lloguers que es demanen als carrers del centre són
les entitats financeres. Per tant, un dels problemes principals del comerç no se solucionarà, i a més
es continuarà desertitzant els carrers. Al capdavall, la proposta de resolució beneficiarà sobretot els
propietaris dels locals.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Matilla, qui manifesta que si l’objectiu de la proposta
és activar el comerç, la proposta és errònia. Pretendre que l’aparició d’oficines bancàries o
immobiliàries activi el comerç és un error. En tot cas, l’objectiu de la proposta hauria de ser activar
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l’ocupació dels locals, però no activar el comerç. El Sr. Matilla assenyala que fóra pertinent que els
locals disponibles en els àmbits comercials del centre es recuperessin amb activitat comercial, i no
amb activitats que segurament es van limitar perquè anaven en contra de la mateixa activitat
comercial. Si el govern tingués voluntat de repensar què està passant en el comerç, caldria fer un pla
d’usos, que analitzés què està passant amb les plantes baixes i els factors que provoquen una
excessiva rotació o el buidatge dels locals. Al Grup de TeC li preocupa que quan es parla de comerç
només es parli del centre. Cal parlar de tota la ciutat. A hores d’ara, la situació general de la ciutat
pel que fa al comerç és preocupant. El Sr. Matilla entén que les accions que ha dut a terme l’equip
de govern durant aquest mandat han col·laborat a la problemàtica. L’any 2016, el Grup de TeC va
presentar una proposta de resolució demanant un cens de locals buits de menys de 800 m2. També
es demanava una moratòria de mitjanes i grans superfícies a la ciutat, per ajudar a generar activitat
econòmica en el petit comerç. Així mateix, es demanava un programa d’assessorament i ajuda per
activar nous comerços, no només al centre. El Sr. Matilla lamenta que cap d’aquestes propostes
s’hagin dut a terme.
El Sr. Aguado posa de manifest que la proposta parla d’estudiar la possibilitat de
modificar l’Ordenança. El govern no es pot negar a estudiar aquesta qüestió, com un element més.
No s’està plantejar eliminar l’article 32. Pel que fa al cens de locals, el Sr. Aguado assenyala que
s’hi està treballant. Aquesta és una qüestió molt variable i activa. El veritable problema del comerç
no és la venda electrònica. Aquest tipus de venda ha vingut per quedar-s’hi en el marc del comerç
actual. Però el problema del preu elevat dels lloguers, i l’especulació en eixos comercials, cal evitar
que s’hi quedi. Aquest és el principal problema del comerç. Quan es va fer la proposta recollida a
l’ordenança, es va intentar evitar que els caps de setmana i en altres moments, la manca d’activitat
de les entitats bancàries, immobiliàries, etc., desertitzessin els carrers. Cal tenir en compte, també,
que allò que perviu per damunt del comerç electrònic, és el comerç de serveis, respecte del qual
queda molt per descobrir. La nova Llei de comerç comença a contemplar les àrees de promoció
econòmica urbana (els APEU) o els BID, que poden ajudar a la dinamització, a través de serveis o
instal·lacions de negoci, que poden restar oberts en horaris comercials. Aquest és un tema complex,
en el qual cal avançar i no aparcar-lo: serveis versus comerç electrònic. Així es posarà a sobre de la
Taula de Comerç.
El Sr. Aguinaga reitera que s’està parlant d’un ventall de serveis i d’activitats
comercials, i en alguns casos també comercials, prou ample com per no centrar-ho tot en les entitats
financeres. Avui s’ha aprovat una declaració de la Junta de Portaveus advocant pel no tancament
d’una oficina bancària. Les oficines bancàries estan en general en retirada, i estan replantejant el seu
model de negoci. El Sr. Aguinaga afegeix que hi ha una certa confusió entre l’activitat econòmica,
el comerç i el retail, o venda de cara al públic. Però a la ciutat pot haver-hi activitat econòmica a
través d’establiments. Una consultoria pot desenvolupar un alt valor afegit, amb persones que hi
treballen, i que segurament consumeixen altres serveis dins del mateix barri, a botigues, restaurants,
etc. Tancar la porta a l’estudi de la flexibilització de l’article 32 és posar-se la vena abans de la
ferida. Es planteja, a més, estudiar la possible flexibilització d’una normativa en col·laboració amb
els mateixos actors dels comerç local. Aquesta normativa pot ser un dels elements que impedeix el
desenvolupament de l’activitat econòmica dins la ciutat. No s’està parlant que s’obri la normativa,
sinó que s’estudiï la seva flexibilització. La proposta no aborda la totalitat del problema, com ara el
preu del lloguer, que és una qüestió fonamental. Hi ha altres aspectes, com ara la possibilitat de
canviar els usos dels locals, com podria ser el residencial.
El Sr. Rodríguez posa de manifest que les entitats bancàries estan tancant oficines. Per
tant, treure la limitació de l’article 32 no farà que els bancs tornin als locals. La situació de l’any
2006 és molt diferent a l’actual. Per tant, qui planteja que els únics que poden pagar el preu dels
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lloguers són els bancs, s’equivoca. Els locals grans, afegeix el Sr. Rodríguez, es poden dividir o
compartir entre diferents activitats econòmiques. Les fórmules de col·laboració econòmica han
evolucionat molt en els darrers anys. El Partit Popular està a favor d’eliminar qualsevol tipus
d’impediment o limitació a l’activitat econòmica, i per aquest motiu votarà a favor de la proposta.
A més, s’està demanant estudiar, conjuntament amb els sector del comerç, la possibilitat d’eliminar
la limitació. Evitar treure aquesta limitació, havent-hi tants locals buits, no té sentit.
El Sr. Sàmper manifesta que el preu dels lloguers és la clau. Una altra evidència és que
no es poden tenir tants locals permanentment tancats. El Grup del PDeCAT s’abstindrà perquè
malgrat que pot compartir el criteri de la proposta, aprovant-la no s’està sent crític amb la política
que s’ha dut a terme amb el comerç fins a dia d’avui. La possibilitat de què vinguin molts bancs i
asseguradores pot fer que els preus pugin per a la resta del comerç. Però avui s’ha aprovat un acord
de la Junta de Portaveus a favor del manteniment d’una oficina bancària. La ciutat compta amb
molts locals buits, i no arribaran una multitud d’entitats bancàries. Pel que fa als preus, si bé és cert
que l’arribada de determinats serveis pot encarir-los, també es poden aplicar bonificacions fiscals,
en l’IBI, per qui llogui un local per instal·lar un comerç de producte propi, de proximitat. La ciutat
necessita mesures com aquesta per incentivar el comerç a la ciutat.
El Sr. Albert reitera que la proposta de resolució busca quelcom positiu, però la visió
del Grup d’ERC-MES és diferent. Es poden fer els estudis que es vulgui. Fins i tot el sector
comercial, amb un cert punt de desesperació, pot acceptar que tornin determinades activitats que en
el seu moment es va decidir que no hi havien de ser, perquè s’entenia que anava, precisament, en
contra del que pretén la proposta de resolució. La problemàtica del comerç no ha canviat. En alguns
carrers cèntrics el problema no és que no hi hagi bancs, immobiliàries o asseguradores, sinó que el
preu del lloguer és molt elevat. La proposta de resolució no ajuda a què això es racionalitza. La
proposta no ajuda a resoldre a solucionar el problema principal del comerç: el preu del lloguer i
l’especulació en aquest àmbit. Es pot parlar del comerç de la ciutat, però el problema principal és
del lloguer. Per fer política d’habitatge és indispensable que hi hagi habitatge públic. Per fer política
industrial, és indispensable que hi hagi sòl industrial públic. No es trigarà gaire temps en arribar a la
conclusió de què per fer política de comerç a la ciutat serà indispensable tenir locals comercials
públics, que ajudin a regular el preu dels lloguers i a prendre decisions que implementin un canvi en
el comerç.
El Sr. Matilla manifesta que a Barcelona ja s’està fent el que acaba de plantejar el Sr.
Albert, amb locals públics per posar-los a disposició d’emprenedors que no podien assumir els
costos del mercat. El Sr. Matilla entén que la proposta de resolució parla del centre, de trams
peatonals de carrers inclosos dins del POEC. Aposta per la idea de què tornar a recuperar certs usos
activarà el comerç. L’activitat econòmica no té perquè limitar-se a les plantes baixes dels edificis, ni
només en els carrers peatonals del centre. Pot estar en altres llocs de la ciutat. El problema
comercial i de l’activitat econòmica no es resol en el centre. El Grup de TeC defensa que si es vol
activar el comerç del centre, el que planteja la proposta de resolució, amb aquest tipus d’usos, no
ajudarà. Per tant, la proposta és incoherent i contradictòria en si mateixa. El Sr. Matilla considera
que de la mateixa manera que s’han pres mesures en relació a l’habitatge, per facilitar-hi l’accés o
per evitar l’existència de pisos buits, també es podria plantejar que l’administració no es pot
permetre tenir locals buits en alguns espais centrals o estratègics de la ciutat.
El Sr. Aguado recorda que el Sr. Alcalde ha demanat a la Generalitat i a l’Estat la
possibilitat de legislar sobre els preus dels lloguers, establint topalls, en eixos comercials, i evitar
així l’especulació. L’Ajuntament de Terrassa ho ha demanat i ho continuarà demanant. Aquesta
seria una bona solució, conjuntament amb l’aprovació dels Apeu o els BID. El Sr. Aguado reitera
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que la proposta planteja dur a terme un estudi conjunt. Aquest és un debat que també podria
plantejar-se espontàniament a la Taula de Comerç. El Sr. Aguado manifesta que cal ser positius. El
comerç no necessita qualificatius, i cal evitar parlar de desertització, de carrers morts o fantasmals.
El comerç no deixa de ser una iniciativa privada. Potser sí que aquesta situació surt de fixar-se
només en un carrer de la ciutat, en concret del carrer Sant Pere. Dels locals buits d’aquest carrer,
cinc han estat tancats per trasllat, no per tancament del negoci; un ha estat tancat per jubilació; i tres
estan en obres. Cal jutjar, doncs, el moviment del comerç del centre en la seva globalitat.
El Sr. Aguinaga assenyala que la problemàtica del comerç no és la mateixa al centre
que a altres zones de la ciutat. Però també és cert que en una determinada part de Terrassa hi ha una
problemàtica molt concreta que cal abordar, si més no per la seva importància comercial i per la
vitalitat de la ciutat. S’ha dit que és incoherent demanar ara el contrari del que es va aprovar l’any
2006. El Sr. Aguinaga reitera que la situació d’aleshores era diferent, i es pensava que una restricció
d’aquestes característiques no impediria l’establiment d’altres tipus de comerços. Però els altres
comerços ara volen venir, i les entitats de serveis que ho podrien fer estan aplicant restriccions a la
seva activitat. En definitiva, el dilema és què fer, si deixar que la situació avanci o es fa un esforç d
reflexió amb els agents comercials de la ciutat, per intentar solucionar una part del problema, encara
que el problema principal no sigui aquest sinó el preu dels lloguers.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
ABSTENCIÓ
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

Epígraf 23) Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per la realització d’una auditoria
pressupostària.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal
d’ERC-MES, és el que a continuació es transcriu:
« És més que evident que en els darrers anys el món local s’ha polititzat i ha superat
els rols clàssics establerts de la governança municipal, tant en la vella versió burocràtica del govern,
el «vuelva usted mañana», com en la més recent versió gerencial, el «govern gestoria».
» La superació d’aquestes funcions tradicionals es fa evident en l’ampliació i la
complexitat de les agendes polítiques locals i en el desenvolupament de noves estratègies. Tota
ciutat, Terrassa també, té davant seu el repte de generar una nova visió col·lectiva, una nova política
per a la ciutat.
» Sabem que l’organització política/administrativa del país, oficialment, gira entorn de
les competències atorgades i dels recursos assignats. Però, per entendre’ns, el més important no és
qui té la competència i la responsabilitat, sinó la política que es pretén impulsar i els objectius que
aquesta persegueix. Al voltant d’aquesta política, els diferents actors i les diferents instàncies
governamentals han de compartir responsabilitats, funcions i recursos. La clau, però, és la política!
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No competim perquè se’ns assignin determinades responsabilitats, sinó per compartir i col·laborar
en la consecució de determinats objectius. És el que volem i és el que ja estem fent en molts casos.
» El risc que posa en perill la nova política local és el col·lapse econòmic del món
municipal, que ens pot portar a un col·lapse polític i social si no som capaços d’obrir un debat
seriós entorn del finançament del món local, no només pel que fa als recursos externs, provinents
d’altres administracions, sinó també de l’estructura dels recursos propis, provinents de la fiscalitat
local.
» Terrassa és el que és per decisions polítiques preses. Que la ciutat estigui més neta o
més bruta; que el manteniment urbà estigui al dia; que els equipaments cívics, culturals, educatius
i/o esportius s’hagin construït o no i estiguin millor o pitjor; que el percentatge d’atur, d’exclusió
social o pobresa sigui un o un altre... no és resultat de cap fenomen natural ni de qui té la
competència, sinó de decisions polítiques preses en un passat recent. Decisions polítiques preses en
l’àmbit pressupostari i també en l’àmbit fiscal que han anat condicionant la construcció de la ciutat i
de la seva projecció cap al futur.
» En aquest sentit, i davant aquesta reflexió que sembla òbvia, se’ns dibuixen uns
preocupants present i futur per a les nostres ciutats i especialment a Terrassa. Un futur insostenible
des del punt de vista econòmic i, per tant, des del punt de vista polític i social.
» Enguany, els pressupostos públics s’han acostat als pressupostos precrisi. Ingressem
més, però la despesa social no només no disminueix, sinó que augmenta. Dit d’una altra manera, els
creixements presents i futurs que pressupostàriament ja veiem se’ns fan evidents en la gestió diària i
en l’augment de les desigualtats. Això és una novetat, perquè fins ara la fi d’una crisi representava
una millora dels ingressos i, paral·lelament, una disminució de la despesa social. Això ja no és ni
serà mai més així. I no és només un tema de precarietat, d’exclusió social, de pobresa..., és un tema
de model: la universalitat de les polítiques socials, la conquesta de nous drets socials, la garantia de
drets socials anteriorment conquerits i que ara es veuen en risc i que hem de defensar... Noves
necessitats, noves complexitats socials que ens dibuixen un escenari que no té res a veure amb el
que hem anat treballant fins ara. I això vol dir que l’estructura d’ingressos dels nostres municipis no
pot tenir res a veure amb la que hem tingut fins ara, perquè l’estructura de les despeses tampoc té
res a veure amb la que hem tingut fins ara.
» Fer veure que encara tot és igual, que tot segueix la mateixa inèrcia de sempre, ens
porta al col·lapse econòmic dels nostres municipis, incapaços de generar els mecanismes per
incrementar el benestar de la nostra ciutadania; a un col·lapse polític, perquè els discursos no van
acompanyats de fets que donin respostes reals i efectives a necessitats evidents d’una part important
de la nostra societat, generant frustracions, desenganys i desafecció; a un col·lapse social, perquè
enviem una part important de la societat a buscar respostes en espais on el populisme aporta unes
solucions que ens allunyen de la igualtat d’oportunitats.
» El col·lapse, la paralització que ja pateixen molts municipis que impedeix donar les
respostes polítiques adients creant «conflictes» socials, és el resultat de la manca de visió política;
de la incapacitat de generar projecte local, explicar-lo i fer partícip a la ciutadania sense prejudicis
ni apriorismes; de confondre creixements urbanístics, amb millora de la qualitat de vida; de la
incapacitat d’avançar-nos a les noves necessitats i complexitats socials; de la manca de valentia per
prendre decisions necessàries que no són percebudes com a desitjables per a determinats segments
socials; de no entendre que encara que hàgim fet les coses sempre d’una mateixa manera no vol dir
ni que sigui la millor, ni l’única , ni que no la puguem canviar.
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» En aquest sentit necessitem generar més recursos, però especialment analitzar
profundament el pressupost municipal i així poder alliberar recursos pressupostaris que s’han
convertit en partides estructurals.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Terrassa, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer. - Elaborar una Auditoria pressupostaria que analitzi el pressupost municipal en
tot el seu detall, partida per partida que ens permeti visualitzar el que ja està compromès, el que és
revisable..., com a material de fonamentació i base per iniciar l’activitat política al pròxim mandat
municipal.
Segon. - Fer pública aquesta auditoria i obrir un canal telemàtic, en el curs de la seva
realització, per informar del procés, recollir dubtes, aportacions i suggeriments de la ciutadania que
ajudi a la major socialització i comprensió del pressupost municipal i, al mateix temps, assegurar
que els pressupostos de l’Ajuntament de Terrassa es fa de forma realment participada.
Tercer.- Dissenyar un espai de treball que ens permeti estudiar, treballar i evolucionar
un nou model de gestió econòmica de les polítiques públiques municipals. En aquest sentit es
proposa demanar recolzament a la DIBA entenent que un projecte com aquest pot ser d’interès pel
conjunt dels ens locals de la província.»
Pren la paraula el Sr. Albert, qui posa de manifest que cada vegada que es debat sobre
el Pressupost municipal, es debat i es negocia sobre una quantitat entre 10 i 15 milions d’euros,
d’un total pressupostari de més de 200 milions. El Pressupost municipal està absolutament
compromès, des de fa molts anys, sense una anàlisis política profunda i política. L’oposició ha
facilitat, durant els últims anys, han facilitat l’aprovació dels pressupostos, tot i parlar sobre unes
quantitat petites en relació al total del Pressupost. El Sr. Albert considera que es continuen gastant
els recursos públics de la mateixa manera de sempre, quan les necessitats, les demandes, les
problemàtiques socials, urbanes i econòmiques són diferents, mantenint una inèrcia que es remunta
a força anys. La dinàmica de gestió dels pressupostos manté una inèrcia que s’arrossega des de fa
anys. Això porta a un col·lapse econòmic, perquè el municipi és incapaç de generar els mecanismes
per incrementar el benestar dels ciutadans; a col·lapse polític, perquè els discursos no van
acompanyats de fets que donin respostes reals i efectives a necessitats evidents d’una part important
de la nostra societat, generant frustracions, desenganys i desafecció; i a col·lapse social, perquè
s’envia part important de la societat a buscar respostes en espais on el populisme aporta unes
solucions que allunyen de la igualtat d’oportunitats. Per una altra banda, el país s’organitza
políticament a partir de les competències que té cada administració i dels recursos respectius. Però
el més important no és qui té la competència sinó la política que es pretén impulsar, i els objectius
que es persegueixen amb aquesta política. Això vol dir que cal aproximar-se a les necessitats de
formes molt diferents a les que s’han mantingut fins ara. El pacte, l’acord, la col·laboració entre
administracions són més necessaris que mai, més enllà de les competències i dels recursos. No
només col·laboració entre els ajuntaments, la Generalitat i l’Estat, sinó entre municipis, entre
administracions del mateix nivell que comparteixen un territori. En resum: què gastem?, com
invertim els diners?, què podem deixar de fer?, què volem fer?, etc., i a partir d’aquí poder prendre
decisions. La proposta planteja fer una auditoria del pressupost i fer que la ciutadania conegui i
entengui el pressupost. Cal començar un nou cicle polític amb un pressupost auditat, que permeti
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alliberar recursos que es puguin destinar a necessitats evidents de la ciutat. El Sr. Albert posa com a
exemple la gestió dels residus. Quan la ciutat comença a deteriorar-se, es planteja una problemàtica
econòmica i de trobar recursos per donar solució a aquesta problemàtica.
El Sr. Medina anuncia que el Grup de la CUP votarà a favor de la proposta. Es tracta
d’un debat pertinent. La tramitació del Pressupost i de les ordenances fiscals segueixen, any rere
any, el mateix patró, presentant una documentació àmplia i complexa, i de caràcter tècnic. Gairebé
no hi ha espai per al debat polític entre els Grups municipals, i encara menys per la participació
ciutadana en la seva elaboració. L’única participació és la xerrada informativa que fa l’Alcalde als
diferents districtes. Per tant, nul·la participació, poca transparència, poca informació i poca política.
La proposta apunta un tema molt rellevant i molt freqüent en aquest Ajuntament. L’equip de govern
presenta el Pressupost com si fos un simple exercici comptable sobre el qual no es pot fer gairebé
res. Però el Pressupost i les ordenances són la concreció més real de les polítiques municipals.
L’obligació del govern és explicar tota la política que hi ha al darrere del Pressupost, i no camuflarla en la complexitat. El Pressupost i les ordenances són documents polítics, no tècnics. La discussió
que s’hauria de tenir hauria de ser únicament política. Que l’Ajuntament apugi o no l’IBI a les grans
superfícies comercials no depèn de la regla de la despesa, de la consolidació d’un lloc de treball o
de cap despesa compromesa. És una decisió política. El Sr. Medina reitera la importància de la
participació ciutadana en l’elaboració del Pressupost. Els terrassencs i terrassencs han de poder
decidir on s’apliquen els seus recursos, i per fer-ho cal implementar els espais d’informació,
formació i debat.
Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui manifesta que no acaba d’entendre la
Proposta de Resolució, i pregunta si realment el Sr. Albert vol auditar el Pressupost. Potser el
concepte “auditar” no siguin el més adient, per les seves connotacions. El Sr. Albert no vol auditar
el Pressupost municipal, sinó una explicació clara, partida per partida, d’on es destinen els diners.
El Sr. González demana al Sr. Albert que posi un sol exemple del Pressupost ordinari que dedicaria
a millorar el servei de neteja de la ciutat. Si el Sr. Albert ho fa, i és prou convincent, el Grup de C’s
votarà a favor de la proposta.
El Sr. Sàmper considera que és pràcticament impossible votar en contra dels dos
acords de la proposta. El títol, no obstant, que parla d’auditoria, té unes connotacions que no
s’adiuen amb el contingut, en el qual es demana que se sintetitzi, punt per punt, partida per partida,
el document del Pressupost, i per tant tenir més informació. El Sr. Sàmper reitera que no s’hi pot
estar en contra d’això. El document del Pressupost és d’una complexitat enorme. Els Grups de
l’oposició el comencen a treballar a partir del mes de setembre. A finals d’octubre o al novembre,
s’aprova. L’oposició ha de captar en un mes i escaig tota la informació que un equip tècnic
municipal, molt potent, porta treballant durant tot un any. Per tant, el que es demana a la proposta és
bo, ja que es disposarà d’un altre document que permeti entendre el Pressupost, no tant en base a
números i xifres sinó en base a conceptes polítics. El Sr. Sàmper recorda que avui s’ha constituït la
Comissió Especial de Comptes, que té una funció similar al que es proposa a l’acord primer de la
proposta. El Sr. Sàmper pregunta si l’auditoria l’han de fer les mateixes persones que elaboren el
Pressupost. Si és així, no té massa sentit, dons es dirà el mateix amb unes altres paraules. Si no es
tracta d’una auditoria, caldria que el Sr. Albert ho clarifiqués per poder tenir una posició al respecte.
El Sr. Matilla comparteix l’esperit de la proposta. El primer any que el Grup de TeC
va haver de treballar el Pressupost ja ho va dir: els pressupostos no són números sinó que són idees i
polítiques. La proposta afronta aquesta reflexió, i identifica que la discussió anual del Pressupost es
limita a una part molt petita del mateix. El Sr. Matilla es pregunta que passa respecte a la resta, al
90% d’un Pressupost sobre el qual mai es debat. Costa molt saber què està passant amb aquesta
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gran part del Pressupost, quines són les idees, objectius i eficiència. Per tant, el Sr. Matilla
comparteix la necessitat de revisar què passa. El Sr. Matilla considera, però, que la proposta queda
curta. Aquest Ajuntament no necessita només una auditoria del Pressupost, sinó una auditoria
integral. El Sr. Matilla ho planteja no des de la sospita, sinó des de la transparència i des del
coneixement que cal tenir per poder governar millor la ciutat any rere any. L’Ajuntament necessita
una auditoria integral. Econòmica, pel que fa a les despeses i els ingressos; una auditoria fiscal; una
auditoria financera; una auditoria urbanística; una auditoria de contractació. En el Ple es debat sobre
alguns grans contractes, però la majoria de contractes de l’Ajuntament no passen pel Ple, sinó que
s’aproven per Decret d’Alcaldia o per la Junta de Govern.
El Sr. Vega comença assenyalant que ha parlat força amb el Sr. Albert, però no el
suficient. S’han pactat els acords, però el Sr. Alcalde manté alguns punts de desacord en alguns
aspectes. El Sr. Vega considera que sí que és pertinent el debat. Hi ha una directiva de la Unió
Europea del 2016, i una regulació de la Generalitat al respecte. Però el Sr. Albert simplifica molt
l’exposició de motius, perquè ho redueix a polítiques fiscals i polítiques de despesa. A més, dóna la
capacitat de revertir la situació a partir d’aquests dos elements. Però la mirada ha de ser més àmplia.
Avui mateix s’ha aprovat el programa del SAD, en el qual intervenen altres administracions amb un
50% del pressupost. L’Ajuntament es pot pronunciar sobre la despesa i veure com es pot
racionalitzar, com incrementar-la o quina part ha de pagar l’usuari i en funció de quina renda. Tot
això és interessant. Però també ho és la part de les altres d’administracions. La PIE és molt lineal,
quan les realitats de les ciutats són molt diferents. La PIE és un element decisiu, perquè té una gran
importància en els ingressos. La PIE no té en compte, per exemple, que la renda per càpita de
Terrassa és la meitat que la de Matadepera, o que la despesa social de Terrassa és tres o quatre
vegades més gran que la de Matadepera. Pel que fa a la despesa, es podria parlar de polítiques
socials i de tota una part de despesa compromesa. És cert el que deia el Sr. Albert: al capdavall es
decideix sobre una part petita. Hi ha una part de la despesa que ve determinada per decisions
pròpies i una altra part que és històrica. Hi ha tot un seguit de locals i d’equipaments. Un tercer
element a tenir en compte és que del que va decidir el Ple sobre el Pressupost del 2019, hi ha dotze
milions condicionats, que són les limitacions normatives. Tot això és el que s’ha d’analitzar. La
Generalitat ha establert diferents bases per fer l’auditoria que el Sr. Albert proposa. El Sr. Alcalde
posarà la màquina a treballar, tot i que per fer-ho bé caldrà el suport de la Diputació. Així i tot,
difícilment es podrà arribar en uns mesos a realitzar-la, quan la Generalitat porta dos anys treballant
i encara es troba en la fase de la metodologia. Aquest és un tema de molta complexitat.
El Sr. Albert considera que en el Ple es debat políticament. A vegades això no agrada
algú, que no pot considerar massa dispers. El Sr. Albert entén que serà possible arribar a un acord si
s’és capaç d’encetar la tasca, s’arribi al final quan s’arribi. Però s’estarà en la bona línia. El Sr.
Albert accepta l’argumentació del Sr. Alcalde, però no entén l’argumentació d’alguns Portaveus de
Grups de l’oposició. Sembla que allò que plantegin, en el supòsit que governin en el futur, és que
governaran com ho ha fet el PSC, que faran el mateix que ha fet l’equip de govern actual amb el seu
Pressupost. Per fer això no cal plantejar un canvi de govern. ERC-MES intentarà guanyar les
properes eleccions i governar, i fer-ho de manera diferent. Per fer coses diferents, cal treballar i
analitzar el Pressupost. La Proposta de Resolució és molt clara al respecte. Cal analitzar el
Pressupost i alliberar recursos per fer polítiques noves. Això suposarà també deixar de fer coses que
s’estan fent, i això implicarà conflicte. La política, però, és això. En el seu moment, per exemple, es
va decidir suprimir el Visquem i destinat els recursos a altres destinacions. Respecte al concepte
d’auditoria política, el seu significat no és altre que el d’avaluar, analitzar, una organització política.
Veure allò que es fa, com es fa i si el que es fa dóna el resultava que s’espera. El Sr. Albert conclou
dient que després de quaranta anys d’ajuntaments democràtics, durant els quals s’han asfaltat
carrers, s’han fet equipaments cívics, socials, esportius o educatius, s’han plantat arbres, s’han posat
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papereres, s’han urbanitzat places, etc., en definitiva després de construir una ciutat després de
molts anys de fer-ho, cal plantejar-se on es destinen els futurs recursos econòmics. El Sr. Albert
considera que s’han de destinar als àmbits social, educatiu i cultural. Tant fa de qui en són les
competències i si no són competències municipals. El que és important és la política que es vol dur
a terme.
El Sr. Medina respon al Sr. González sobre d’on es podrien treure més recursos per a
la neteja. A banda de la repriorització de la despesa, caldria veure els recursos de l’Ajuntament i els
seus ingressos. Els ingressos de l’Ajuntament es determinen per mitjà de les ordenances fiscals, i en
concret la taxa de residus, que actualment paguen totes les famílies igual. Canviar el model de
residus i apostar per la recollida porta a porta pot permetre pagar per generació, i això probablement
pot augmentar els ingressos per tal de millorar la neteja. Un comportament ambiental positiu pot fer
que el cost de la neteja es redueixi. Respecte a les paraules del Sr. Alcalde, quan parlava d’ampliar
la mirada cap altres administracions, és evident que cal denunciar l’ofegament que pateixen els
municipis. Però també és evident que cal fixar la mirada en allò que fa l’Ajuntament, donat que hi
ha marge per reprioritzar la despesa. El Sr. Medina es refereix per exemple als 710.000 € anuals que
es regalen a les empreses que gestionaran el SAD. Pel que fa als ingressos, cal plantejar-se quina
capacitat té l’Ajuntament, a través de les ordenances fiscals, per incrementar els ingressos i els
recursos, i poder així fer més despesa. En el debat pressupostari l’equip de govern va eludir aquesta
discussió.
El Sr. González considera que el debat s’ha anat desviant. Del que s’està parlant és
d’auditar el Pressupost municipal, amb dues vessants: una clau interna, político-tècnica, i una altra
clau més pedagògica. Des del punt de vista tècnic, el Sr. González no ho entén. Avui s’ha aprovat la
constitució de la Comissió de Comptes, en la qual hi ha l’oportunitat d’auditar els comptes
municipals. El Grup d’ERC-MES ha acompanyat l’equip de govern en l’aprovació de quatre
pressupost municipals. El Sr. Albert sabrà quines partides haurà recolzat i què ha descobert en el
Pressupost municipal per recolzar-lo. El Sr. González assenyala que hi ha un Pressupost municipal
de 247 milions d’euros pel 2019, que és complex. És evident que fóra bo fer un exercici de
simplificar aquesta complexitat, o de clarificar quines partides podrien ser més prescindibles. És en
aquest terreny on entra en joc la política. El Grup d’ERC-MES té un programa electoral, en el qual
prioritza les seves actuacions polítiques. El Sr. González considera que aquesta proposta és un punt
naïf. Des del punt de vista de la millora de la participació i de la informació ja s’estan fent moltes
coses, el que no vol dir que no es puguin fer més. És clar que es poden fer més coses. El Grup de
C’s considera que aquesta proposta no porta enlloc, ni aporta cap element que el convenci per votarla a favor. Per tant, la troba innecessària. La proposta no només és naïf, sinó un punt ridícula per
insuficient. Si es vol fer una auditoria de veritat, cal que sigui externa. En aquest punt el Grup de
C’s hi donaria suport.
El Sr. Sàmper considera que qualsevol administració, empresa o domicili necessita ser
auditat en tota la seva extensió, per valorar el seu funcionament. L’anàlisi de les dades és
imprescindible per poder prendre decisions. El Sr. Sàmper agraeix al Sr. Albert que hagi aclarit el
sentit de la proposta en la seva segona intervenció: és a dir disposar de les dades per poder prioritzar
les polítiques, per poder utilitzar recursos allà on es cregui oportú. El govern actual fa quaranta anys
que governa, i té unes determinades inèrcies. El govern que pugui dirigir l’Ajuntament en el futur
ha de poder disposar de les dades per establir les seves prioritats. El Sr. Sàmper conclou dient que la
Proposta de Resolució no és complexa sinó que conté dos acords molt simples: detallar un
document tan complex com el Pressupost, de forma detallada, per poder fer política, i fer-ho públic.
És positiu que la ciutadania pugui conèixer la dades del Pressupost i que conegui les conclusions
relatives a la possibilitat d’aplicar polítiques diferents a les actuals.
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El Sr. Matilla destaca que la proposta té més volada que contingut, la qual cosa ha
permès fer reflexions més àmplies. Fent una auditoria no es resoldran els problemes de la ciutat. Es
podran fer polítiques d’altre ordre, però no es resoldran els problemes. La solució als problemes no
dependrà només d’altres polítiques municipals, sinó també d’altres polítiques de la Generalitat i del
govern d’Espanya. Per resoldre la problemàtica de l’habitatge a la ciutat caldrà que l’Estat faci un
pla estatal d’habitatge, i que la Generalitat faci polítiques d’habitatge. Si no és així, la ciutat no se’n
sortirà. Es podrà reprioritzar un percentatge superior del Pressupost municipal, però amb una
auditoria i amb una certa repriorització no es resoldran els problemes. El Sr. Matilla es mostra
d’acord amb la realització d’una auditoria, però aquesta ha de tenir un caràcter integral. Hauria de
ser una auditoria anual, no al final del mandat, sobre l’eficiència de les decisions polítiques del
govern en l’àmbit econòmic. Més enllà de l’aprovació o no avui de la Proposta de Resolució, el
Grup de TeC es compromet a fer-ho.
El Sr. Alcalde es mostra d’acord amb les paraules del Sr. Matilla. Per altra banda, el
Sr. Vega assenyala que no és el mateix una anàlisi econòmica d’un Pressupost que una anàlisi
comptable, que és el que fa la Comissió de Comptes. Són qüestions diferents. El cert, com deia el
Sr. Albert, que Terrassa és una ciutat amb molts serveis i equipaments. Però no és una ciutat feta. Hi
ha moltíssimes demandes socials per recollir. A més, cal fer el manteniment de tot allò que s’ha fet.
També hi ha unes polítiques socials a desenvolupar, que esmercen uns marges importants del
Pressupost. A més, hi ha moviments incontrolables, com els creixements que té la ciutat. Calen
unes polítiques per part d’administracions superiors que ordenin el conjunt, i que dotin de recursos
de manera no uniforme. Les dinàmiques socials i les rendes de les societats són molt diferents. El
Sr. Alcalde recorda que no totes les famílies paguen el mateix per la taxa de residus. Hi ha tot un
seguit de factors que la modulen. La recollida porta a porta, a més, és molt més cara que la que es
duu a terme a Terrassa. Al capdavall, la pressió fiscal ha d’estar limitada a la capacitat de renda de
les persones i les famílies. L’IBI de les grans superfícies ha crescut un 15%. Al Sr. Vega li han
rebaixat sempre, cada any, les seves propostes d’increment de la taxa de residus, una taxa que
cobreix el 70% del cost del servei. No ha estat el cas del Grup de la CUP, però si el d’altres Grups
municipals. El Sr. Vega considera que la proposta planteja qüestions que van més enllà de la
capacitat de disposar de marges de la despesa. Implica també veure els aspectes descriptius i
estratègics de cada programa; veure quin és el marc normatiu i competencial; veure quina és la
població objecte de cada polític i quins són els indicadors. El SAD és un bon exemple per fer aquest
exercici. Si es vol fer la feina bé, la Generalitat, que disposa d’un bon equip, porta temps treballant
només per definir la metodologia. La Unió Europea ho va plantejar, però encara no hi ha hagut
experiències per contrastar-ho. Els serveis municipals estan prou ajustats per afrontar una feina
d’aquestes característiques, i encara més si es demana que sigui anual. Així i tot, s’avançarà en
aquest sentit, i s’actuarà amb total transparència. Difícilment, però, es podrà elaborar el Pressupost
del 2020 sobre la base del que avui es planteja, que comporta una anàlisi transversal i molt
complexa de dur a terme.
El Sr. Albert entén que el govern se senti interpel·lat directament. Però el resultat de
l’estudi interpel·larà tothom, perquè l’oposició també haurà de tenir cura a l’hora de fer els seus
plantejaments. El Sr. Albert insisteix que la situació actual és de canvi de paradigma, amb noves
necessitats i noves polítiques. Amb les dinàmiques actuals no es dóna resposta a aquestes noves
necessitats, no només per part del govern municipal de Terrassa, sinó per la resta de governs. El Sr.
Albert afegeix que la ciutat actual no és el resultat de l’atzar, sinó de les polítiques que s’hi ha
aplicat. Les decisions polítiques que es prenen en el Ple, sobretot les pressupostàries, són molt
importants. Auditar el Pressupost és auditar la política: analitzar què s’està fent, què es vol fer i com
fer-ho, per poder decidir i triar. La proposta no és electoralista, tot i que es presenti en un moment
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en què els pressupostos de l’any 2020 l’haurà d’elaborar un nou govern. El Sr. Albert espera
formar-ne part, i també espera no fer continuisme. Per això cal generar una nova realitat econòmica
a la realitat. La proposta de resolució va en aquesta línia.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR

Epígraf 24) Presentada per Alcaldia – Presidència, en relació a la formalització de la
incorporació d’ESCAC a la Fundació ESCODI.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per l’AlcaldiaPresidència, és el que a continuació es transcriu:
« En data 28 de setembre de 2000, per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple, es va
crear la Fundació Privada Escola Superior de Comerç i Distribució (Fundació ESCODI), juntament
amb el Departament de Comerç, Indústria i Turisme de la Generalitat de Catalunya, i la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, amb la finalitat d’exercir la docència en qualsevol de les
seves formes i modalitats per facilitar la formació de professionals, empresaris i treballadors del
sector del comerç i la distribució de Catalunya, tot i que també es pot realitzar altres activitats
complementàries, amb l’objecte de promoure els interessos generals del territori que constitueix
l’actuació principal de la Fundació i contribuir principalment al desenvolupament econòmic i social
a Catalunya. Així mateix, l’Ajuntament en Ple, en sessió del 31/03/2011, ratificà els acords
adoptats pel Patronat de la Fundació ESCODI en els que s’aprovava adaptar els Estatuts de la
Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
» En l’any 2018 des d’ESCODI es va constatar que per donar continuïtat a l’activitat
docent vinculada al Comerç calia una actuació disruptiva que replantegés i garantís la viabilitat
econòmica de la Fundació ESCODI .Es va iniciar un treball conjunt amb la Cambra de Comerç de
Terrassa i la Generalitat de Catalunya per tal de determinar quin seria el camí més adequat per tal
de: garantir la titulació a l’alumnat matriculat a ESCODI; garantir una formació de qualitat,
universitària i reconeguda, dins del sector comerç i Retail i, finalment, aquests dos objectius es
complissin amb un impacte negatiu mínim, tant per les entitats cofundadores de la fundació com
pels interessos de la ciutadania, en general. Fruit d’aquest treball els cofundadors van decidir que
l’alternativa més beneficiosa per a tots els agents implicats era cercar externament un operador que
garantís: assumir l’activitat docent d’ESCODI amb un nou plantejament que donés viabilitat
econòmica al projecte; solvència acadèmica i docent per donar viabilitat al projecte formatiu en el
sector Comerç i Retail; coneixement i capacitat d’interlocutar i dinamitzar els agents locals per tal
d’integrar-los i cohesionar-los dins del nou projecte; capacitat de projectar nacionalment i
internacional el nou grau; i solvència demostrada en posicionament de projectes creatius i
innovadors dins d’un context global.
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» La Societat FOMENT DE TERRASSA, SA és va constituir en data 12/12/1989, i en
data 22/12/2014 absorbí Vapor Universitari, SL. D’acord als seus estatuts l’objecte social és
realitzar activitats dirigides al desenvolupament econòmic local, el foment, gestió i execució dels
programes vinculats a la promoció industrial i comercial, i la formació ocupacional. També, la
prestació de serveis de suport organitzatiu a les entitats relacionades amb l’activitat universitària i
els estudis superiors, entre altres.
» Amb l’absorció esmentada, FOMENT DE TERRASSA, SA, disposa de l’edifici
Vapor Universitari, el qual va néixer per acollir projectes educatius i formatius de caràcter
universitari o no (acolliment de la UNED, UOC, Comerç i Retail d’ESCODI,..etc...)
» En aquests últims anys, el Vapor Universitari ha sofert tot un seguit de canvis (la
marxa d’alguns organismes, alliberant espais) que fa possible concebre aquest espai per acollir
activitat universitària excel·lent i de valor per a la ciutat. No obstant això, destacar que en aquest
espai segueixen existint activitats docents molt valuoses en les dinàmiques del Campus Universitari.
» La Fundació Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) és
una fundació privada creada a Barcelona el 1994 i constituïda per la Universitat de Barcelona,
l’Escola Pia de Catalunya i un grup d’institucions i empreses vinculades amb el sector audiovisual,
que ostenta la titularitat d’un centre adscrit a la Universitat de Barcelona, que imparteix el títol
propi de Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals i, a més, promou, fomenta i desenvolupa les
activitats docents i investigacions teòriques i pràctiques dels ensenyaments superiors relacionats
amb el cinema, el vídeo, la televisió i el món audiovisual en general.
» En data 29 de gener de 2004, l’Ajuntament en Ple acceptà el nomenament de
l’Ajuntament de Terrassa com a Patró de la Fundació Privada Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya “ESCAC”, atès que les finalitats fundacionals es consideren d’interès
general, les seves activitats beneficien col·lectius genèrics de ciutadans i ciutadanes.
» L’activitat de l’ESCAC es va desenvolupar a Barcelona fins que a l’any 2003 es va
traslladar a l’actual edifici ESCAC 2 a la Pl. de la Farinera de Terrassa, on ja es van iniciar els títols
de Grau en Cinema i Audiovisuals i del Curs Zero pel curs 2003-2004.
» L’ESCAC es troba en procés de cerca d’activitats i espais dins del Campus
Universitari de Terrassa, per tal d’encabir les activitats actuals i les necessitats de creixement
futures. A l’abril de 2017, ESCAC presentà una sol·licitud a l’Ajuntament de Terrassa per tal que
des de la Corporació es facilités unes instal·lacions que permetessin impulsar el pla de creixement
de les activitats acadèmiques i industrials relacionades amb el sector del cinema i l’audiovisual,
remarcant alguns aspectes que presentaven com d’interès per a la ciutat. Es presentà un “Pla de
Creixement ESCAC: El Hub Creatiu”, com a element articulador del Campus de la ciutat, amb
capacitat de potenciar i contribuir a liderar el projecte de la “Terrassa universitària”. Aquest Hub
planteja, d’una banda, un creixement i innovació dins de les activitats pròpies d’ESCAC, però
també presenta una línia estratègica d’actuació referida a l’ampliació en altres sectors d’activitat
econòmica on la creativitat i expertise en l’àmbit audiovisual i de cinema pugui tenir una aplicació
com és el cas del Comerç i Retail.
» D’acord a l’anterior, la proposta d’ESCAC es resumeix en el següent: incorporació
d’ESCAC com a membre de la Fundació ESCODI i assumpció de l’activitat docent del grau actual
fins l’any que finalitzi l’esmentat grau atenent la normativa d’aplicació de la Universitat de
Barcelona (UB); definició i sol·licitud a la UB d’un nou grau en Comerç i Retail ; contribuir
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activament a dinamitzar i consolidar el projecte municipal de Terrassa Universitària; i gestionar
íntegrament l’Edifici Vapor Universitari com emplaçament on es desenvoluparan les activitats
vinculades al Hub Creatiu. Aquesta gestió, segons les bases contractuals que s’estan delimitant
entre ESCAC i l’Ajuntament de Terrassa, a través de Foment de Terrassa, parteix de la premissa de
respectar els compromisos que actualment té Foment de Terrassa amb els llogaters i usuaris de
l’Edifici. La proposta contempla noves inversions per a nous usos, un pla d’activitats obert a la
ciutadania, un pla d’actuació i manteniments de l’edifici i les seves instal·lacions.
» Per acord del Patronat de la Fundació ESCODI del 17 d’octubre de 2018 es va crear
una comissió especial per estudiar i determinar el millor escenari per al futur d’ESCODI, valorant
propostes. Es van realitzar tot un seguit de reunions, arran de les quals s’ha establert tot un seguit
de conclusions i propostes, arran de les quals s’han aprovat uns acords pel Patronat de la Fundació
ESCODI en sessió del passat 6 de març. Aquests acords refereixen a: a) una modificació dels
estatuts de la Fundació ESCODI; b) a la incorporació com a patrons la Fundació ESCAC, de les
Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya i de la Sra. Dolores Puig i Gasol; c)
desvinculació dels patrons fundadors (l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament
de Terrassa i Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa; i d) delegació de funcions per a
portar a terme les gestions i actes necessaris per a la plena efectivitat dels Acords adoptats,
sotmesos a condició suspensiva.
» D’altra banda, i fruit de l’estudi portat a terme per ESCAC, així com als resultats de
l’auditoria que va encarregar per analitzar l’estatu quo de la plantilla de la Fundació ESCODI,
ESCAC va posar de manifest la necessitat d’aprimar una estructura de gestió que, pel que feia a
alguns càrrecs directius, es duplicava amb la seva estructura innecessàriament, fent d’aquest fet un
element distorsionador i negatiu a l’hora de plantejar un pla de viabilitat real i factible i amb una
conceptualització i projecció de la titulació diferent a la que s’impartia dins de la nova etapa de la
fundació Escodi, amb ESCAC com a nous patrons.
» Per això que s’exposa, ESCAC va sol·licitar formar part de la fundació ESCODI
amb dues demandes/requisits que formulava als tres patrons: el re-equilibri patrimonial (abordat i
pactat segons consta en l’Acta del Patronat d’ESCODI de data 6 de març de 2019) i l’assumpció
dels patrons de cost que suposava la liquidació dels dos càrrecs que per ESCAC feien inviable (tant
des d’una perspectiva conceptual, com de viabilitat i d’eficiència en la gestió) el nou plantejament
de la titulació dins del Hub Creatiu.
» En aquest sentit, i tal com s’argumenta i explica en l“Informe de l’acord entre
l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació ESCAC per tal d’impulsar òptimament el Hub Creatiu”,
l’Ajuntament es va comprometre amb ESCAC a assumir al 50% el cost derivat d’aquesta liquidació
amb les vies i formules més adients per a cadascun d’ells.
» En el cas d’Ajuntament, l’import total del 50% d’aquest concepte (liquidació dels
càrrecs de Gerència i Direcció Acadèmica) es pagaran a través de tres convenis durant els anys
2019, 2020 i 2021. Sent el primer (2019) i segon (2020) de 32.823 euros, cadascun d’ells (trenta
dos mil vuit-cents vint-i-tres euros) i el tercer (2021) de la resta pendent i, en qualsevol cas, com a
màxim, de 29.354 euros (vint-i-nou mil tres-cents cinquanta quatre euros).
» Vist l’Informe sobre l’oportunitat de què l’escola ESCAC s’incorpori al Patronat
d’ESCODI i desenvolupi el seu projecte de creixement “Hub Creatiu” en l’Edifici Vapor
Universitari de Foment de Terrassa, emès per la directora dels Serveis d’Innovació i d’Universitats,
amb el vistiplau de la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, de data 25
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de març. Aquest informe, entre altres annexos, conté l’Acta aprovada de la reunió del Patronat de la
Fundació ESCODI en data 6 de març de 2019, en la que es recull els acords aprovats per unanimitat
per l’esmentat Patronat.
» Vist l“Informe de l’acord entre l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació ESCAC per
tal d’impulsar òptimament el Hub Creatiu”, emès per la directora dels Serveis d’Innovació i
d’Universitats, amb el vistiplau de la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la
ciutat, de data 17 de març de 2019
» Vist l’Informe del Conseller Delegat de Foment de Terrassa sobre les implicacions
econòmiques de l’operació que ens ocupa sobre Foment de Terrassa, de data 18 de març de 2019.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR els acords aprovats per unanimitat pel Patronat de la
Fundació ESCODI en sessió celebrada el dia 6 de març de 2019, la transcripció literal dels quals és
la següent:
“ 4. Modificació dels estatuts de la Fundació ESCODI.
Amb les finalitats ja apuntades de garantia de la continuïtat en la tasca d’ESCODI i relleu de
l’ESCAC en la posició dels patrons fundadors (l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa), els patrons
representants de les entitats fundadores acorden per unanimitat procedir a la modificació dels
estatuts de la Fundació ESCODI, de conformitat amb el contingut establert en el document que
s’annexa a la present Acta.
Així mateix, els representants dels patrons fundadors manifesten que la modificació estatutària no
s’aparta de la voluntat dels fundadors i convé a l’interès de la Fundació ESCODI.
Per al cas que el Protectorat determini la necessària adaptació del contingut dels estatuts a una
norma que li resulti aplicable amb caràcter preceptiu, els compareixents s’obliguen a efectuar a
corresponent esmena o adaptació.
5. Incorporació com a patrons de la Fundació ESCAC, de les Institucions Educatives de
l’Escola Pía de Catalunya i de la Sra. Dolores Puig i Gasol.
Integració a la Fundació ESCODI de la Fundació ESCAC, de les Institucions Educatives de
l’Escola Pia de Catalunya i de la Sra. Dolores Puig i Gasol, i conseqüent nomenament de nous
patrons de la Fundació ESCODI:
De conformitat amb allò establert a l’article 33 dels estatuts de la Fundació ESCODI, els patrons
d’aquesta Fundació acorden per unanimitat la integració en la mateixa de la Fundació ESCAC, de
les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya i de la Sra. Dolores Puig i Gasol, aquesta
última títol personal, i també el nomenament dels representants dels nous membres:
− Sr. Sergi Casamitjana Melich, director de la Fundació ESCAC.
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− Sr. Antoni Burgaya Trullàs, secretari general de les Institucions Educatives de l’Escola Pia
de Catalunya
− Sra. Dolores Puig i Gasol, a títol personal.
Present en aquest acte, el senyor Sergi Casamitjana, manifesta la seva plena i expressa acceptació
del càrrec pel qual ha estat designat i, alhora, formula la declaració responsable relativa a tenir plena
capacitat d’obrar, no trobar-se inhabilitat o incapacitat per exercir funcions o càrrecs públics o per
administrar béns i no haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre
socioeconòmic o per delictes de falsedat, segons allò establert a l’article 19.6 dels estatuts de la
Fundació ESCODI. Els restants nous patrons hauran de ratificar la seva incorporació a la Fundació i
tramitar l’acceptació dels càrrecs de patrons.
La Fundació ESCAC manifesta expressament que coneix i assumeix la situació jurídica i financera
de la Fundació ESCODI i n’assumeixen també les obligacions econòmiques i laborals de la
mateixa, amb el compromís d’assolir la viabilitat econòmica de l’entitat.
Això no obstant, les tres entitats fundadores d’ESCODI (l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa),
amb la finalitat de sufragar els deutes de la Fundació i reequilibrar-la per tal que el seu patrimoni
net no sigui negatiu, acorden efectuar cadascun d’ells una aportació a la Fundació pels següents
imports

APORTACIONS SORTIDA PATRONS

Proposta
definitiva
reequilibri

Generalitat de Catalunya

43.797,82 €

Cambra de Comerç de Terrassa

9.137,09 €

Ajuntament de Terrassa

43.797,82 €

TOTAL

96.732,73 €

6. Desvinculació dels patrons fundadors (l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Terrassa i Cambra Oficial de Comerç i Industria de Terrassa).
En connexió amb les modificacions estatutàries aprovades, incorporació de nous patrons i la
voluntat de desvinculació dels patrons fundadors de l’ESCODI, presents en aquest acte tots els
membres del Patronat, representants de les entitats fundadores (l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Terrassa i Cambra Oficial de Comerç i Industria de Terrassa), renuncien
expressament als seus càrrecs de patrons, amb efectes des de el dia en què el Protectorat de
Fundacions aprovi la reforma estatutària i la integració a la Fundació dels nous membres, aprovades
en els acords quart i cinquè anteriors, prèvia ratificació i/o validació pels òrgans de govern
corresponents.
7. Delegació de funcions per a portar a terme les gestions i actes necessaris per a la plena
efectivitat dels Acords adoptats, sotmesos a condició suspensiva.
Delegar en el representant de l’Ajuntament de Terrassa a la Comissió especial creada per acord del
Patronat d’ESCODI, en reunió de 17 d’octubre de 2018, per a que, en nom i representació de la
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Fundació ESCODI, pugui fer les gestions i actes necessaris per a la plena eficàcia dels presents
acords i obtenir l’aprovació del Protectorat de Fundacions.
Aquests efectes, els patrons fundadors de l’ESCODI (l’Ajuntament de Terrassa, de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa) i els nous patrons
(Fundació ESCAC, Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya), s’obliguen a obtenir
l’aprovació, ratificació i/o validació dels acords anteriors per part dels seus òrgans de govern. És per
això que, tan bon punt es disposin de les aprovacions, ratificacions i/o validacions corresponents,
aquestes es posaran en coneixement de la presidència de la Fundació ESCODI, als efectes de
procedir a donar-ne trasllat al Protectorat de Fundacions i formalitzar la posterior elevació a públic
dels presents acords.
Els anteriors acords, aquí aprovats, han estat adoptats sota la condició suspensiva consistent en la
seva aprovació pel Protectorat de Fundacions, prèvia ratificació i/o validació per part dels òrgans de
govern de les entitats fundadores d’ESCODI i de les noves entitats que s’hi incorporen i de la
senyora Dolores Puig i Gassol, en un termini que s’estima en quatre mesos a comptar des del dia
d’avui “
SEGON- Aprovar la despesa, i el seu pagament, per import de 43.797,82 €
(QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS), en concepte d’aportació a la Fundació ESCODI, amb càrrec a la partida 5423-4920248994, del pressupost municipal vigent.
TERCER.- Aprovar la proposta de contracte mixt d’arrendament i gestió del conjunt
de l’edifici del Vapor Universitari de Terrassa i encarregar a FOMENT de TERRASSA, SAM, com
a titular de l’edifici Vapor Universitari, la tramitació de la seva signatura amb la Fundació Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) d’acord amb el següent tenor literal:
“PROPOSTA DE CONTRACTE:
CONTRACTE MIXT D’ARRENDAMENT I GESTIÓ DEL CONJUNT DE L’EDIFICI DEL VAPOR
UNIVERSITARI DE TERRASSA
Expedient
.....
Atorgants
Arrendadora: FOMENT DE TERRASSA, SAM
(FOMENT)
Arrendataria: FUNDACIO ESCOLA SUPERIOR DE
CINEMA I AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
(ESCAC)
Data:
............de .......... de 2019

Terrassa, a ...........de ..........de 2019
ES REUNEIXEN
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a.- L’Il.ltre senyor Alfredo Vega Lopez, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, d’ara
en endavant l’AJUNTAMENT, que te la seu social al Raval de Montserrat, número 14, de Terrassa,
amb NIF P0827900B, assistit pel Secretari general de la Corporació, el Sr. Òscar Gonzalez
Ballesteros.
Actua el Sr Vega facultat per l’acord del Ple Municipal de data 16 de novembre 2017, al que es
farà referència i que consta incorporat al present com a ANNEX ....
b.- Sr. Josep Manel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de Foment de Terrassa, SA, (D’ara
en endavant FOMENT o l’ARRENDADORA) amb CIF núm. ……………., nomenat per acord de la
Junta General del dia 12 de febrer de 2013, i domicili a efectes de notificació a la ctra. de
Martorell, núm. 95, 08224 Terrassa (Barcelona), en virtut de l’escriptura de nomenament
autoritzada pel notari de l’Il·ltre. Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. Alfredo Arbona Casp, amb
data 1 de març del 2013, i núm. de protocol 432.13."
La societat municipal FOMENT DE TERRASSA, SAM és una entitat que realitza activitats
dirigides al desenvolupament econòmic local, el foment, gestió i execució dels programes vinculats
a la promoció industrial i comercial i la formació ocupacional. Així mateix, arran de la fusió amb
VAPOR UNIVERSITARI DE TERRASSA, S.L., també desenvolupa l’activitat d’administració i
gestió de béns immobles en general, ja siguin destinats a tercers o inclòs municipals, i especialment
la gestió directa o indirecta d’aparcaments soterranis o de superfícies per a vehicles, etc., i
finalment, la prestació de serveis de suport organitzatiu a les entitats relacionades amb l’activitat
universitària i els estudis superiors; en concret el seu objecte consisteix en:
1- La realització d’activitats adreçades al desenvolupament econòmic local, el foment, la gestió i
l’execució dels programes vinculats a la promoció industrial i comercial i la formació ocupacional,
i més concretament, les següents:
a) La gestió de Plans d’Ocupació i programes de formació d’iniciatives empresarials, tots ells
emmarcats dins dels programes de les Administracions Públiques.
b) Comercialització de béns i serveis derivats de les activitats abans esmentades.
c) Accions immobiliàries lligades als objectius anteriors i en general al compliment de les
finalitats pròpies del desenvolupament econòmic de la ciutat.
d) Foment de la investigació i desenvolupament de noves tecnologies.
e) Participació en tota mena d’entitats que coadjuvin al compliment de l’objecte social.
2- La prestació de serveis de suport organitzatius a les entitats relacionades amb l’activitat
universitària i els estudis superiors.
3- El desenvolupament de qualsevol activitat empresarial relacionada amb l’àmbit immobiliari,
com i sense que tingui caràcter limitatiu, l’administració i gestió de béns immobles en general, la
promoció, urbanització, construcció, reforma, rehabilitació, manteniment, compravenda i lloguer
d’edificis i de terrenys, de naus industrials, comercials, d’habitatge, i de serveis en general.
4- Constituiran també l’objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents
amb les activitats abans esmentades.
5- Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’objecte idèntic, anàleg o similar.
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Segons l’anteriorment exposat el present contracte es troba directament relacionat amb el seu
objecte social.
c.- El senyor Sergi Casamitjana Melich, amb D.N.I.................., actuant en nom i representació -en
la seva condició de Director i Apoderat- de la FUNDACIO ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I
AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, d’ara en endavant FUNDACIÓ ESCAC/ARRENDATÀRIA,
constituïda mitjançant escriptura pública, el dia 15 de novembre de 1993, davant el Notari Sr.
Miquel Tarragona Coromina, de Barcelona, número 2933 del seu protocol, amb NIF G60.464.229, i seu social al c/ Colom, núm. 84, de (08222) Terrassa.
EXPOSEN
I.- Que FOMENT és titular del 84,51% de l’edifici anomenat VAPOR UNIVERSITARI, el qual
consta inscrit al Registre de la Propietat amb la següent inscripció:
URBANA: EDIFICIOS destinados a FABRICA, situados en esta ciudad, ocupando la mayor parte
de la manzana delimitada por la Carretera de Montcada y las calles de Colón, número ciento
catorce, Marinel.lo Bosch y Menéndez Pelayo. Consta de los siguientes edificios: A) Edificio que se
compone de semisótano con una superficie de ochocientos cinco metros cuadrados, en el que está
instalado el almacén de primera materias, peinados, desperdicios y utensilios; de una planta baja
con una superficie de cuatro mil trescientos once metros cuadrados, destinados a oficina técnica,
laboratorio, comedores para el personal, vestuario, sala de preparación, hilatura y doblaje y
almacén de hilo en crudo y de una planta o piso superior con una superficie de cuatro mil
trescientos once metros cuadrados, destinada a oficinas comerciales, oficinas de control
económico, archivos, vestuarios, almacén de hilo teñido y sección de paquetería, almacén de
productos terminados y sala de expediciones; o sea que la superficie total edificada de tal parte es
de nueve mil cuatrocientos veintisiete metros cuadrados y sus características constructivas las
siguientes: Estructura, parte hormigón armado y parte metálica, con módulos de cinco y diez
metros según dirección de ejes; cubierta de fibrocemento. B) Edificio compuesto de tres cuerpos
que se comunican entre sí, dos de ellos destinados a actividades fabriles y uno destinado a aseos
de personal. De los dos destinados a actividades fabriles, el mayor consta de planta semisótano que
mide trescientos ochenta y tres metros, setenta y tres decímetros cuadrados y planta baja, primera
y segunda cada una de las cuales mide mil trescientos setenta y siete metros sesenta y tres
decímetros cuadrados. El menor consta de planta semisótano, baja, primera y segunda, cada una
de las cuales mide ciento veintisiete metros, cincuenta decímetros cuadrados. Este, si bien tiene el
mismo número de plantas que el anterior es de altura inferior. El cuerpo destinado a aseos consta
de plantas semisótano, baja y primera cada una de las cuales mide ciento cuarenta y cinco metros
setenta decímetros cuadrados. El conjunto edificado está ubicado en una porción de terreno de seis
mil trescientos diecinueve metros, y siete decímetros cuadrados y sus diversas plantas bajas y altas
miden quince mil ochocientos noventa metros setenta y dos decímetros cuadrados, destinándose el
resto no comprendido por los edificios dichos a un patio en la entrada principal. LINDA: en
conjunti, Oriente,frente,la calle Colón; Mediodía, izquierda entrando, parte con la carretera de
Montcada, parte con Juan Gili, Josefa Roig y Pedro Castany; Norte, derecha, calle Marinel.lo
Bosch y Poniente, fondo, parte con la calle Menéndez Pelayo y parte con Rosa Florensa.
IBI : Consta cadastrada amb la referència 8614101DG1081B0001PU.
Consta inscrita al Registre de la Propietat Número Tres de Terrassa, finca 13.011.
S’acompanya:
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ANNEX ....- Certificació descriptiva i gràfica cadastral
ANNEX ....- Còpia simple informativa del Registre de la Propietat
II.- L’esmentat edifici, en l’actualitat, a l’empara de la llicència d’obres atorgada en el seu dia te la
següent descripció.
Edifici composat de planta soterrani, destinada a aparcament de vehicles i una planta baixa de 6010,
20 m2 més una plaça amb font al carrer Colom/cantonada amb Ctra de Montcada de 333,29 m2,
Planta primera de 6.020,96 m2 més una terrassa de 77,76 m2 i Planta Segona de 1.616,33 m2.
S’acompanya com a ANNEX .....- Plànols de les plantes, baixa, primera i segona de l’edifici, així
com còpia de la llicència d’activitats.
III.- Pel que es refereix a la resta de propietat d’aquest edifici, és de titularitat de la societat
EGARVIA, SAM en quant a un 15,49%. Segons acord subscrit entre FOMENT i EGARVIA
aquestes societats desenvolupen de forma independent la gestió respectiva --en plena atribució de la
seva quota de copropietat-- per una part de la planta soterrani destinada a aparcament, la qual
gestiona amb caràcter exclusiu la societat EGARVIA, i per una altra part la resta de l’edifici, -plantes baixa, primera i segona-- la gestió de la qual correspon en exclusiva a FOMENT.
És per això que el present contracte es refereix a l’edifici VAPOR UNIVERSITARI, a excepció de
la planta destinada a aparcament de vehicles.
IV.- En l’actualitat part dels espais gestionats per FOMENT es troben ocupats segons el següent
detall:
ENTITAT

VECIMENT M2

UBICACIO

Escola d’Art

1/11/19

Centre Lingüístic FIAC

1/10/20

464,08 Planta Baixa

UOC

31/12/22

299,3 Planta Baixa

CCP

---

1677,97 Planta Baixa

--

461,2 1ª Planta

Col.legi Aparelladors

1/4/21

246,7 1ª Planta

Col.legi Arquitectes

1/4/21

606,12 1ª Planta

Centre de Normalització Lingüística

1/9/19

535,55 1ª Planta

1/12/20

702,34 2ª Planta

Fundació ESCODI

Fundació Institut Ind i Comercial
(CECOT)
STRATEX
PIMEC

15/10/22

2873,58 Planta baixa i 1ª Planta

113,97 Planta Baixa

1/6/19

24,76 1ª Planta

---

67,47 2ª Planta

ESCAC laboratori i aula 16

1/7/19

188,62 1ª Planta

ESCAC aules 2,3,4 i 5

1/9/19

295,93 1ª Planta

Servei de Relacions Internacionals
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S’acompanya com a com a ANNEX ..... documents acreditatius dels diversos contractes i situacions
de cessió d’espais actualment vigent.
V.- Dins de la transformació del "Terrassa Universitària" de la ciutat, l’edifici del Vapor
Universitari, junt amb la Farinera i les instal·lacions de l’UPC, conformen els puntals de l’aposta
per l’educació superior que va fer la ciutat a finals del segle passat.
La Fundació Privada ESCAC va iniciar un procés de cerca d’activitats i espais dins del Campus
Universitari de Terrassa, per tal d’encabir les seves activitats actuals i les necessitats de creixement
futures. Amb aquesta finalitat, l’any 2017 ja va fer arribar una petició formal a l’Ajuntament
perquè l’assistís en la cerca d’aquests espais.
En el marc d’aquesta recerca es va presentar el “Pla de Creixement Escac 2018-23: El Hub
Creatiu” com un element articulador del Campus de la ciutat, amb capacitat de potenciar i
contribuir a liderar el projecte de la Terrassa Universitària.
El Hub Creatiu planteja, d’una banda, un creixement i innovació dins de les activitats pròpies
d’ESCAC, però també presenta una línia estratègica d’actuació referida a l’ampliació en altres
sectors d’activitat econòmica on la creativitat i expertise en l’àmbit audiovisual i de cinema
pugui tenir una aplicació, com és el cas del Comerç i Retail.
En paral·lel a aquesta actuació i pel que es refereix a la Fundació ESCODI, la qual desenvolupa la
seva activitat formativa --grau universitari-- en el camp del comerç internacional a les pròpies
instal·lacions del vapor Universitari, la FUNDACIO ESCAC ha formulat una proposta
d’incorporació consistent, en línies generals en la seva incorporació a aquesta entitat, assumint
l’activitat docent del grau actual, amb una segona fase de definició d’un nou grau en Comerç i
Retail incorporant en la nova proposta acadèmica els elements oportuns que dotin a la titulació
d’un plantejament innovador, creatiu i tecnològic que s’ajusti més adequadament a les generacions
digitals 4.0; amb l’assumpció, en qualsevol cas del manteniment de l’esmentada formació
universitària a la població de Terrassa i en el seu emplaçament actual.
Aquesta proposta s’ha concretat en la formalització d’un acord del patronat de la fundació ESCOLA
DE COMERÇ I DISTRIBUCIÓ INTERNACIONAL (ESCODI) de data 6 de març d’enguany entre
els patrons de la fundació ESCODI, de la que en forma part l’Ajuntament de Terrassa i els nous
patrons incorporats (ESCAC).
VI.- A la vista de l’esmentat oferiment i situació posada de manifest, i als efectes de poder
desenvolupar tot l’anterior, s’ha considerat per part de l’Ajuntament de Terrassa que l’edifici del
VAPOR UNIVERSITARI reuneix les condicions i requisits precisos per tal de consolidar el
districte universitari de Terrassa així com el pla estratègic de l’ESCAC, alhora que el manteniment
de les tasques formatives pròpies de la fundació ESCODI, pel que es valora positivament el fet que
la FUNDACIÓ ESCAC pugui disposar de la cessió d’ús de l’edifici del VAPOR UNIVERSITARI.
La conveniència d’aquesta actuació ha estat traslladada per l’Ajuntament de Terrassa (soci únic de
la societat FOMENT DE TERRASSA) al consell d’administració de FOMENT, reunit en sessió de
data 6 de febrer de 2019.
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VII.- D’altre banda, s’ha procedit a avaluar el preu en renda de l’edifici VAPOR UNIVERSITARI,
així com, el valor de les contraprestacions ofertes en pagament parcial de la renda.
S’acompanya al present com a:
ANNEX .....- Informe tècnic del valor en renda de l’edifici.
ANNEX .....- Identificació de les obres que realitzarà l’arrendatària i Informe tècnic de valoració de
les mateixes.
VIII.- És per tot l’anteriorment exposat que els compareixents, en les respectives representacions
que ostenten, formalitzen el present CONTRACTE, que es regirà pel que disposen les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE I ESPAIS
FOMENT DE TERRASSA, SAM, arrenda a FUNDACIO ESCAC, que accepta, el conjunt de
l’edifici VAPOR UNIVERSITARI (exclosa planta destinada a aparcament de vehicles) amb
l’extensió, les circumstàncies, usos, característiques i serveis comuns i privats que coneix i també
accepta de forma expressa i que, en conjunt, segons el que s’indica en la present clàusula acabarà
abastant una superfície 6.575,80 m2, a més dels espais exteriors, terrasses, elements de distribució i
comuns del total edifici.
Pel que es refereix a les entitats que en l’actualitat ocupen parcialment l’edifici i que s’han relacionat i
identificat a l’antecedent IV anterior, s’acorda de forma expressa que:
a.- FOMENT es reserva de forma expressa la plena possessió i disponibilitat per a les finalitats pròpies
el seu objecte social, i, per tant queda igualment exclòs del contracte d’arrendament, els espais
identificats a l’ANNEX .... adjunt, els quals ocupen en conjunt una superfície de 3.575,92 m2 i en els
que actualment estan destinats a albergar l’Escola d’art i la Fundació Institut Industrial i Comercial
(CECOT). Per al cas que existeixi acord exprés, conjunt i per escrit de les parts, l’emplaçament concret
d’aquests espais, podrà ser objecte de modificació o reubicació.

b.- Pel que es refereix a la resta d’espais actualment ocupats per Centre Lingüístic FIAC, UOC, CCP,
Col·legi d’Aparelladors, Col·legi d’Arquitectes, Centre de Normalització Lingüística, STRATEX,
PIMEC i Servei de Relacions Internacionals aquests s’aniran posant a disposició d’ESCAC a mesura
que vagin vencent els contractes actualment vigents, quedant obligada FOMENT a no realitzar la seva
renovació a no ser que existeixi el previ consentiment, i per escrit, per part d’ESCAC.
SEGONA.- DESTÍ
ESCAC s’obliga a destinar l’edifici i espais objecte d’aquest contracte
a.- Amb caràcter principal a:
• Desenvolupar les activitats pròpies de l’ESCAC en la matèria de les arts cinematogràfiques.
• Mantenir la formació de comerç de la FUNDACIO ESCODI.
• Desenvolupar el “Hub creatiu”
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• Aquelles activitats directament relacionades amb l’anterior.
b.- Amb caràcter accessori o complementari:
• Qualsevol altra activitat de servei a les anteriorment esmentades.
• Qualsevol ús admès per les normes urbanístiques d’aplicació i que suposin la prestació de
serveis de suport organitzatius a les entitats relacionades amb l’activitat universitària i els
estudis superiors.
Qualsevol altre ús haurà de ser prèviament autoritzat, per escrit, per part de l’arrendadora.
TERCERA.- DURADA
El termini de durada del present contracte és de (50) CINQUANTA ANYS )a comptar des de el dia
d’avui. Un cop finalitzat l’esmentat termini, el contracte podrà quedar reconduït, de mes en mes, de
conformitat al que disposa l’article 1566 del Codi Civil.
El termini pactat serà d’obligat compliment per a l’arrendatària durant els DEU PRIMERS ANYS
de vigència d’aquest contracte.
Atesa l’especial naturalesa d’aquest contracte, l’interès públic subjacent al mateix i l’ampli termini
contractual establert, les parts accepten dotar de naturalesa essencial inherent a aquest acord el
termini d’obligat compliment.
Un cop transcorregut aquest termini d’obligat compliment l’ARRENDATÀRIA podrà desistir
d’aquest contracte sempre que notifiqui de forma fefaent a l’ARRENDADORA la seva voluntat de
desistiment amb una antelació de, com a mínim, DOS ANYS, sense que, en aquest supòsit
correspongui satisfer cap renda no vençuda a comptar des de la posta a disposició de l’edifici a
favor de l’arrendadora.

QUARTA.- RENDA MENSUAL I FORMA DE PAGAMENT. REALITZACIÓ D’OBRES I
ASSUMPCIÓ DE DETERMINADES DESPESES I POSTA A DISPOSICIÓ DE
L’ARRENDADORA D’ESPAIS EN CONCEPTE DE CONTRAPRESTACIÓ PARCIAL DE
LA RENDA
Renda.
La renda ANUAL es fixa en la quantitat de TRES CENTS TRENTA-NOU MIL EUROS
(339.000), equivalents a 28.250,00 € mensuals.
Pel que es refereix al pagament de la renda o contraprestació, l’ARRENDATÀRIA s’obliga a
satisfer-la en la forma que seguidament s’indica:
Contraprestació en espècie
a.- Consistent en l’assumpció per part d’ESCAC i per compte de FOMENT del manteniment
integral tant ordinari com extraordinari de la Planta Baixa, Planta primera i planta segona (incloses
façanes i cobertes) del total edifici (inclosos els espais reservats per part de FOMENT) i només s’hi
exceptua la planta destinada a aparcament de vehicles que gestiona EGARVIA), segons el programa
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de manteniment que es dirà. Aquesta contraprestació es valora en la suma anual de DOS-CENTS
MIL EUROS (200.000,00 €)
b.- Consistent en la realització, a l’edifici del “VAPOR”, de les obres detallades a l’ANNEX ....., les
quals quedaran en benefici de la finca. Aquestes obres es valoren en la suma d’UN MILIÓ NOUCENTS CINQUANTA-MIL EUROS (1.950.000,00 €), equivalents a TRENTA-NOU MIL
EUROS (39.000,0€) anuals. L’arrendatària s’obliga a realitzar aquestes obres en les dates que hi
consten fixades a l’ANNEX abans referit.
c.- Posant a disposició de FOMENT, sense càrrec per cap concepte d’us inherent a la utilització de
la sala (tècnic/a de so, neteja, etc.), la utilització de sales i instal·lacions pròpies d’ESCAC; en
especial la Sala d’actes (200 hores anuals). Aquesta contraprestació ha estat valorada en la quantitat
alçada de SEIXANTA MIL EUROS (60.000€) anuals. Als oportuns efectes la comissió mixta de
seguiment establirà el sistema de disponibilitat, reserva i utilització d’aquest espais per part de
FOMENT o de qui, en cada cas, sigui designat com a beneficiari per part de FOMENT; amb el
benentès que, ja des d’ara, FOMENT delega en l’Ajuntament de Terrassa la gestió, en el marc de
dita comissió, de la utilització d’aquests espais i sales.
Contraprestació monetària:
d.- El diferencial entre la renda establerta per les parts i el valor que aquesta han atribuït
conjuntament a les contraprestacions en espècie; és a dir, la suma de 40.000 € anuals se satisfaran
mitjançant pagaments mensuals, dins dels cinc primers dies naturals de cada període mensual
natural.
La renda monetària establerta serà abonada per mensualitats anticipades entre els dies 1 i 5 de cada
mes, i l’arrendadora girarà aquest rebut al compte corrent que designi l’arrendatari. Aquesta
pràctica podrà ser substituïda per qualsevol altra que, admesa en dret, acordin les parts de mutu
acord.
Tant la renda establerta com les corresponents contraprestacions en espècie seran respectivament
facturades per les parts, resultant un diferencial monetari a favor de FOMENT de 40.000 € més el
seu corresponent IVA.
CINQUENA.- ACTUALIZACIÓ I FACTURACIÓ
En ús de la llibertat d’estipulació que autoritza l’article 1.255 del Codi Civil, en relació amb l’article
18 de la Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans, ambdues parts contractants convenen que tant la
renda pactada com la contraprestació s’actualitzarà anualment d’acord amb la llei 2/2015 de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola, tenint en compte els articles 3.1 a) i 4.6 de la
mateixa.
Els possibles retards en l’actualització no s’entendran com a una renúncia de la mateixa.
SISENA.- AUTORITZACIÓ D’OBRES
L’arrendatària s’obliga a la realització de la totalitat de les obres que corresponen a la
contraprestació i que es troben identificades a l’ANNEX ......., en els terminis, característiques i
condicions indicades, amb el benentès que hauran de disposar de les llicències i permisos
administratius necessaris, en cas de que es requereixin.
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Queda igualment autoritzada ESCAC a realitzar al seu càrrec tota classe d’obres o reformes
necessàries per tal d’adequar la finca objecte d’aquest contracte a l’ús i destí pactat, inclosos els
espais comuns interiors de l’edifici sempre que aquestes obres o reformes no es facin perdre
funcionalitat als espais objecte de reserva per part de FOMENT.
En cas de que posteriorment siguin necessàries unes altres reformes, l’arrendatària estarà obligada a
notificar per escrit el projecte d’aquestes obres per a la seva aprovació per part de l’arrendadora
amb caràcter previ a la seva realització.
En qualsevol cas l’arrendatari podrà realitzar aquelles obres que, com a conseqüència d’una
disposició normativa siguin precises per tal de mantenir en ús l’activitat.
En qualsevol cas, atesa la naturalesa del contracte i especificitat de les contraprestacions, les obres
efectuades a la finca quedaran sempre en benefici de la propietat sense que correspongui
indemnitzar ni compensar l’arrendatària.
SETENA.- OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA
Seran per compte i càrrec de l’arrendatària totes les obres de reparació, conservació o reposició
necessàries que hagin d’efectuar-se durant la vigència de l’arrendament, ja siguin ordinàries com
extraordinàries atès que les tasques de manteniment, conservació i, en el seu cas, rehabilitació de
l’edifici, han estat conceptuades com a contraprestació parcial de la renda, de conformitat amb el
que es disposa a la lletra “a” de l’apartat “Contraprestació en espècia” de l’anterior clàusula
QUARTA.
L’arrendatari s’obliga a fer front, al seu càrrec, a totes les reparacions necessàries a fi de conservar
l’edifici en bon estat d’ús i retornar-la a l’arrendador al venciment del present contracte en perfectes
condicions.
Atès el fet que part de la contraprestació de la renda que efectuarà ESCAC ho serà mitjançant la
realització d’obres a la finca, i el manteniment integral de l’edifici (excepte planta destinada a
aparcament), ESCAC s’obliga front a FOMENT a posar en el seu coneixement, en el termini
màxim de TRES MESOS, el corresponent pla detallat de realització de les obres així com els
corresponents programes de manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Anualment ESCAC donarà la corresponent informació a FOMENT en la que es detallin de forma
justificada les actuacions realitzades i les previstes per al període anual següent.
Cada 10 anys ESCAC s’obliga a lliurar a FOMENT una auditoria tècnica integral de l’edifici, les
seves instal·lacions i serveis, en la que es detalli el seu estat i les actuacions a realitzar. Aquesta
auditoria haurà de ser realitzada per un equip d’arquitectura i enginyeria escollit de mutu acord per
les parts i, com màxim, dins de l’últim mes natural de l’últim any de cadascun dels períodes
desenals i s’haurà de lliurar en el període màxim de tres mesos des de l’encàrrec.
Per al supòsit que les parts no es posin d’acord en l’elecció de l’equip tècnic, tant l’arrendadora com
l’arrendatària se sotmeten als corresponents informes que emetin amb aquesta finalitat els serveis
tècnics de l’Ajuntament de Terrassa o els que aquest designi.
VUITENA.- COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS I COMISSIÓ DE SEGUIMENT
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Amb la finalitat apuntada als antecedents d’aquest contracte de potenciar el “Hub creatiu”,
consolidar l’activitat formativa d’ESCODI, d’ESCAC i poder articular actuacions alineades amb les
competències municipals i interessos generals, la seva dinamització, donant contingut i valor al
VAPOR UNIVERSITARI l’Ajuntament de Terrassa i ESCAC s’obliguen a constituir una Comissió
Mixta de seguiment amb caràcter paritari.
Als oportuns efectes ESCAC nomenarà una persona representant que actuarà en nom seu i
l’Ajuntament de Terrassa una altra.
Aquesta comissió es reunirà a convocatòria de qualsevol de les parts i a manca d’acord en altre
sentit es reunirà semestralment, i, a requeriment de qualsevol dels seus membres hi assistirà un
representant de FOMENT, de resultar necessària la seva presència.
Aquesta comissió serà el marc de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa i l’ESCAC als
efectes de la dinamització abans referida, del “Vapor Universitari”.
En concret seran funcions d’aquesta comissió
• El seguiment i implantació del “Hub Creatiu”
• L’impuls comú d’iniciatives conjuntes en l’àmbit de la formació universitària
• La coordinació, impuls i desenvolupament d’actuacions, projectes i propostes conjuntes de
les parts.
• L’establiment dels mecanismes i règim de reserva, disponibilitat i utilització de les sales i
instal·lacions posades a disposició de FOMENT
• El tractament, amb caràcter previ, de qualsevol discrepància entre l’arrendadora i
arrendatària.
De les sessions de la comissió s’estendrà la corresponent acta amb la finalitat del correcte
seguiment dels seus acords.
NOVENA.- RÈGIM TRANSITORI DELS ESPAIS OCUPATS PER TERCERS I DELS
ESPAIS OBJECTE DE RESERVA (EXCLOSOS)
Atès el fet que els espais ocupats per tercers s’aniran alliberant a favor de l’ARRENDATARI a
mesura que vagin vencent els corresponents contractes, i pel fet que FOMENT es reserva
determinats espais de l’edifici, les parts estableixen el següent:
a.- En relació amb els espais actualment ocupats per Centre Lingüístic FIAC, UOC, CCP, Col·legi
d’Aparelladors, Col·legi d’Arquitectes, Centre de Normalització Lingüística, STRATEX, PIMEC i
Servei de Relacions Internacionals i que s’aniran alliberant a favor d’ESCAC a mesura que es vagin
extingint les relacions contractuals existents s’acorda el següent:
Pel que fa al Col·legi d’Aparelladors disposarà de dos anys més de dret de pròrroga o renovació del
seu contracte, fixant la data límit per al seu venciment el 1/4/2023.
Pel que fa al Col·legi d’Arquitectes disposarà de dos anys més de dret de pròrroga o renovació del
seu contracte, fixant la data límit per al seu venciment el 1/4/2023.
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Pel que fa al Centre de Normalització Lingüística disposarà de deu anys més de dret de pròrroga o
renovació del seu contracte, fixant la data límit per al seu venciment el 1/9/2029.
Foment seguirà assumint la totalitat dels drets i deures econòmics front als arrendataris/ocupants
fins al moment de l’extinció de cadascun d’aquestes contractes; amb el benentès que compensarà a
ESCAC pel cost dels subministres (consums, neteges, electricitat, gas, aigua i altres) que ESCAC
assumeix des del dia d’avui i pels mateixos imports i conceptes compromesos amb els esmentats
arrendataris/ocupants.
En aquest sentit, havent estat compromès amb aquests arrendataris/ocupants la prestació del servei
de consergeria, FOMENT es reserva la facultat de mantenir a l’edifici, fins al 31 de desembre de
2021, personal seu que presti aquest servei a aquests arrendataris/ocupants, utilitzant els espais
actualment habilitats a l’efecte.
b.- Pel que es refereix als espais expressament reservats a favor de FOMENT i exclosos del present
contracte (els quals actualment alberguen les dependències de l’Escola d’Art i CECOT) s’estableix
el següent:
• FOMENT podrà disposar-ne lliurement d’ells, arrendar-los o cedir-los, amb el benentès que
totes les despeses derivades dels consums de serveis (electricitat, gas/calefacció, veu i/o
dades i neteja dels espais), seran assumits per FOMENT o els seus arrendataris o ocupants, i
per al supòsit que aquests consums no es trobin independitzats dels totals consums de
l’edifici, es compensarà a ESCAC pel cost d’aquests consums segons el que les parts
acordin de mutu acord en el benentès que, de no assolir-se cap acord o resultar impossible la
instal·lació d’elements de còmput/mesura dels consums individuals, es repartiran a
proporció de la superfície construïda de l’edifici (exclosa la planta soterrani).
• En qualsevol moment, i en qualsevol cas un cop els actuals ocupants dels espais
expressament reservats per part de FOMENT cessin en l’ocupació, es procedirà a instal·lar
aparells de mesura d’aquests consums.
• Les obligacions assumides per part d’ESCAC en relació amb el manteniment integral de
l’edifici inclou també aquests espais i, en especial, les seves instal·lacions.
• A excepció dels consums abans esmentats, ESCAC no podrà repercutir a FOMENT, o
als usuaris d’aquests espais exclosos, altres despeses generals o comunes de l’edifici.
DESENA.- POSSESSIÓ
L’arrendadora lliura en aquest acte a l’arrendatària la possessió del objecte arrendat, en el seu estat
actual de conservació, nivell d’acabats i connexions de servei existents, que l’arrendatària manifesta
conèixer i acceptar perquè ha inspeccionat la finca amb anterioritat a la signatura del present
document.
ONZENA.- FIANÇA
L’arrendatària, lliura en aquest acte a l’arrendadora la quantitat de 56.500,00 € en concepte de
fiança legal que serà ingressada a l’Institut Català del Sol.
Aquesta fiança es rep en concepte de dipòsit, que serà tornat a la finalització del contracte
d’arrendament, sempre i quan no existeixin causes suficients de retenció o compensació i
l’arrendatària hagi complert amb totes les seves obligacions assumides en el present contracte. La
93

quantitat dipositada en cap cas pot destinar-se al pagament de la renda, ni podrà servir de pretext per
demorar el pagament del lloguer.
Aquest document serveix com la més ferma i eficaç carta de pagament de l’import esmentat.
DOTZENA.- DESPESES GENERALS, SERVEIS I TÍTOLS
HABILITANTS PER A L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS.

ADMINISTRATIUS

Totes les despeses ordinàries relatives al sosteniment de l’ immoble, fitxats per l’Administració
municipal, autonòmica o estatal, impost de residus, gual així com la col·locació de comptadors dels
diferents subministraments i les seves reparacions, taxes, despeses ordinàries de comunitat i
qualsevol altre gravamen, així com tots aquells que gravin o s’imposin com a conseqüència de
l’activitat a desenvolupar, seran a càrrec de l’arrendatària. Queda exempta de responsabilitat
l’arrendadora, en el cas de denegar-se els permisos municipals o si es revoquessin una vegada
concedits.
Correspondrà a FOMENT el pagament de l’IBI, en el benentès que si, en aplicació de les
ordenances fiscals, resultés aplicable alguna bonificació, exempció o reducció d’impostos
municipals per a l’obtenció de la qual resultés necessària la intervenció d’alguna de les entitats
albergades a l’edifici VAPOR i vinculades a l’ESCAC, aquesta s’obliga a formalitzar les
corresponents sol·licituds i tràmits per tal que FOMENT pugui gaudir d’aquests beneficis fiscals.
La finca es lloga en l’estat actual de connexions i serveis existents. L’arrendatària haurà de
concertar amb les diferents companyies subministradores algun o tots els subministraments que
precisi per a l’exercici de la seva activitat, i està obligada al pagament dels consums dels serveis
contractats, havent de garantir en qualsevol cas que els espais ocupats per tercers o els expressament
reservats/exclosos per part de FOMENT gaudeixin d’aquests serveis amb obligació de compensar
pels corresponents consums en els termes d’allò establert a la clàusula NOVENA anterior.
Correspondrà en qualsevol cas a l’arrendatària l’obtenció dels corresponents títols administratius
habilitants per a l’exercici tant de les seves activitats i els de prevenció i control ambiental de les
activitats, quedant eximida l’ARRENDADORA per qualsevol eventualitat que es pugui produir en
relació amb les mateixes.
Pel que es refereix al Pla d’Autoprotecció actual de l’edifici, el qual es troba en la fase final
d’elaboració, FOMENT, tan bon punt disposi del mateix s’obliga a lliurar-lo a ESCAC als efectes
de que en tingui coneixement i en doni aplicació. A aquests efectes un cop finalitzat el període
transitori, correspondrà a ESCAC l’assumpció de la seva responsabilitat i gestió
TRETZENA- RÈTOLS I DISTINTIUS
Correspondrà a la comissió de seguiment determinar la utilització dels espais exteriors de l’edifici
(façanes i plaça) als efectes d’instal·lar rètols o altres elements identificatius de les activitats del
VAPOR, sempre que disposin dels permisos municipals oportuns.
L’arrendatària es compromet a retirar aquest elements, al seu càrrec, a la finalització del contracte.
En qualsevol cas tant FOMENT com l’Ajuntament de Terrassa disposaran de reserves d’espais amb
la mateixa finalitat.
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CATORZENA.- DOMICILIS
A tots els efectes, s’assenyalen com a domicilis per a les notificacions, els respectius domicilis
socials que en cada cas constin als corresponents registres públics.
Per a l’exercici de notificacions s’admeten qualsevol dels mitjans admesos en dret.
QUINZENA.- ELEVACIÓ A PÚBLIC
Qualsevol de les dues parts podrà sol·licitar a l’altra, en qualsevol moment, l’elevació a públic del
present document, i seran a càrrec de la part sol·licitant les despeses que es generin.
SETZENA.- NORMATIVA APLICABLE
Aquest contracte es regeix per allò que en el mateix s’hi estipula amb caràcter preferent i, per al que
no s’hi indiqui, pel que es disposa en el Títol III de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans i, supletòriament, per les disposicions del Codi Civil.
DISSETENA. – CESSIÓ O SUBARRENDAMENT
L’arrendatària no podrà sots arrendar, en tot o en part, ni cedir o traspassar els espais arrendats
sense el previ acord conjunt, exprés i per escrit adoptat en el marc de la comissió de seguiment
establerta a la clàusula VUITENA anterior en la que hi haurà de participar necessàriament
FOMENT.
Com a excepció a l’anterior ja des d’ara s’autoritza ESCAC a poder gestionar de forma indirecta -mitjançant la formula jurídica que es consideri més oportuna-- l’espai actualment destinat a
bar/cafeteria/veding i terrassa de la primera planta.
La cessió o sots arrendament no consentits són causes automàtiques de resolució del contracte.
També serà motiu de resolució la fusió, escissió o transformació de l’arrendatària, excepte en els
casos en què aquestes figures es realitzin amb empreses que pertanyin al mateix grup empresarial,
segons estipula l’article 42 del Codi de Comerç.
DIVUITENA.- RENUNCIA AL DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT
Així mateix, en cas de transmissió o venda del local arrendat per part de la propietat, l’arrendatària
no en tindrà dret d’adquisició preferent. En aquest sentit, les parts exclouen expressament
l’aplicació de l’article 25, en relació amb el 31 de la Llei 29/1994 d’arrendaments urbans.
DINOVENA.- ASSEGURANCES
L’arrendatària assumeix l’obligació de contractar i mantenir vigent al seu càrrec i durant tot el
període de duració de l’arrendament, una assegurança amb una entitat asseguradora de reconegut
prestigi i solvència, que cobreixi els riscs que puguin afectar la finca i, en especial, que cobreixin el
risc de responsabilitat civil atenent als usos, activitats i nombre de persones usuàries de l’edifici.
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L’arrendatària es fa directament i exclusiva responsable i eximeix l’arrendadora dels danys que es
puguin causar a persones o coses i que siguin derivats d’instal·lacions, subministraments o elements
relacionats amb l’activitat desenvolupada a la finca.
L’arrendatària exhibirà a l’arrendadora la pòlissa de l’assegurança a la que es refereix el paràgraf
anterior, i també els rebuts que acreditin el pagament de la prima corresponent i la vigència de la
pòlissa i es compromet a pagar l’increment de la prima de l’assegurança degut a la seva activitat.
VINTENA.- DRET D’INDEMNITZACIÓ
Amb expressa renuncia de l’arrendatària del que estableix l’article 34 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’Arrendaments Urbans, s’acorda expressament que l’extinció del contracte per
transcurs del termini convingut no conferirà cap dret a l’arrendatària per percebre cap indemnització
a càrrec de l’arrendadora.
VINT-I-UNENA.-. REFERENCIA CADASTRAL
La referència cadastral d’aquest immoble consta ja identificada al present contracte.
VINT-I-DOSENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del contracte les següents:
a) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials resultants d’aquest contracte.
b) La demora en el pagament de la renda o altres conceptes a que estigui obligat l’arrendatari
en la forma pactada; en especial l’incompliment de realització de les contraprestacions
assumides en pagament parcial de la renda. (obres, manteniment).
c) La manca de pagament de l’Impost sobre el Valor Afegit juntament aplicat en cada rebut.
d) Qualsevol altra establerta a la legislació aplicable.
Per a l’efectivitat de l’acció de resolució caldrà que, en qualsevol cas, la part que no hagi
incomplert, formuli requeriment de forma fefaent, a la part incomplidora, atorgant a l’efecte el
termini de 15 dies naturals per tal de donar compliment, desatès el qual, es podrà exercir la facultat
resolutòria
VINT-I-TRESENA.Per a la resolució dels litigis que poguessin derivar-se del present contracte o de la seva
interpretació, i que no trobessin solució en la comissió mixta establerta entre les parts, aquestes se
sotmeten als jutjats i els tribunals de la ciutat de Terrassa, i renuncien a seu fur particular, si n’és un
altre.
Els compareixents, conformes amb el contingut del present document, el signen, per duplicat i amb
un sol efecte, al lloc i la data indicats en el encapçalament.
.../...
RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ANNEXA
ANNEX ....- Acord de Ple
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ANNEX ....- Certificació descriptiva i gràfica cadastral.
ANNEX ....- Còpia simple informativa del Registre de la Propietat.
ANNEX ....- Plànols de l’edifici (exclòs pàrquing Egarvia) i llicència activitats.
ANNEX .....- Relació d’espais ocupats i les seves condicions.
ANNEX ....- Contractes i situacions de cessió d’espais actualment vigents.
ANNEX ....- Informe tècnic del valor en renda de l’edifici.
ANNEX .....- Identificació de les obres que realitzarà l’arrendatària i Informe tècnic de valoració de
les mateixes “
QUART.- Aprovar la despesa, i el seu pagament, per un import màxim de 95.000
euros (noranta-cinc mil euros) en concepte del 50% dels costos associats a la liquidació dels càrrecs
directius duplicats en la Fundació (Gerència i Direcció Acadèmica), a través de la subscripció dels
corresponents convenis per als anys 2019, 2020 i 2021.
Les aportacions per als anys 2019 i 2020 seran de 32.823 € (trenta-dos mil vuit-cents vint-i-tres
euros), per a cadascun, i per a l’any 2021, la resta pendent i, en qualsevol cas, com a màxim de
29.354 € (vint-i-nou mil tres-cents cinquanta-quatre euros).
Aquestes aportacions aniran amb càrrec a la partida 5423-49202-48994, del pressupost anual
corresponent.
CINQUÉ.- Els presents acords resten sotmesos a la condició suspensiva consistent en
l’obtenció de la corresponent ratificació i/o validació per part dels òrgans de govern corresponents
de la resta de patrons.
SISÈ.- Notificar aquests acords a les parts interessades.»
Pren la paraula el Sr. Aguado, qui assenyala que aquest és un expedient singular. En
un únic acte es dóna resposta a quatre necessitats o voluntats de l’equip de govern. En primer lloc,
es facilita la sortida de la Generalitat i de la Cambra de Comerç com a patrons fundacionals de
l’ESCODI, per haver assolit l’objectiu pel qual es va fundar, el de disposar d’estudis universitaris
de comerç a la ciutat i al país. Aquesta petició de sortida de les dues institucions era una petició que
calia atendre, i que no tenia una solució fàcil. Això implica també la sortida de l’Ajuntament com a
patró. L’altre objectiu és garantir que els estudis universitaris de comerç i retail es quedin a la ciutat
de Terrassa, després de la marxa dels patrons. També es dóna resposta a la voluntat que feia anys
que es treballava, per l’expansió i creixement de l’ESCAC. Finalment, amb aquest expedient, es
dóna resposta a aquest objectiu. Aquesta és una bona notícia, tenint en compte el reconeixement de
Terrassa com a Ciutat creativa del Cinema per part de la UNESCO. L’altre objectiu que s’assoleix
és la revitalització de l’edifici del Vapor Universitari, amb aquesta aposta universitària. Aquesta
aporta serveix per complir plenament els objectius pels quals es va construir el Vapor Universitari.
El Sr. Aguado afegeix que fa més d’un any que es treballa en aquest expedient, a nivell polític i
tècnic. El Sr. Aguado agraeix la professionalitat de tot el personal municipal que hi ha treballat en
aquest expedient, que fins i tot ha estat felicitat per la Generalitat de Catalunya. Amb l’aprovació
d’aquest expedient administratiu, s’assolirà una operació molt beneficiosa per a la ciutat.
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Pren la paraula tot seguit el Sr. Medina, qui manifesta que l’expedient es pot resumir
en tres plantejaments, en comptes dels quatre que ha esmentat el Sr. Aguado. Per una banda, la
sortida de la fundació dels patrons actuals de l’ESCODI. Abans però, la sortida d’ESCODI costarà a
l’Ajuntament de Terrassa 140.000 € de diners públics. Cal recordar que anualment l’Ajuntament ha
atorgat a la fundació una subvenció de 32.000 €, conjuntament amb la cessió gratuïta d’un espai
municipal. ESCODI és una escola de comerç que ofereix un grau universitari que té un cost de
matrícula de 5.400 € anuals. Es tracta, doncs, d’una escola elitista, a la qual no poden accedir la
majoria d’estudiants terrassencs i terrassenques. La segona fase d’aquesta operació és que l’ESCAC
fagocita l’ESCODI, introduint els seus patrons a la seva fundació, un cop l’ESCODI ha etat sanejat
amb diners públics. La tercera fase és que l’Ajuntament, a través de Foment, lloga gairebé tot el
Vapor Universitari a una fundació privada pel preu de 40.000 € anuals. Els 300.000 € anuals
restants del contracte d’arrendament es pagaran en espècies, entre les quals la possibilitat que
l’Ajuntament pugui utilitzar la sala d’actes d’un edifici que és públic. El Sr. Medina que l’ESCAC
és una fundació privada, amb estudis que superen els 9.000 € de matrícula anual, allunyant-se així
del model d’universitat pública i gratuïta que defensa la CUP. A més, aquesta és una proposta que
arriba a corre-cuita, que no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa. Per tot plegat, el
Grup de la CUP hi votarà en contra.
El Sr. Aguinaga comença posant de manifest que en aquest final de mandat s’estan
presentant temes de gran importància. El Sr. Aguinaga recorda que fa quatre anys el Grup de C’s va
parlar amb els gerents d’ESCODI. Aleshores es va presentar el futur d’ESCODI com un futur ple
d’optimisme. Semblava que l’escola estava cridada a ser un punt de referència internacional. Avui
se sap que ESCODI es troba en estat de fallida tècnica, que l’única línia de negoci que funciona és
la de consultoria, i que els ingressos per matrícula no arriben al 45% dels seus ingressos. ESCAC
pren al control i vol fer una escola de comerç i retail del segle XXI digital 4.0. Això sona molt bé,
però el Sr. Aguinaga es pregunta si aquesta promesa serà una realitat i si repercutirà sobre la ciutat
de Terrassa. Pel que fa al Vapor Universitari, i el desembarcament de l’ESCAC, el Sr. Aguinaga
recorda que a l’abril del 2017 aquesta escola va picar a la porta de l’Ajuntament demanant espai, i
el mes de maig del 2017 es va aprovar la sortida de l’Ajuntament del Consorci de la UNED, q ue
disposava d’un espai al Vapor. Hi ha coincidències que semblen perverses. L’ESCAC parla d’un
hub creatiu, que vol impulsar. Al Grup de C’s li sembla bé, però caldrà saber quin retorn tindrà a la
ciutat. L’equip de govern, actual i futur, haurà de ser molt exigent amb l’ESCAC. L’àrea de
desenvolupament econòmic haurà de tenir molta cosa a dir pel que fa al Pla de desenvolupament
industrial, en el marc del qual l’expertesa d’ESCAC, i el seu projecte innovador i creatiu, hauria de
ser rellevant. El Sr. Aguinaga conclou dient que hi ha hagut un alt grau de secretisme en tot allò
relatiu a aquesta operació a l’entorn de l’ESCODI. Aquesta situació no pot continuar en relació a
l’ESCAC. El Ple ha de fer un seguiment molt exhaustiu de la presència d’ESCAC al Vapor
Universitari de Terrassa.
El Sr. Sàmper anuncia que el Grup del PDeCAT s’abstindrà en la votació de la present
proposta. Ho farà no perquè consideri que el projecte no és positiu. La balança final de les diferents
actuacions seria positiva. Això no obstant, el Sr. Sàmper no comparteix la forma com s’ha gestionat
l’expedient. S’ha trobar a faltar un mètode d’informació i de presentació al Ple d’aquest expedient.
La manera de fer-ho no ha estat prou transparent. Segurament el Sr. Aguado dirà que la Generalitat
té part de culpa en l’endarreriment de determinades reunions, la qual cosa ha allargat la tramitació.
Malgrat això, la informació que s’ha facilitat als Grups municipals ha estat curta i esbiaixada. I això
no agrada a l’oposició, que també representa la ciutadania. El resultat de tot plegat és la presentació
d’aquest expedient mitjançant una Proposta de Resolució, sense haver passat per la Comissió
Informativa corresponent. Si el Grup del PDeCAT votés a favor de la proposta, estaria donant
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validesa a un mecanisme que no és el més correcte. Hauria d’haver estat un dictamen tramitat a
través de la Comissió Informativa. Per altra banda, si havia problemes de terminis hauria estat
necessari informar en tot moment als Grups polítics, atès que el que es proposa és d’una gran
rellevància.
El Sr. Albert entén que l’expedient és molt complex, però també entén que la manera
de presentar-lo al Ple no la més adient. És cert que hi ha un problema amb ESCODI, que ESCAC
necessita més recursos i més espais, i que l’Ajuntament disposa de l’edifici del Vapor. El que es
proposa és un exercici d’enginyeria política, que intenta lligar totes aquestes qüestions. Però a
vegades aquests exercicis no acaben tenint el resultat que es perseguia. El Grup d’ERC-MES
s’abstindrà en la votació de la proposta, tot esperant que l’operació vagi bé per a totes les parts.
L’ESCAC dóna marca de ciutat a Terrassa, i donar resposta a les seves necessitats era pertinent. Es
parla de quatre actors, però en realitat n’hi ha més. Dins del Vapor Universitari hi ha l’Escola d’Art
i Disseny, el Consorci de Normalització Lingüística, als quals ningú els hi ha dit res sobre
l’aterratge de l’ESCAC en aquest espai universitari.
La Sra. Rius destaca, en primer lloc, la importància de l’ESCAC i de la seva
continuïtat a la ciutat. L’ESCAC és un exemple d’excel·lència, un model de capacitat creativa i
generadora de pensament, valors que ha de tenir la universitat. Dit això, la Sra. Rius manifesta que
l’equip de govern no podria haver gestionat pitjor aquesta actuació. Es proposa una triangulació,
amb l’externalització de dos problemes que el Grup del PSC no ha sabut resoldre. Es proposa la
retirada de l’ESCODI dels ens públics. Això no té perquè resoldre els seus problemes. Únicament
significarà que els ens públics deixaran de posar diners un cop es faci la liquidació. Però en aquests
estudis universitaris s’hi ha invertit molt. Ara, quan hi ha la titulació oficial, els ens públics es
retiren. La Sra. Rius pregunta si això no es podia haver fet abans, si ho ha de resoldre l’ESCAC. Si
realment hi havia un problema d’enfocament, s’hauria d’haver actuat amb temps. El govern té un
problema amb el Vapor Universitari, un espai municipal que ha costat molt diners a la ciutadania,
amb una ubicació estratègica però que no ha acabat de funcionar mai. Hi ha hagut una gran rotació,
sense que s’acabessin d’ocupar els espais. El més greu de tot, afegeix la Sra. Rius, és que Terrassa
se’n diu ciutat universitària. Això, però, no vol dir tenir universitats, sinó tenir vida universitària. I
Terrassa no té vida universitària. Els estudiants se’n van sovint a fora de la ciutat. Hi ha un elevat
nombre d’estudiants però no s’aconsegueix generar vida universitària, malgrat la ubicació
estratègica del Vapor Universitari. El govern no és capaç de donar-li aquest valor afegit.
El Sr. Aguado manifesta la seva sorpresa davant la intervenció del Sr. Sàmper. La
Generalitat, en la qual governa el partit del Sr. Sàmper, està demanant al govern de l’Ajuntament
que no faci pública l’operació. L’Ajuntament, però, ha argumentat que és inevitable fer-ho, perquè
ha de passar pel Ple. Així i tot, el Sr. Sàmper critica la manca de transparència. El Sr. Aguado
afegeix que la primera persona a la qual va comentar la situació, va ser al Sr. Sàmper, en la seva
condició de membre del patronat. En tot cas, el Sr. Sàmper hauria de demanar explicacions a la
Cambra de Comerç i a la Generalitat. Aquesta mesura, a més, respon a la voluntat de la Generalitat i
de la Cambra de marxar de la fundació. En relació a la intervenció del Sr. Medina, el Sr. Aguado
manifesta que liquidar l’ESCODI no té un cost de 140.000 € sinó d’un milió d’euros. Per tant, la
solució que s’ha assolit ha estat la millor. A més, serà sostenible per l’ajut que ha suposat la
subvenció anual de 32.000 €. Tampoc és una cessió gratuïta, com es diu a l’expedient. Respecte a
l’Escola d’Art i al CNL, l’expedient també ho contempla. L’Escola d’Art és una aposta municipal
malgrat l’abandonament de la Generalitat. L’Ajuntament l’està suportant, com ho està fent amb les
escoles bressol. Són apostes del govern municipal. L’Escola d’Art sempre ha estat lligada al món
universitari, i romandrà en el Vapor Universitari, en la mateixa situació actual. En quant a la
intervenció del Sr. Aguinaga, el Sr. Aguado li demana que no barregi la marxa de la UNED, que va
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ser una decisió seva, amb l’ESCAC, respecte de la qual s’està gestionant la seva expansió a la
ciutat. L’Ajuntament de Terrassa forma part de la fundació ESCAC, i per tant no perdrà el
seguiment del que passi a l’ESCAC i a l’ESCODI. Un dels compromisos és mantenir el grau fins al
final, i a més crear-ne un de nou. Tot plegat consta a l’expedient que avui es presenta a la
consideració del Ple. Sobre el tema de les beques, el Sr. Aguado demana que es pregunti a l’ESCAC
sobre el nombre de beques, i també a l’ESCODI, i que es compari amb les beques d’altres
ensenyaments universitaris públics.
El Sr. Medina assenyala que el drama és que s’hagi arribat a la situació de què la
liquidació valgui un milió d’euros, i que es sanejarà amb 140.000 €. Aquest no hauria de ser un
element positiu. El drama és que l’Ajuntament hagi format part d’una fundació que ha creat una
universitat privada amb un grau privat amb un cost de 5.400 € de matrícula anual; que hagi abocat
centenars de milers d’euros en subvencions i que la situació de la fundació sigui de fallida.
El Sr. Aguinaga anuncia que el Grup de C’s votarà a favor de la proposta, perquè és
una aposta important de futur per a la ciutat. Terrassa no tindrà gaire ocasions de situar-se en el
mapa en un clúster tant potent a l’entorn de l’audiovisual. Caldria posar, però, una mica d’atenció a
la clàusula vuitena, que parla d’una comissió mixta. En aquest punt, l’equip de govern futur haurà
de ser molt exhaustiu, evitant que l’ESCAC mantingui una relació exclusivament instrumental i
immobiliària amb l’ajuntament. Cal que l’ESCAC s’impliqui, i l’única manera de fer-ho és que el
Ple també ho faci. Cal que el Ple participi en les reunions d’aquesta comissió, i que s’informi
puntualment del decurs de les converses en el marc de les comissions informatives municipals.
També caldria que hi hagués un dret d’iniciativa, per part del Ple i de les comissions informatives,
per la dinamització, per exemple de l’activitat econòmica i industrial, a partir de la seva expertesa.
En definitiva que no torni a passa amb l’ESCODI, una escola de negoci alimentada amb fons
públics que es troba en situació de pràctica fallida.
El Sr. Sàmper lamenta la intervenció del Sr. Aguado, buscant una excusa exterior per
explicar que el govern no podia informar als Grups municipals perquè la Generalitat demanava que
no ho fes. El Sr. Sàmper recorda que en els consells d’administració i en la Junta de Portaveus, les
deliberacions són secretes. Si el Sr. Aguado demana que la informació no surti d’aquests òrgans, no
en sortirà. Però el Sr. Aguado no pot pretendre que el Grup del PDeCAT doni suport avui a una
proposta sobre la qual s’ha informat dilluns passat. Fins al matí del dilluns no van arribar els
documents. El Grup del PDeCAT s’abstindrà perquè està a favor de la proposta, però no de com
s’ha gestionat la informació. El Sr. Aguado hauria d’haver demanat, si més no, disculpes per la
manca de temps. La culpa ha estat del Sr. Aguado, perquè hauria d’haver informat a la Comissió
Informativa i a la Junta de Portaveus. Hauria d’haver explicat que calia prendre ara la decisió,
perquè els cursos i els períodes de matriculació comencen aviat. Però el Sr. Aguado no sap
disculpar-se, perquè no sap fer-ho.
El Sr. Albert manifesta que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Sàmper. A vegades,
però, la complexitat dels expedients fa que les coses no vagin com haurien d’anar. Quan es parla
amb els diferents actors implicats en l’expedient, la majoria d’ells es mostra d’acord. L’ESCAC vol
ubicar-se al Vapor Universitari, no l’ESCODI. Però se li diu que si vol ocupar el Vapor ha de
gestionar l’ESCODI. A partir d’aquí es gestiona tot l’expedient. Caldrà veure si tot plegat arriba a
bon port i com evoluciona. La prioritat de l’ESCAC no era assumir l’ESCODI, però un cop el té
intentarà generar projectes al seu entorn. La queixa política té més a veure amb l’estratègia i la
visió. Potser l’ESCAC podria haver anat al Vapor Universitari sense necessitat de lligar-ho amb
altres fórmules, i segurament calia haver buscat una solució per l’ESCODI. Però s’ha volgut lligar
tot, encara que d’una manera forçada. Els diferents actors també ho perceben així. El Sr. Aguinaga
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ha plantejat un debat interessant. L’ESCAC és un projecte de futur, potent i interessant, que situa
Terrassa en el mapa. El Sr. Aguinaga ha plantejat, però, que cal que l’ESCAC tingui una major
presència i s’involucri més amb la ciutat. El Sr. Albert considera que la virtut de l’ESCAC és que
mira el món, i que el mira des de Terrassa. Està bé demanar a l’ESCAC un compromís amb la
ciutat, però la ciutat, l’Ajuntament i la política han de ser capaces d’oferir projectes a ESCAC
perquè aquesta hi participi. ESCAC té una visió global, i demanar-li que només es miri la ciutat,
serà difícil, i a més no se li pot retreure, perquè la seva funció és una altra.
La Sra. Rius comença dient que temps era temps que el PSC tenia un projecte de
ciutat. Aquest és el cas de La Farinera, quan es transformava un espai industrial en un espai
universitari, dotant-lo d’un valor. Quan s’assolia que l’ESCAC vingués a Terrassa. La Sra. Rius
considera, però, que l’ESCAC no surt guanyant amb aquesta operació. Si bé és cert que necessitava
espais, el que volia era un projecte més enllà del Vapor Universitari. Volia un projecte de ciutat, en
espais com el Parc Audiovisual o a l’AEG. S’estan invertint dos milions d’euros en el Vapor
Universitari, que per si sol permet fer coses que la ciutat necessita, com ara generar sinèrgies
universitàries. La Sra. Rius considera que l’ESCAC no es mereix l’actuació que es planteja. El
govern planteja una proposta de resolució plena de condicions, sabent que la seva aplicació
correspondrà a un futur municipal. El govern no podia haver presentat una proposta a pocs dies de
la sessió plenària, sense haver generat el consens necessari. El govern està posant l’ESCAC en un
perill que no es mereix.
El Sr. Aguado no comparteix les paraules del Sr. Sàmper i del Sr. Albert. El Sr.
Aguado demana a la Sra. Rius que es documenti abans de fer certes consideracions. L’ESCAC fa
anys que demana ocupar el Vapor Universitari, i es mereix ocupar aquest espai. El primer punt dels
quatre aspectes esmentats es planteja quan la Generalitat i la Cambra manifesten la seva voluntat de
marxar de la fundació, un fet que no es planteja l’Ajuntament de Terrassa. El detonant de tot plegat
és la voluntat d’aquestes dues institucions d’abandonar la fundació. Davant d’aquesta situació,
l’Ajuntament comença a negociar la manera de salvar el projecte. Donat que hi ha converses
paral·leles respectes a l’expansió de l’ESCAC i l’actuació a fer al Vapor Universitari, s’arriba a un
plantejament conjunt. Es podria haver arribar a una solució per separat. L’ESCAC segurament
hauria acabat ocupant el Vapor. L’ESCODI, potser, hauria trobat alguna solució, si l’Ajuntament
hagués continuat malgrat la marxa de la Generalitat i de la Cambra. Però un cop assolit el
reconeixement del grau, alguns patrons han considerat que ja havien complert el seu objectiu. La
realitat és aquesta. El Sr. Aguado pot entendre que el Sr. Sàmper s’hagi enfadat, perquè ha viscut
aquest tema. El Sr. Sàmper sabia que la Cambra i la Generalitat volien marxar. L’acte en el qual es
pren la decisió va tenir lloc el 6 de març. L’acta d’aquesta reunió no es va aprovar fins el mateix
matí de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat, amb l’advertiment per part del Sr.
Secretari que aquesta aprovació requereix majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
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Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal del PDeCAT, per impulsar l’empresa ètica BCorporate.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del
PDeCAT, és el que a continuació es transcriu:
« Una nova forma de governar les administracions públiques, oberta a les inquietuds i
parers de la ciutadania, amable, responsable i cuidadora del nostre entorn, i compromesa amb el
benestar dels ciutadans, és una resposta que imprescindiblement cal donar als clams dels nostres
joves que aquests dies s’estan manifestant arreu del planeta per actuar sobre el canvi climàtic de
forma immediata, a la necessitat de la real i definitiva igualtat generes que fa uns dies tots
reclamàvem i a un important sector empresarial que es veu en l’obligació de contribuir a construir
una societat més responsable i més justa.
» Recentment, els alumnes de l’Escola Vedruna de Terrassa han tingut la gran idea de
presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que versa sobre l’etiquetatge de productes
manufacturats i la seva producció sota principis ètics, uns principis ètics que abracen la
sostenibilitat, i la no explotació de treballadors. La proposta, a la que tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Terrassa hi hem donat suport, està actualment en fase de recollida de signatures per
portar-la al Parlament de Catalunya mitjançant una ILP. Aquesta iniciativa arrenca amb un procés
de sensibilització de l’alumnat del col·legi Vedruna al voltant dels seus hàbits de consum i sobre la
manca d’informació i transparència respecte de la traçabilitat dels béns que estan a punt de comprar.
Els nois i noies es qüestionen l’origen ètic del producte des de la recerca a les etiquetes, a internet, a
les mateixes botigues del centre de la nostra ciutat (en virtut a un conveni amb el gremi Terrassa
Comerç Centre) i fins i tot enviant cartes formals a les mateixes marques. La frustrant conclusió a la
qual arriba l’alumnat és que costa trobar informació i transparència referent a l’origen de les nostres
compres. La resposta per combatre aquesta frustració l’han trobat a la tecnologia, a un software que
utilitza la tecnologia NFC (Near Fear Comunication, la mateixa de les targetes de crèdit
contactless), que permet al consumidor, des del mòbil i sense haver-se de descarregar cap aplicació,
obtenir tota la informació dels productes que portin aquest tipus de traçabilitat. Passant el mòbil per
sobre de l’etiqueta NFC i des del portal Make it Visible (MiV) de Twenty Corner (empresa de
Sabadell que ha desenvolupat aquest software), el client veu tota la informació enllaçada a la
mateixa i pot obtenir amb transparència tots els detalls sobre els diferents processos productius pels
quals ha passat el bé que està a punt d’adquirir.
» A banda d’accedir a la informació però, el que cal és fer créixer la conscienciació del
món empresarial amb l’ètica dels negocis. En relació a aquesta nova forma de fer empresa que se’n
desprèn de l’encertada iniciativa dels alumnes de l’Escola Vedruna, cal fer referència al moviment
B corporate. Es tracta d’empreses que van més enllà de l’objectiu de generar guanys econòmics i
innoven per a maximitzar el seu impacte positiu en els empleats, en les comunitats que serveixen i
en el medi ambient. Aconsegueixen els més alts estàndards d’acompliment social i ambiental
general, transparència i responsabilitat i aspiren a utilitzar el poder dels negocis per a resoldre
problemes socials i ambientals; les empreses que tenen aquests objectius s’agrupen i s’identifiquen
amb el denominat certificat B. El moviment B Corp representa a una comunitat empresarial en ràpid
creixement, tant en l’àmbit mundial com de l’estat. El certificat B, s’obté sotmetent les empreses a
l’avaluació de tres grans àmbits: la gestió, el consum i la inversió socialment responsable. Aquesta
iniciativa, a banda de representar un benefici directe per a l’àmbit d’influència de l’empresa
(treballadors, entorn físic de la mateixa, consumidors), genera beneficis per a la pròpia empresa:
• Diferenciació i lideratge a través del compromís social i ambiental.
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• Millora contínua per a l’assoliment de l’excel·lència en la gestió empresarial.
• Formar part d’una comunitat de líders empresarials en sostenibilitat.
• Atracció de talent.
• Atracció d’inversors i capital.
• Benchmarking amb empreses afins, basat en informació fiable.
• Visibilitat i difusió en mitjans de comunicació.
• Descomptes en serveis i productes d’empreses B Corp.
» Proposem al Ple la creació d’un certificat B Corp municipal, ajudar a les empreses a
obtenir-ne el Certificat B corporate genèric , així com un etiquetatge responsable dels productes
d’aquelles empreses que el vulguin obtenir. L’obtenció d’aquest certificat es basarà en els tres
punts indicats prèviament:
1.

2.

3.

Gestió socialment responsable de l’empresa:
a. Codis de conductes, declaracions de principis i marcs promocionals.
b. Models o estàndards de gestió.
c. Informes de sostenibilitat.
Consum socialment responsable: àmbit en el qual es canalitza principalment a
través de les etiquetes, indicatives per al consumidor d’un correcte procés
d’elaboració del producte en termes de responsabilitat social.
Inversió socialment responsable: en aquest àmbit els principals instruments són
les fonts de finançament (ètics, verds, socials, etc.), que pretenen inculcar el valor
de la responsabilitat social de l’empresa en la consciència dels inversors,
convidant-los a dirigir les seves inversions a aquelles companyies.

L’avaluació pràctica d’aquests aspectes se sostindria en els punts indicats a
continuació:
-

Drets humans i sociolaborals bàsics
Referències a les disposicions de l’ONU, OIT i OCDE.
Treball infantil i edat mínima.
Treball forçós
Igualtat i no discriminació
Dignitat del treballador
Lluita contra l’assetjament i els abusos

-

Drets laborals col·lectius
Llibertat sindical
Dret a la negociació col·lectiva
Llibertat d’associació i reunió
Dret a la informació i llibertat d’expressió
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Mecanismes d’informació i consulta empresa-treballadors
-

Compliment de la legalitat
Nacional i/o internacional
Rebuig a la utilització de normatives laxes de tercers països (“dúmping social”).

-

Atenció especial a la dona
Igualtat de tracte i oportunitats; ràtio de dones en plantilla.

-

Atenció especial a discapacitats i altres sectors desafavorits
Discapacitats
Immigrants
Altres (aturats de llarga durada, minories ètniques, etc.)

-

Seguretat i salut en el treball
Compromís genèric de compliment de la normativa nacional i internacional
Accions i Iniciatives innovadores (projectes pilots, manuals, etc.)
Sistemes d’informació
Sistemes de formació

-

Salaris i retribucions
Referència als Convenis de la OIT (Organització Internacional del Treball) en la
matèria
Igualtat en la retribució
Normes sobre salaris mínims
Retribució suficient per a les necessitats vitals
Remuneració d’hores extres
Garanties per al pagament complet i immediat

-

Condicions de treball
Durada de la jornada
Flexibilitat en l’organització de les hores de treball
Conciliació de la vida laboral i familiar
Beneficis socials i percepcions no salarials

-

Qualitat de l’ocupació / gestió de rr.hh.
Creació i promoció d’ocupació
Igualtat d’oportunitats d’accés i promoció
Estabilitat i seguretat en l’ocupació
Rebuig a l’ús indiscriminat del treball temporal
Formació contínua i aprenentatge permanent
Nínxols de promoció en l’empresa
Sistemes de comunicació i transparència empresa- treballadors
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Sistemes d’avaluació de la satisfacció del treballador
-

Gestió i adaptació al canvi (operacions de reestructuració)
Principi de consens o participació dels treballadors i els seus representants en la
posada en pràctica d’iniciatives laborals de responsabilitat social empresarial
Reforçament del diàleg social
Estratègies preventives i proactives (anàlisis constants de la competitivitat i
productivitat de l’empresa)
Formació per a la millora de l’ocupabilitat
Orientació laboral i professional
Recol·locacions de treballadors

-

Energia i sostenibilitat
Utilització d’energies renovables
Implementació de sistemes d’estalvi d’energia.
Utilització de material reciclat, sobrant o residus d’altres empreses (economia
circular).

-

Mecanismes d’implementació, seguiment i avaluació
Autònoms, interns.
Externs.

-

Extensió de compromisos a empreses subcontractades, fabricants i tallers
externs

Del resultat d’aquestes avaluacions es derivaria una puntuació i certificació
empresarial municipal que podria tenir diferents categories segons els nivells de compliment de
cada empresa. L’etiquetatge dels productes manufacturats podria també mostrar-se en diverses
categories expressades en diferents colors atenent els nivells d’assoliment obtinguts. Tanmateix, el
servei d’atenció a les empreses de l’Ajuntament, assessoraria a les empreses per tal de poder obtenir
el certificat B corporate genèric.
ACORDS:
PRIMER.- Que conforme al que aquí s’ha expressat, l’àrea 4 de l’Ajuntament faci un
estudi per tal de procedir a la creació d’un certificat B corporate de Terrassa i alhora implementar
un canal municipal per a obtenir l’expedició de certificats B genèrics a les empreses que així ho
sol·licitin.
SEGON.- Que aquest estudi es faci de forma coetània amb un altre per part de l’àrea 2
consistent en valorar les bonificacions fiscals de les que haurien de ser beneficiàries aquestes
empreses, en funció del seu grau de compromís amb l’esperit B corporate; ambdós estudis es faran
a la major brevetat possible per tal que puguin ser incorporats a la proposta de noves ordenances
fiscals pel següent any.
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TERCER.- Comunicar els presents acords als membres del Pacte Local per l’Ocupació
de Terrassa (Sindicats, CECOT, CAMBRA), i resta de Sindicats i Patronals de Catalunya, així com
al Parlament de Catalunya.»
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui resumeix i comenta els arguments que conformen
l’exposició de motius. Aquesta proposta pretén introduir alguns elements correctors en la forma de
fer d’algunes empreses, fomentant el grau de responsabilitats de les empreses de la ciutat. Aquesta
és una qüestió que es va començar a treballar en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació a principis del mandat. El que es pretén és premiar aquelles empreses que afavoreixin els
drets dels treballadors i les relacions laborals, els contractes de treball i les relacions entre els
patrons i els treballadors, pel que fa les condicions de treball, conciliació familiar, qüestions de
gènere, etc. Un segon element fa referència a tot allò que envolta l’empresa. La proposta recull
l’experiència plantejada per l’escola Vedruna de Terrassa, que ha tingut la idea de presentar una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que versa sobre l’etiquetatge de productes manufacturats i la
seva producció sota principis ètics. Seguint aquesta línia de responsabilitat empresarial i consum
responsable, la proposta pretén que l’Ajuntament sigui capaç de crear un distintiu públic, un
reconeixement amb indicadors públics i interns del propi Ajuntament, un distintiu que després
pugui beneficiar les empreses que l’obtinguin. A banda d’això, també per les empreses que ho
vulguin, es planteja la possibilitat d’accedir a una certificació de compliment d’uns estàndards de
responsabilitat i de sostenibilitat. Es tracta del B-Corporate. L’avaluació pràctica dels aspectes que
es tenen en compte són els que es recullen a l’exposició de motius de la proposta. Totes aquelles
empreses capaces de demostrar el compliment d’aquests criteris podrien optar, previ els estudis
corresponents per part de l’Ajuntament, podrien optar a rebre bonificacions fiscals.
El Sr. Medina anuncia que el Grup de la CUP votarà en contra de la Proposta de
Resolució, entenent que el seu objectiu és blanquejar el sistema capitalista i promocionar un
capitalisme de cara amable. El Grup de la CUP està per superar el sistema capitalista de lliure
mercat, i no per reformar-lo i donar-li un toc de capitalisme ètic i sostenible. La proposta no
qüestiona els tres pilars fonamentals del capitalisme: l’estructura de propietat dels mitjans, la
relacions de producció i els objectius de la producció. Propostes com aquesta acaben ser estratègies
de màrqueting i de publicitat. A la societat del consumisme desmesurat cal qüestionar el consum en
si mateix, i no les maneres de consumir, qüestionant el consum des del punt de vista de
sostenibilitiat ambiental o de condicions de treball. El model al qual aspira el Grup de la CUP dista
molt del que es planteja a la proposta, i també del model de B-Corporate.
El Sr. Aguinaga anuncia que el Grup de C’s donarà suport a la proposta. Les empreses
de Terrassa, a les quals s’adreça la proposta, no són multinacionals, sinó petites i mitjanes
empreses. A través de la responsabilitat social empresarial no pretenen blanquejar la seva imatge,
sinó arrelar-se més a la ciutat i establir lligams més profunds amb els seus treballadors, diferenciarse d’altres empreses que no actuen igual, i en definitiva contribuir també a la societat i no només
des d’una perspectiva lucrativa. De fet, a Terrassa ja s’hi està treballant en aquest sentit, a proposta
del mateix Ajuntament. Cal veure com el món econòmic de la ciutat pot millorar la seva manera de
fer i fer empreses no només sostenibles sinó més ètiques. L’ètica i els negocis no són contraposats, i
encara queda molt per fer al respecte. Cal començar a fer iniciatives com la que planteja la Proposta
de Resolució, per fomentar el sentit de responsabilitat de les empreses vers el seu entorn, cap a la
societat, que no sempre tenen.
El Sr. Caballero considera que la proposta inclou una llista molt extensa de tot allò que
haurien de fer les empreses, terrassenques o no. Les empreses que no actuïn d’aquesta manera seran
purgades pel mercat. El Grup d’ERC-MES no creu que les empreses hagin de ser premiades per
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complir la llarga llista de punts que planteja la proposta, sinó que tenen l’obligació de fer-ho.
Tampoc té massa sentit barrejar els certificats amb les bonificacions. Fer-ho seria entrar en la lògica
perversa de plantejar que si totes les empreses compleixen els principis assenyalats hauran de ser
bonificades totes, o les bonificacions deixaran de tenir sentit. Per altra banda, el Sr. Caballero
assenyala que a la ciutat existeix el Consell Municipal l’Economia Social i Solidària. Per tant, abans
de presentar aquesta proposta al Ple, el Sr. Sàmper hauria d’haver-la plantejat al Consell, que és on
pertoca. Fer-ho seria molt més enriquidor, i segurament obtindria més suports. Per tot plegat, el
Grup d’ERC-MES en contra de la proposta.
El Sr. Monterde assenyala que podria arribar a compartir el rerefons de la proposta, pel
que fa als valors socials de les empreses. Però no té massa sentit que es plantegi un certificat només
per a Terrassa, ja que d’aquesta manera és perdria el seu sentit d’un estàndard comparable. El
certificat B-Corporate, a més, planteja dubtes degut a la seva política de privacitat. Incorporar un
certificat d’aquest tipus comporta la cessió de dades per l’ús publicitari. L’Ajuntament no pot
promocionar aquest tipus de producte. Si l’Ajuntament aposta per promocionar un certificat de
responsabilitat social i ambiental, hauria de ser un estàndard públic i obert, i alineat amb el que està
fent Europa. El B-Corporate no ho està. Seria molt més encertat avançar en la línia de certificats
que ho contemplen, com l’Horitzó 20/20 i l’ISO 26.000. El Grup de TeC considera que la
responsabilitat social i ambiental són qüestions molt importants, i que cal avançar apostant per les
iniciatives i els estàndards que s’estan engegant al nostre territori, com ara la Xarxa d’economia
social i solidària. Demà mateix, aquesta xarxa presenta una eina per valorar el balanç social, que va
més enllà del que es planteja a la Proposta de Resolució.
El Sr. Giménez entén que no és criticable, sinó ans al contrari, el contingut de la
proposta, que recull l’esperit de la iniciativa de l’escola Vedruna. L’objectiu de la proposta és donar
un certificat que avaluï la qualitat social de les empreses. No totes les empreses, i fins i tot no totes
les cooperatives, la tenen. Per mitjà del certificat es podria certificat el valor social i ètic. Pel que fa
a les propostes concretes, es parla sempre de fer estudis. Això implica haver de fer una avaluació
del compliment de la proposta. Els incentius fiscals que es proposen ha de ser una de les
motivacions de les empreses. Si produeixen de forma adequada i respectuosa amb els valors socials
i ambientals, tindran aquests beneficis. Si totes les empreses produïssin d’aquesta manera, els
incentius no tindrien sentit, però ja es tindria el retorn que es persegueix.
El Sr. Sàmper recorda que durant el present mandat s’ha parlat abastament de la
defensa dels drets dels treballadors. Quan es presenta una proposta que parla precisament d’aquests
drets, en canvi, se li posen problemes. Es planteja, per exemple, què passaria si totes les empreses
ho fessin bé. L’administració, per exemple, bonifica l’ús dels vehicles elèctrics i híbrids per
fomentar el seu ús i reduir la contaminació. L’Ajuntament de Terrassa, quan tots els ciutadans,
tinguin vehicles elèctrics, haurà de modificar l’ordenança i les bonificacions. Portar el debat als
termes de què les empreses ja estan obligades a tenir un comportament, no ha d’evitar que
l’administració fomenti el seu compliment. Les empreses comencen a tenir a tenir una
responsabilitat social corporativa, però no de des fa molt temps. S’ha d’incrementar el coneixement
d’aquests valors i el seu compliment. En aquests moments, les administracions tenen l’obligació de
fer entendre als empresaris que tenen un camí molt llarg per recórrer perquè siguin responsables i
sostenibles. Tant de bo Terrassa fos pionera en aquest terreny, i que això s’estengui a altres
municipis i administracions. Sobre el Consell Municipal d’Economia Social i Solidària, el Sr.
Sàmper està convençut que quan el govern hagi de fer l’estudi el convidarà perquè pugui dir la seva.
El Sr. Medina manifesta que el Grup de la CUP analitza el capitalisme des d’una
perspectiva marxista, i per això el seu qüestionament no és una opció sinó una urgència. El
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capitalisme necessita, per naturalesa, créixer de manera constant. Quan no creix es col·lapsa. Les
crisis actuals són cada vegada més periòdica. Aquest creixement el basa en l’explotació dels
treballadors, en l’extracció de la plusvàlua dels treballadors i en l’explotació del planeta.
Actualment el món està consumint 1,5 vegades més que la seva capacitat de regeneració del
planeta. Per tant, hi ha una urgència, no una opció. La socialdemocràcia ha mort. L’estat del
benestar ha mort. El capitalisme aboca a una situació cada vegada més dramàtica. Cal repensar i
d’avançar un model que superi el capitalisme i senti les bases d’un model socialment just i
respectuós amb el medi, o el futur pinta gris.
El Sr. Caballero fa referència a les paraules del Sr. Sàmper, quan deia que aquesta és
una proposta a favor dels treballadors. El Sr. Caballero li demana que ajudi a derogar la reforma
laboral, a la qual va donar suport el seu partit. Hi ha molts aspectes per ajudar als treballadors, a
banda del que es presenta a la projecte. El Sr. Sàmper ha dit que tant de bo Terrassa fos pionera. El
Sr. Caballero recorda que existeix la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat o EFQM, que
té postulats molt més avançats que el que planteja el Grup del PDeCAT, i que es podrien aplicar a
Terrassa. En relació a la intervenció del Sr. Giménez, el Sr. Caballero se sorprèn perquè el Regidor
responsable de l’Àrea voti a favor de la proposta sense consultar-la o exposar-la al Consell
Municipal d’Economia Social i Solidària.
El Sr. Monterde consideri que el Sr. Sàmper presenti aquest tipus de propostes i que el
govern compri una idea que és contrària al que diu la Unió Europea, és sorprenent. A Europa hi ha
unes línies molt marcades en aquest àmbit. Hi ha molta gent treballant en aquest sentit, donant unes
directives que han estat traspassades a normatives. El Sr. Sàmper, a més, no té en compte el Consell
Municipal d’Economia Social i Solidària, i tot el treball que s’hi està fent aquest àmbit. El Sr.
Monterde convida al govern a què replantegi la seva posició sobre la proposta.
El Sr. Giménez assegura que un cop s’elabori l’estudi es presentarà al Consell
Municipal.
El Sr. Sàmper agraeix la forma de fer política del Grup de la CUP, que exposa el que
realment pensa el seu partit, i ho fa de manera clara i transparent, sense utilitzar qualsevol escrit per
fer política, sovint demagògica. Avui el Ple ha aprovat una proposta que alguns han titllat de naïf,
de poc pràctica. El Grup del PDeCAT ha pensat que potser ho era, però ha valorat que el seu
rerefons era positiu. Tan positiu és que avui s’hagi aprovat que l’Ajuntament sigui auditat en el seu
Pressupost, perquè els futurs governs tinguin més informació per prioritzar polítiques, i fer-la
pública, com plantejar que a Terrassa es respectin els drets dels treballadors i el medi ambient.
Afortunadament, aquesta proposta de resolució s’aprovarà més enllà de la demagògia política que
algunes membres del Consistori practiquen.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
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Epígraf 26) Presentada pels Grups municipals de la CUP, ERC-MES, TeC i PDeCAT, per
permetre la distribució gratuïta del diari cooperatiu «Malarrassa» als equipaments
cívics municipals.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de
la CUP, ERC-MES, TeC i PDeCAT, és el que a continuació es transcriu:
« El passat 22 de febrer es va prohibir la distribució del diari «Malarrassa» als
diferents centres cívics i equipaments municipals. Aquesta decisió ha estat justificada des de
l`Equip de Govern com una mesura per endreçar els espais municipals, tot al·legant que no hi ha
cabuda per tota publicació de distribució gratuïta.
» Tanmateix, els espais municipals no necessiten ser endreçats amb criteris ben
qüestionables, sinó posar-los al servei de la ciutadania, les entitats i els projectes socials de la ciutat.
No hi pot haver espais per a la ciutadania sense respectar la voluntat de la ciutadania. I és evident
que el diari «Malarrassa» és un projecte que neix de la base ciutadana i veïnal de la ciutat. Distribuir
el diari als centres cívics no hauria de ser una possibilitat que ofereixi (o no) l’Equip de Govern,
sinó un dret al que no hem de posar entrebancs ni qüestionar. No és tant el que l’Ajuntament permet
o no, sinó el que les entitats volen exercir o no. Aquesta voluntat de no permetre la distribució del
“Malarrassa” xoca amb altres evidències. N’apuntarem dues:
» En primer lloc la decisió de vetar la distribució del “Malarrassa” no sembla tenir
massa sentit en una ciutat en el que el mapa comunicatiu és molt més limitat que el que existeix a
altres ciutats de la mateixa mida poblacional (fet que respon a la pròpia idiosincràsia de Terrassa i a
la manca de capitalitat política i administrativa, que pel fet de no albergar administracions públiques
supramunicipals). Per això, més que limitar la presència dels mitjans de comunicació locals, hauria
de donar-li suport actiu. No només perquè el paper de la premsa és clau per garantir un sistema de
contrapesos i fiscalització de l’Administració Pública, sinó també perquè ajuden a crear un relat
col·lectiu d’una ciutat, Terrassa, que moltes vegades es troba mancada d’un discurs més autocentrat.
Els mitjans de comunicació local són, doncs, una eina de creació d’imaginari col·lectiu divers i ple
de significats.
» En segon lloc, cal recordar que el darrer ple municipal del mes de febrer va aprovar
per unanimitat el nou Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Terrassa. El pla estratègic
contempla un gran nombre d’objectius i mesures concretes, d’entre les quals destaquen:
Objectiu 2: Enfortir les empreses i entitats de l’Economia Social i Solidària:
O2.A1 - Cercar i implementar eines per a incrementar el consum d’Economia Social i Solidària
O2.A2 - Realitzar un Pla de Comunicació de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
» Així doncs, aquest veto xoca frontalment amb els objectius del pla estratègic i amb
el fet que no només no es faciliti una iniciativa de l’Economia Social i Solidària com és el diari
«Malarrassa» sinó que, coincidint amb la seva aprovació, s’afegeixin traves a la seva distribució als
equipaments cívics municipals.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció del
següent acord:
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ÚNIC.- Permetre la distribució del diari gratuït «Malarrassa» als diferents
equipaments cívics municipals, tal i com ja s’havia anat fent els darrers anys, i d’acord amb els
objectius del Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària.»
Pren la paraula el Sr. Medina, qui dóna lectura al contingut íntegre de la Proposta de
Resolució.
El Sr. Rodríguez anuncia que abans de decidir el seu sentit del vot, vol preguntar als
ponents si a dia d’avui no es pot trobar la publicació Malarrassa als equipaments públics.
La Sra. Ortuño manifesta que el Grup de C’s creu en la llibertat d’expressió, en els
projectes socials i veïnals i en la màxima difusió de la premsa escrita. Creu també en el dret a què
els equipaments disposin d’un o dos exemplars per a la seva consulta, però un equipament
municipal no pot semblar un quiosc.
El Sr. Forn respon al Sr. Rodríguez que des del passat mes de març la publicació ja ho
es pot trobar als centres cívics. Hi ha l’ordre expressa de què no es distribueixi en els equipaments
municipals. Potser coincideix amb la publicació d’un seguit d’entrevistes amb alcaldables de les
properes eleccions. Sembla que la instrucció era que s’havien d’endreçar els equipaments
municipals i la ciutat. És veritat que cal millorar la neteja de la ciutat, però fer servir aquest
argument com a excusa per no distribuir una diari gratuït i cooperatiu en els equipaments
municipals és un despropòsit. El Grup d’ERC-MES defensa que els equipaments han d’estar al
servei de la ciutadania i de les entitats que ho necessitin, i no de l’equip de govern. El Ple del mes
de febrer va aprovar per unanimitat el nou Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Terrassa,
i ara el govern posa dificultats a un projecte social i cooperatiu que funciona i que fa anys que es
distribuïa en els equipaments i centres cívics sense cap problema. Part de la ciutadania hi anava
cada quinze dies a buscar-lo. Fa uns mesos el Ple també va aprovar la creació d’un espai de
pensament crític a les biblioteques, i ara es prohibeix la distribució del pensament crític en els
equipaments cívics. El Sr. Forn pregunta on queda la llibertat d’expressió. Durant els últims anys
s’ha segrestat publicacions o s’ha prohibit la seva distribució en equipaments, s’han censurat
exposicions, s’han modificat notícies o titulars en els mitjans municipals, tweets que s’han fet
esborrar, pancartes no penjades en contra d’un acord adoptat pel Ple. Sembla que el govern
municipal té por del futur de les properes eleccions municipals.
El Sr. Xavier Martínez exposa diversos motius pels quals el Grup de TeC ha subscrit
la proposta. El Sr. Martínez espera que el govern expliqui perquè la publicació ha pogut estar
present als equipaments municipals durant molts anys, sense cap problema, i ara de sobte
s’argumenta que hi ha una manca d’espai. El Sr. Martínez considera que un Ajuntament que ha
aprovat un Pla estratègic d’economia social i solidària, i que ha creat un consell municipal al
respecte, presentat com un avenç per potenciar i defensar aquesta economia, no hauria de prohibir la
distribució d’una publicació elaborada per una cooperativa. Per altra banda, la ciutat no està sobrada
de mitjans de comunicació propis de Terrassa. El «Malarrassa» és l’únic mitjà escrit de distribució
gratuïta a la ciutat. L’Ajuntament hauria de facilitar que hi haguessin encara més mitjans. Com més
publicacions i més llibertat d’expressió i més varietat, més democràcia i més pluralitat de veus que
interpreten la realitat. Un altre aspecte és la confusió en entendre els equipaments i els espais
públics com a espais tancats en els quals es fa el que decideix l’equip de govern. Aquest model ha
de canviar. Els equipaments municipals han de passar a ser béns comuns, en els quals la ciutadania
ha de tenir veu, vot i participar no només en les activitats i en la gestió d’aquests espais.
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El Sr. Garcia demana als Grups ponents de la moció que a l’hora d’utilitzar les
paraules mesurin el que volen dir. Parlar de veto, de problemes amb la llibertat d’expressió o de
vulneració o de drets, no pertoca en aquest cas. Al capdavall, el que s’aconsegueix és banalitzar
aquests conceptes. Per altra banda, el Sr. Garcia manifesta que es pot trobar la publicació en els
equipaments cívics. Mai ha deixat de ser-hi. Cal diferenciar, però, entre un punt de distribució i un
punt de consulta. Per tant, no s’ha de parlar ni de censura ni de veto. El mateix candidat a l’Alcaldia
de Terrassa pel PSC ha estat entrevistat pel «Malarrassa». No tindria sentit prohibir la distribució de
la publicació. Els únics que s’han carregat una publicació han estat els Grups de l’oposició amb el
Visquem. El Sr. Garcia no entén quins interessos poden tenir els Grups ponents en relació a la
publicació «Malarrassa». Hi ha altres mitjans privats i gratuïts, que poden interès en estar presents
en els equipaments públics. Els ponents només parlen del «Malarrassa». L’equip de govern no
aplicarà un tracte diferent a un mitjà i als altres. Els equipaments no poden ser centres en els quals
qualsevol que vulgui pugui fer un punt de distribució de fulletons o publicacions. Els centres cívics
han de tenir una funció de comunicació i de difusió de publicacions municipals d’interès públics.
Però cal anar amb compte respecte al tractament als mitjans privats.
El Sr. Medina respon al Sr. Garcia que el 22 de febrer, quan es va fer la prohibició, la
persona repartidora de la publicació va rebre la indicació de què no deixés cap diari. Aquell dia no
va haver-hi cap publicació «Malarrassa» a cap centre cívic. A més, aquesta prohibició es va fer
sense cap anunci previ. D’un dia per l’altre es va prohibir la prohibició del «Malarrassa». El Sr.
Medina considera que hi ha motius per poder parlar de veto. Si el «Malarrassa» s’havia distribuït en
els centres cívics durant els darrers anys sense cap problema, cal explicar quin és el problema
actual. Per altra banda, el Sr. Garcia ha preguntat si els Grups ponents tenen algun interès especial
en el «Malarrassa». El Sr. Medina respon que hi ha l’interès perquè un mitjà de comunicació local
tingui la seva distribució, i en especial si és un mitjà cooperatiu, d’acord amb el Pla d’economia
social i solidària. A més, es presenta aquesta reivindicació perquè va ser el mateix mitjà afectat per
la prohibició el que es va trobar que el seu repartidor va haver-hi de retornar sense haver pogut
deixar cap exemplar.
El Sr. Rodríguez entén, per tant, que no hi haurà cap problema en portar un exemplar
d’aquest diari als centres cívics. Una altra cosa és que hagi canviat el criteri i no es permeti deixar
deu exemplars, per evitar que els equipaments públics funcionin com un centre de distribució. El
Grup del PPC està en contra de que els centres cívics no poden ser centres de distribució. Entenent
les explicacions del Sr. Garcia, en el sentit que podrà haver-hi un exemplar en els equipaments, i
com a partit de centre dreta liberal i defensor de la llibertat de premsa, el Sr. Rodríguez votarà en
contra de la proposta de resolució.
Pren la paraula a continuació el Sr. Forn, qui assenyala que avui ha estat al centre cívic
del Districte 6 i no hi havia el diari, ni per consulta ni per distribució. Respecte a l’interès en la
publicació, el Sr. Forn assenyala que té interès en tots els projectes cooperatius, en tot allò que té a
veure en l’economia social.
El Sr. Xavier Martínez reitera la seva pregunta anterior respecte a quin canvi ha hagut
perquè es decideixi que no només no pot haver-hi un punt de distribució, sinó que no ni pot haver ni
un diari. El Sr. Martínez vol saber també qui va prendre aquesta decisió i perquè es va prendre en
un moment determinat, i no uns mesos abans. Un ajuntament que ha aprovat un Reglament
d’economia social i solidària, i que s’ha omplert la boca amb aquesta iniciativa, qualsevol projecte
que en tingui relació, com és el cas del «Malarrassa», no només no l’hauria de censurar sinó ans al
contrari potenciar-ho. Aquesta és una política per la qual l’equip de govern ha apostat. Finalment, el
Sr. Martínez planteja un altre problema: que el PSC confon els equipaments públics com si fossin
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seus. En els equipaments públics la gent pot fer el que vulgui i decideixi. No només l’equip de
govern ha de poder dir el que es pot fer en els equipaments públics. Tothom pot fer propostes i
decidir què es fa i que no es fa.
El Sr. Garcia considera que no és exagerat dir que cal posar límits o criteris al que es
fa en els equipaments públics. No tothom hi pot anar a fer el que vulgui. Els equipaments estan
plens d’activitat, i molts usuaris en gaudeixin cada dia. El Sr. Medina parla de prohibicions. Si
existís aquesta prohibició, afegeix el Sr. Garcia, no hi hauria cap exemplar de la publicació. El Sr.
Garcia considera que cal fer una diferència entre un espai de distribució i un espai de consulta. Si
existís una voluntat de censura, el Sr. Garcia no hauria plantejat una transacció a la Proposta de
Resolució, consistent en parlar en genèric i no de cap publicació en particular. Hi ha més mitjans
que poden estar afectats per la mateixa situació, i que els ponents no esmenten a la proposta. Si la
voluntat hagués estat la de censurar, l’equip de govern no hauria fet cap contraproposta, i defensaria
que no hi hagués cap exemplar als equipaments, ni tan sols per a consulta. En els equipaments
municipals, cada cop hi ha més publicacions privades que volen tenir presència. Si això no es regula
o s’endreça, la situació pot ser insostenible, sense que els mitjans hi tinguin cabuda. Els Grups
ponents poden tenir els interessos que vulguin sobre qualsevol mitjà. L’equip de govern tractarà tots
els mitjans per igual. Si un mitjà ha de tenir algun tipus de dret en els equipaments municipals,
l’hauran de tenir tots, i no només el «Malarrassa».
El Sr. Medina explica que la raó de la proposta és que respon a una problemàtica
concreta. El Sr. Garcia ha dit que es tractaran tots els mitjans per igual, però el que s’està plantejant
és que el «Malarrassa» és un mitjà cooperatiu, i que els objectius del Pla d’economia social i
solidària són fomentar l’economia social, i els mitjans cooperatius. El que està plantejant el Sr.
Garcia és que s’incomplirà l’esmentat Pla. Per altra banda, el Consell Municipal d’Economia
Social, en el plenari del dimarts passat, va acordar elevar al Ple municipal la reconsideració de la
decisió de l’equip de govern. El Sr. Rodríguez ha parlat de llibertat d’expressió, justament quan
avui mateix la Junta Electoral ha prohibit a TV3 parlar de presos polítics i d’exiliats. Resulta, si més
no, sorprenent.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

Epígraf 27) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la implantació de l’ensenyament
trilingüe a Terrassa.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu:
« Des de Ciutadans (Cs) creiem que cal un reconeixement i una progressiva
incorporació de les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació
lingüística en l´àmbit educatiu.
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» Cal potenciar l’educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les
llengües oficials vehiculars en un marc plurilingüe i reforçar gràcies al respecte a la diferència i el
foment de la convivència i la cohesió social.
» Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules
no són homogènies, la diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit educatiu ha de
representar aquesta realitat. La coexistència de diferents llengües en un mateix territori, és per tant,
una realitat que exigeix propostes noves d´intervenció educativa diferents al model actual d´ús
d´una única llengua a les institucions oficials, així com al sistema educatiu.
» Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una
comunitat, parlem de plurilingüisme individual a la utilització de vàries llengües en la vida diària
d´un individu i parlem de plurilingüisme escolar o universitari a la presència de dos o més llengües
en el currículum com a mitjà d´instrucció i d´ensenyament.
» És innegable el consens al que les institucions educatives estan arribant sobre
l´educació plurilingüe, l´aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la
participació en el desenvolupament de la cohesió social dins d´un marc de ciutadania plural i el
reforç de les llengües com a element de transformació social mitjançant la seva inclusió en el
currículum, per a tot l´alumnat i en igualtat de condicions de les llengües cooficials del territori,
arribant a un model que ordenaria les llengües en contacte sense provocar un procés de substitució
d´unes per unes altres.
» El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcaic,
a diferència d´un model pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la construcció d´una
ciutadania participativa com exigeix la nostra democràcia actual.
» El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels
aspectes culturals i lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori, edificant una
societat més equitativa, plural i plurilingüe.
» El model trilingüe que proposa Ciutadans (Cs) en l´àmbit educatiu permet el
coneixement del català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l’anglès, incorporant un
20% de les classes en aquesta llengua, un 40% de les classes en català i un 40% de les classes en
castellà.
» Cal diferenciar el sistema d’immersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un
sistema monolingüe on les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i les matèries de
llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d´hores assignades a la setmana i s´ensenyen
com a idioma extern a la immersió, en canvi, en el sistema plurilingüe o trilingüe, les assignatures
s´imparteixen en diferents llengües vehiculars i permet que els alumnes puguin aprendre anglès a un
nivell superior independentment de la capacitat econòmica de les famílies.
» Aquest model trilingüe en l´àmbit educatiu s´ha d´impulsar des de les primeres
etapes educatives, concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que
pertany als Ajuntaments. Per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i coordinació
entre el Departament d´Ensenyament, els Serveis Territorials corresponents, les Diputacions, els
Consells Comarcals i els Ajuntaments, els quals tenen les competències en aquesta etapa inicial del
sistema educatiu.
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» Cal dotar una assignació pressupostària des de la Generalitat de Catalunya per
assignar els recursos necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que actualment
té amb els Ajuntaments en relació amb les escoles bressol municipals.
» Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe, reflex
de la societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització de
casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la
presència de les tres llengües (català, castellà i anglès), en igualtat de condicions i oportunitats i
eliminant la barrera econòmica que tinguin les famílies d´accés, en especial, a l´aprenentatge de
l’anglès.
» La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de
l´administració més propera i pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida quotidiana,
parlem dels Ajuntaments.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament
de Terrassa, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Instar a l´Ajuntament de Terrassa, a implantar aquest model trilingüe des de
les escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades des del propi
Ajuntament.
SEGON: Instar al Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els
centres escolars, garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l’anglès, garantint
que les llengües oficials o cooficials tindran una presència vehicular a l´horari lectiu i sempre en
assignatures troncals.
TERCER: Instar al Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments,
Diputacions i Consells Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglès a les escoles del Servei
d´Educació de Catalunya que ho demanin.
QUART: Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el
pagament del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a
ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya.
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups
Parlamentaris, al Conseller i al Departament d´Ensenyament, als Serveis Territorials corresponents,
a les Diputacions i als Consells Comarcals corresponents.»
Pren la paraula en primer lloc el Sr. González, qui recorda que la prohibició per part de
la Junta Electoral Central, esmentada pel Sr. Medina al final de la seva anterior intervenció, s’ha
produït a instàncies de Ciutadans. El Sr. González afegeix que fer política amb la llengua significa
avançar en el plurilingüisme, en benefici de les noves generacions. La proposta de resolució parteix
d’un diagnòstic i aporta una solució concreta a una demanda ciutadana. Hi ha enquestes que
pregunten a la gent sobre quin seria el seu model lingüístic, i les respostes coincideixen força amb el
model de Ciutadans. Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe,
reflex de la societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització
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de casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la
presència de les tres llengües (català, castellà i anglès), en igualtat de condicions i oportunitats i
eliminant la barrera econòmica que tinguin les famílies d´accés, en especial, a l´aprenentatge de
l’anglès. La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de l’administració més
propera i pròxima a la ciutadania, els ajuntaments. Per tot plegat es proposen els acords que s’han
transcrit anteriorment.
Pren la paraula el Sr. Medina, qui assenyala que aquesta és una altra de les propostes
estrella de C’s, l’atac al model d’èxit d’immersió lingüística a Catalunya. La majoria de les
propostes del Grup de C’s acaben veient problemes on no n’hi ha, generant confrontacions
innecessàries i camuflant les veritables intencions de les mateixes. El model d’immersió lingüística
és un model d’èxit. L’escola catalana és una eina de cohesió social d’integració, a través de la
llengua. Té el seu origen no en la burgesia catalana del postfranquisme, que era partidària de
segregar els alumnes en comunitats lingüístiques, com ha volgut Ciutadans durant els darrers anys.
El model d’escola catalana va ser un model reivindicat per moltes famílies castellanoparlants, que
apostaven per un model educatiu no segregat, igualitari i que generés igualtat d’oportunitats pels
seus fills i filles. El Grup de C’s introdueix acords a la proposta que no tenen res a veure amb el seu
objectiu. Aquesta és una pràctica poc honesta, i el Grup de la CUP no jugarà al seu joc. Aquest
Grup està d’acord en reclamar el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per les escoles bressol.
Però això no té res a veure amb el qüestionament del model d’immersió, que és l’objectiu de la
proposta. Finalment, el Sr. Medina recorda que els articles 9 i 11 de la LEC estableixen el català
com a llengua vehicular al país. També fóra bo que el Grup de C’s llegís les sentències del Tribunal
Constitucional, que declaren inconstitucionals els articles de la LOMCE que qüestionaven el model
educatiu català. L’escola catalana no es toca.
El Sr. Nart comença assenyalant que aquest és un tema recurrent, amb diferents àmbits
i matisos, i sempre amb el mateix resultat: el màxim suport de tota la comunitat educativa i bona
part dels agents socials de Catalunya. El model d’escola catalana sempre ha estat vist com un model
cohesionador, que intenta evitar la separació per raons lingüístiques. Les tendències actuals aposten
per un sistema en el qual el pes de les llengües s’adapti a les necessitats dels alumnes i la seva
realitat, garantint un bon domini de la llengua del país i després accedir a quantes més llengües
millor. L’escola catalana ha de fer front a reptes important, com totes les escoles al món. Té
defectes i potencialitats. A Catalunya hi ha un consens majoritari dins la comunitat educativa a
favor que el català sigui la llengua vehicular. Així està avalat per una àmplia majoria social i
política, professors, sindicats i alumnes. Els resultats, a més, diuen que la competència lingüística,
finalitzada l’etapa obligatòria, en les dues llengües oficials és sempre molt similar. El Sr. Nart
pregunta doncs la raó dels atacs sistemàtics al model d’immersió. La raó és només la de muscular
un relat polític que la realitat desmenteix.
El Sr. Forn es mostra a favor de l’ensenyament d’idiomes, i de què la ciutadania de
Terrassa domini com més llengües millor. A Catalunya es parlen prop de 300 llengües. Per tant, la
societat catalana és una societat plurilingüe. Cal abordar la política lingüística garantint que ningú
sigui discriminat per raons de llengua. Cal ajudar a què tothom pugui saber la llengua dels seus
orígens. Fa uns mesos, recorda el Sr. Forn, es va donar suport en aquest Ple a una proposta que
volia potenciar l’ensenyament de l’anglès en diferents àmbits escolars i extraescolars. Aquesta
proposta es va aprovar amb una àmplia majoria. El Grup d’ERC-MES, però, no donarà suport a una
proposta que pretén atacar el sistema educatiu català, la immersió lingüística i el català, i no pretén
garantir que la ciutadania de Catalunya sigui veritablement políglota una vegada acabi el seu cicle
educatiu. Pretén fer campanya política utilitzant la llengua com a arma. Una proposta que només es
fa per motius electoralista i sense cap fonament real. En la modificació que el mateix Grup de C’s
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ha introduït en la seva proposta, traient la referència a què a banda de l’ensenyament trilingüe, “la
resta de models educatius porten inevitablement al fracàs escolar”. El mateix Grup de C’s ha retirat
aquesta frase, perquè sabia perfectament que no és certa. Està demostrat que no és així. El Sr. Forn
conclou dient que a Catalunya el català mai ha estat un problema, si més no des de la mort del
dictador.
El Sr. Matilla assenyala que aquesta proposta demostra tres coses. En primer lloc, que
Ciutadans va néixer i viu del conflicte, i que aquest conflicte no hi és; que Ciutadans té un greu
problema per interpretar quin és valor de la immersió lingüística, una immersió que ha permès que
persones que han nascut i crescut en famílies castellanoparlants puguin parlar correctament el
català; i que Ciutadans ha conflictivitzat un nou àmbit, el de les escoles bressol de la ciutat.
D’aquesta manera demostren que no tenen ni idea del seu funcionament i del que significaria una
aplicació com la que plantegen. El Sr. Matilla demana al Grup de C’s que s’informi i que abans de
presentar propostes que no se sustenten de cap manera, ho pensi dues vegades.
El Sr. Vega manifesta que no sap per on agafar la proposta, ja que barreja qüestions
que no tenen res a veure. El que està qüestionant és el model de la immersió. A les escoles bressol
de la ciutat arriben nens que tenen uns hàbits lingüístics molt diferents, propis dels seus àmbits
familiars. Introduir com a llengües vehicular més idiomes no seria adient. El Grup de C’s podria
plantejar que hi hagués escoles bressol en les quals només es parlés anglès. Aquesta seria una opció
que tindria sentit des d’un punt de vista psicopedagògic. Pel que fa al segon acord, el Sr. Vega
recorda que els centres educatius tenen un projecte lingüístic, que han de definir i que ha de garantir
que en sortir de l’educació primària hi hagi competències en comprensió i en expressió oral, en les
dues llengües oficials. Això ho decideix el centre, en funció del seu alumnat. Aquells que tenen un
percentatge més elevat d’alumnat català han de reforçar les competències en castellà, i al contrari.
Els centres també intenten introduir l’anglès i utilitzar-lo en algunes àrees també de manera
vehicular. Pel que fa al tercer acord, tant de bo es disposés de més recursos. Fóra bo que el
Departament d’Educació, no “d’Ensenyament”, col·laborés dotant d’auxiliars de conversa en anglès
a les escoles. Això seria un reforç per als alumnes. El Sr. Vega està convençut de quina serà la
resposta del Departament. Així i tot, i encara que l’objectiu de la proposta no és aquest, el Sr. Vega
podria compartir aquest acord. Respecte al contingut de l’acord quart, l’Ajuntament de Terrassa ja
ha fet la reclamació que es demana. El Sr. Alcalde proposa la votació separada dels diferents acords
de la Proposta de Resolució, anunciant que votarà en contra dels dos primers.
El Sr. González manifesta que el Grup de C’s no amaga que no comparteix el model
d’immersió lingüística català. Catalunya és l’únic país del món en el qual es fa una immersió
lingüística obligatòria en un territori amb dues llengües oficials. Això està denunciat pel Consell
d’Europa. El Sr. González afegeix que el model d’immersió obligatòria només en català impedeix
un ple desenvolupament d’un model obert al plurilingüisme. La voluntat de Ciutadans és canviarho. El model de trilingüisme no implica separar infants, ni d’anar contra el català. Aquest és una
proposta política, i així s’ha de tractar. Cal intentar despolititzar l’ús de les llengües a Catalunya i
aplicar el sentit comú, pel futur dels infants. Hi ha estudis que demostren que la immersió produeix
una pèrdua de rendiment en els estudiants castellanoparlants respecte als catalanoparlants. Així ho
diu un estudi de la Universitat de Barcelona. A més, no s’ha demostrat científicament que el model
d’immersió lingüística sigui un model d’èxit, com defensen els nacionalistes i els defensors de la
immersió lingüística en català. Tampoc avalen la immersió la majoria dels pares. Hi ha enquestes
que demostren que molts pares optarien per un model trilingüe. El Sr. González segueix pensant
que la seva proposta política respecte l’ús de les llengües a Catalunya és una proposta més oberta,
més plural, més cosmopolita i que defensa millor els drets dels infants i dels pares. Aquest model
pot garantir millor la cohesió social.
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El Sr. Nart assenyala que si el model de la proposta de resolució s’apliqués de sobte a
les escoles i instituts, sobretot en zones de parla predominantment castellana, i en les quals el
contacte entre els alumnes es produeix sobretot a les aules, hi hauria un retrocés important del
català. Els projectes educatius han de donar resposta a cada realitat sociolingüística a l’entorn de
cada centre, garantint el coneixement i el domini de les llengües oficials, així com l’ús pràctic d’una
o més llengües estrangeres. El català, a més, es troba en una situació de desavantatge en l’àmbit
social respecte el castellà. Per aquesta raó es manté el consens ferm de diferents agents per
continuar defensant el català com a llengua vehicular, per garantir una escola catalana
cohesionadora i no dividida per raons de llengua. Tot això és compatible amb què dins dels
projectes lingüístics de cada centre s’utilitzin llengües estrangeres per impartir altres assignatures no
relacionades amb la llengua. El Sr. Nart proposa continuar defensant la consolidació i la millora de
la llengua catalana, i no generar problemes allí on no n’hi ha.
El Sr. Forn assenyala que també és una proposta política defensar que l’escola catalana
no es toca. A Catalunya la llengua estava despolititzada, i aplegava un consens unànime, fins que fa
néixer Ciutadans. Quan es va permetre l’escolarització en castellà a Catalunya, van haver-hi 22
famílies que ho van demanar. Per tant, unes polítiques públiques i generals aplicables a només 22
famílies és un fet més que qüestionable. L’any 2017 els alumnes catalans van treure millor nota de
selectivitat en castellà que en català. Per tant, potser la immersió funciona força bé. A més, el
percentatge d’aprovats en castellà a Catalunya va ser superior que a la resta d’Espanya.
El Sr. González manifest que el context dels anys vuitanta no és el mateix que el de
l’any 2019. El consens d’aquella època no és el mateix que l’actual. La prova és que un milió cent
mil persones han votat Ciutadans, guanyant les eleccions del 27 de desembre del 2017. Potser en el
futur aquesta xifra serà encara més gran. El context ha canviat, i la sensibilitat sobre la llengua
també. Això és una realitat que tard o d’hora s’haurà d’assumir i parlar, i arribar a un altre acord.
Els arguments que defensen la immersió lingüística exclusivament en català son fal·laces. El propi
Sr. González n’és la prova. El Sr. González no ha fet la immersió lingüística, i així i tot parla
raonablement bé el català, tot i ser castellanoparlant. Per tant, hi ha oportunitats per a tothom que ho
vulgui. Però en llibertat. Ciutadans continuarà defensant allò que moltes famílies demanen, un
ensenyament públic de qualitat en català, en castellà i en anglès. Està a favor d’obrir les finestres
dels centres escolars a una millor educació, fent un ús inclusiu de les llengües oficials i d’aquelles
que puguin oferir oportunitats de progrés en un món globalitzat, com pot ser l’anglès. Això sí que és
parlar de cohesió social i treballar per consolidar-la. L’independentisme essencialista que imposa la
immersió va fer més per trencar la cohesió social durant l’any 2017 que la immersió per conservarla en trenta anys.
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 desestimats amb el vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

EN CONTRA
EN CONTRA
EN CONTRA
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
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Els acords Tercer i Cinquè són desestimats amb el vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

L’acord Quart és aprovat amb els vots següents:
PSC
TeC
ERC-MES
PDeCAT
Ciutadans
CUP
PPC

( 9 vots )
( 6 vots )
( 4 vots )
( 3 vots )
( 3 vots )
( 1 vot )
( 1 vot )

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

A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

Per tant, i en conseqüència amb els vots anteriorment expressats, la part dispositiva
queda com segueix:
« ÚNIC: Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el
pagament del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a
ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya.»
Epígraf 28) PROPOSTES URGENTS
Per part de la Presidència s’anuncia que no hi ha Propostes Urgents.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL
Epígraf 29) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números del 10.355 al
10.864/2018, de l’1 al 1.805/2019, i el 2.332/2019, així com els tramitats
electrònicament, 76 al 407/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i
Regidores delegats.
Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, i que duen els números 10.355, d’11 de
desembre, al 10.864/2018, de 21 de desembre; de l’1, de 2 de gener, al 1.805/2019, de 28 de febrer
d’enguany, i el 2.332/2019, de 28 de febrer, així com els tramitats electrònicament, 76 al 407/2019.
Els membres de la Comissió han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria General la consulta de
cadascun d’aquests Decrets i Resolucions.
Epígraf 30) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

118

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 8 i 22 de febrer, i 8 i 22 de març sessions números 3, 4, 5, i 6/2019,
respectivament).
PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula en primer lloc el Sr. Rodríguez, qui es refereix en primer lloc als blocs
5, 10, 11, 12 i 15 de Guadalhorce. Els veïns comenten que s’estan fent reformes en els baixos
d’aquests edificis, i tenen la preocupació de si aquestes reformes compten amb llicència d’activitats,
i si aquesta llicència es correspon amb la instal·lació d’un centre de culte, i si és així de quin tipus.
En un altre de coses, el Sr. Rodríguez manifesta que molts veïns de Terrassa estan rebent trucades
als seus telèfons fixos. En despenjar s’escolta un missatge gravat amb la veu del Sr. Alcalde,
presentant-se com a tal. El Sr. Rodríguez pregunta si aquesta estratègia de màrqueting ha estat
finançada per l’Ajuntament o és una despesa de campanya pagada amb recursos del PSC. En la
presentació que es fa al missatge, el Sr. Vega s’identifica com l’Alcalde de Terrassa.
El Sr. González assenyala que ha vist en un dels acords de la Junta de Govern
l’aprovació inicial del projecte de construcció del pont del carrer Itàlia. El Sr. González mostra la
seva sorpresa davant aquest acord, i pregunta si hi ha terminis d’execució, quin pla hi ha en relació
a aquesta obra, el pressupost i si hi ha alguna modificació respecte al Pla de Mobilitat.
El Sr. Alcalde pregunta si de cara a les properes eleccions generals i municipals està
previst, atesa la necessitat de contractar personal, contractar persones inscrites a Foment que es
trobin en situació d’atur, per fer les feines que no pugui cobrir l’Ajuntament. Hi ha ajuntaments,
com el de Mataró, que ho està fent així.
El Sr. Forn assenyala en primer lloc que fa un mes es va presentar, per part del Diputat
de Turisme, una proposta de creació d’un mirador a sobre del Museu de la Ciència i de la Tècnica, a
la zona dels dipòsits, fent una passera per sobre de les voltes i foradant les voltes i els dipòsits del
Vapor Aymerich i Amat. El Sr. Forn entén que aquest és un edifici protegit. El Sr. Forn pregunta si
hi hauria altres maneres de fer aquest mirador que fossin més respectuoses amb el patrimoni. Per
altra banda, el Sr. Forn torna a preguntar sobre uns nans que estaven desapareguts, el Xinès,
l’Escossés i dues Velles. El Sr. Forn s’ha interessat per aquesta qüestió en diverses reunions
plenàries. A la darrera resposta rebuda per escrit, del febrer d’enguany, del servei de cultura, es diu
que sobre aquests nans no es tenia informació. El Sr. Forn afegeix que ha trobar informació als
diaris. El maig del 1965, el diari parla de què la Caja de Ahorros de Terrassa va fer lliurament a la
ciutat de nou capgrossos, els quatre esmentats, altres quatre i el Patufet. Aquestes imatges van sortir
a la Festa Major de l’any 1980. N’hi ha fotografies que ho demostren. Aleshores ja governava el
mateix partit que ha governat ininterrompudament la ciutat fins avui. En aquells moments, el govern
de la ciutat sabia on estaven imatges. Ara fa cosa d’uns anys, quan es van fer els Protocols de la
Major, els quatre nans desapareguts ja no hi consten. Fa tres anys, però, es van veure sortir, en un
Carnestoltes, tot i que “tunejats”. El govern diu que no té informació. En acabar una anterior sessió
plenària en la qual el Sr. Forn va preguntar al respecte, el Regidor de Cultura, tot sortint, li va dir
que li sonava que havia estat així. El Sr. Forn demana que el govern digui la veritat. Si no sap on
són els nans, que ho digui clarament. Així i tot, el Regidor de Cultura en sap alguna cosa, i fa tres
anys se’n tenia alguna informació. Aquesta no és forma de fer política.
El Sr. Caballero pregunta en relació al Ple extraordinari sobre neteja del mes de
setembre. Uns dels acords adoptats per majoria del Ple establia que en el termini d’un mes, a
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comptar des de la sessió extraordinària del setembre, el govern tindria enllestit el contracte
programa amb l’empresa municipal de neteja. En declaracions del Sr. Armengol, de l’octubre del
2018, aquest va dir que s’hi estava treballant. Però aquest treball s’allarga i s’allarga. En aquesta
ocasió, la qual cosa tampoc és una novetat, va dir que ho intentaria portar al mes de desembre. No
va ser així. Ni tampoc en els mesos següents. El Sr. Caballero pregunta si encara s’hi està treballant
i si pot donar un termini, o si el contracte-programa d’Eco-Equip està enllestit. Si fos així, el Sr.
Caballero voldria saber si aquest contracte-programa és per un any. El Grup d’ERC-MES entén que
els contractes-programes no es fan per un any, ja que això va en contra del que pretenen aquest
tipus de documents.
El Sr. Emiliano Martínez planteja en primer lloc un prec sobre convivència. Les ciutats
són cada vegada més diverses i plurals, amb persones de diferents orígens i convivències. A més,
cada vegada més hi ha més animals de companyia, la qual cosa obliga a fer un replantejament de
com organitzar la ciutat i la convivència. Els animals han de tenir el dret a tenir els seus espais, per
passejar, per relacionar-se i per fer les seves necessitats. Però també cal treballar perquè la ciutat
estigui neta i endreçada. Falten espais perquè els animals es puguin moure en llibertat. També cal
replantejar-se la convivència, el que implica que els seus amos dels animals els han de tenir educats
i han de ser responsables de les conseqüències de les seves necessitats. Per tant, cal aplicar
l’ordenança de convivència i la de tinença d’animals, i que es faci un treball d’educació, de
convivència de responsabilitat, com s’està fent en el Districte IV. El Sr. Martínez afegeix que des de
l’elaboració de l’ordenança s’ha incrementat el nombre d’animals. El Sr. Martínez pregunta si
l’Ajuntament ha fet un estudi sobre els costos de reparació dels danys en el mobiliari urbà (fanals,
papereres, suports, arbres. etc.) causats pels animals de companyia, així com la neteja d’aquests
elements urbans. Per altra banda, el Sr. Martínez manifesta que és necessari que les places disposin
d’ombra, especialment en època de bon temps. A la plaça 1r. de Maig hi ha unes pèrgoles
instal·lades per garantir que hi hagués ombra. Fa deu anys, però, que aquestes pèrgoles no generen
ombra, ja que l’heura plantada no acaba de créixer, a diferència d’altres places en les quals l’heura
ha cobert les pèrgoles instal·lades. El Sr. Martínez pregunta sobre quin problema pot haver-hi, què
passa amb aquesta heura, o si no es fa el manteniment adient. El Sr. Martínez recorda que es va
instal·lar un enllumenat amb plaques solars. Els tècnics es van dedicar a tallar l’heura, amb la qual
cosa aquesta no ha crescut ni ha colonitzat les pèrgoles. El Sr. Martínez demana que es revisi
aquesta situació i que es busquin les solucions adients per cobrir d’ombra la plaça i els veïns puguin
gaudir d’aquest espai de Sant Pere Nord.
Pren la paraula el Sr. Armengol, qui es refereix als locals en planta baixa als blocs de
Guadalhorce. El Sr. Armengol anuncia que demanarà informació als serveis tècnics i li farà arribar
al Sr. Rodríguez. El Sr. González ha preguntat sobre el pont del carrer Itàlia. La Junta de Govern va
aprovar inicialment el projecte. Ara s’obre un període d’al·legacions. Aquest és un projecte de l’any
2012, i va quedar aturat fins ara. El pressupost és d’1,5 milions d’euros. Donat que no té assignada
una partida pel 2019, el projecte haurà d’esperar a tenir la dotació corresponent en el Pressupost. Pel
que fa al contracte-programa, el Sr. Caballero sap que des de què es va aprovar la proposta s’han fet
reunions tècniques i polítiques. El Sr. Caballero ha assistit a algunes i a d’altres no. Per tant, no és
estrany que no tingui tota la informació. La proposta que es va encarregar a la consultora està acabat
i està previst que l’aprovi la Junta de Govern.
El Sr. Aguado manifesta en primer lloc que el Museu de la Ciència i de la Tècnica no
depèn de l’Ajuntament. És un museu nacional. El Diputat de Turisme es va passejar pels dipòsits
acompanyat pels tècnics. El Sr. Aguado també se’n va assabentar per la premsa. En el moment que
el Sr. Aguado disposi de la informació concreta, podrà fer-ne una valoració. Es tracta de dues
institucions diferents. El Sr. Sàmper és Diputat de Turisme. El Sr. Aguado espera que si des de la
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Diputació de Turisme es vol fer una actuació a Terrassa s’informi l’Ajuntament. També cal esperar
que el Museu informi sobre una possible ruta alternativa, per poder-la incorporar a la guia turística
de la ciutat. A hores d’ara el Sr. Aguado no disposa de documentació. En relació a l’altra pregunta
del Sr. Forn, es parla d’altres anys, de l’any 1965, amb una donació de la Caja de Ahorros, i d’unes
fotos del 1980. Els Protocols de la Festa Major recull tot el bestiari que després de la dictadura la
ciutat va poder organitzar, ordenar i inventariar per primera vegada. És a partir d’aquest moment
que l’Ajuntament se’n fa responsable, a partir del seu inventari. Abans també s’havia fet algun
exercici d’aquest tipus. Voler fer responsable el govern municipal d’uns nans que la Caja de
Ahorros va donar l’any 1965, que van ser fotografiats l’any 1985, i que no apareixen en els
Protocols, no porta enlloc. El Sr. Aguado posa com exemple la manera com es van recuperar els
gegants vells, dels quals la ciutat n’està molt orgullosa. Aquests gegants vells van ser abandonats
per l’ajuntament franquista. Quan l’Ajuntament van adquirir els gegants nous, el govern franquista
els va finiquitar. Un Regidor va dir que abans de llençar-los es podien portar al Castell Cartoixa de
Vallparadís. Allí s’hi van quedar. A l’inici de la democràcia, aquells gegants es van recuperar, amb
molt d’orgull, perquè era un patrimoni que va estar a punt de desaparèixer per negligència o manca
de sensibilitat cultural. Pel que fa als nans de l’any 1965, el Sr. Aguado no té informació d’on van
anar a parar. Quan l’Ajuntament democràtic va inventariar el patrimoni, és a partir d’aquell moment
que se’n fa responsable. Tot allò que apareix en el llibre de Protocols és allò que encara existeix i
del qual l’Ajuntament se’n fa responsable. El Sr. Forn barreja l’etapa franquista i la postfranquista,
en defensa d’uns nans. El Sr. Aguado considera que no és correcte utilitzar una conversa privada i
venir al Ple a dir-li que la seva no és forma de fer política. El Sr. Aguado sap, com a ciutadà, que
alguns nans van anar a parar a una associació de veïns, i quan se li va preguntar, ara fa vint anys, al
respecte, va dir que els nans eren seus. El Sr. Aguado conclou manifestant que des del moment que
es capitalitza i es fa inventari, fa més de vint anys, amb la recuperació de la cultura tradicional
catalana, l’Ajuntament ha preservat el patrimoni. Per això no s’estén la dèria del Sr. Forn per
intentar demostrar que el PSC no ha tingut cura del patrimoni de la cultura tradicional i popular
catalana.
El Sr. Rueda respon al Sr. Martínez sobre l’ombra de la plaça 1r. de Maig, anunciant-li
que traslladarà l’encàrrec als tècnics perquè ho mirin. El Sr. Rueda recorda que fa poc que s’ha
realitzat el projecte de nou arbrat de la Rambla Francesc Macià. El barri de Sant Pere Nord prendrà
així una major vitalitat des del punt de vista de la vegetació. Pel que fa a l’estudi sobre els animals,
el Sr. Rueda reconeix que no ha entès massa bé l’exposició del Sr. Martínez. A dia d’avui la ciutat
disposa de diverses zones de lliure circulació d’animals, la qual cosa comporta un manteniment.
Són espais que es van implantar a Terrassa de forma pionera.
El Sr. Alcalde entén que el que ha preguntat el Sr. Martínez és si l’Ajuntament disposa
d’un estudi dels costos que ocasionaven les defecacions dels gossos.
El Sr. Rueda entén que aquest aspecte correspon a l’empresa d’Eco-Equip. En tot cas,
el Sr. Rueda anuncia que recull la pregunta, s’estudiarà i es facilitarà una resposta.
El Sr. Garcia respon a la pregunta del Sr. Rodríguez sobre les gravacions telefòniques.
Es tracta d’una acció que s’emmarca en la precampanya del PSC, i per tant els costos els paga el
mateix PSC.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Sàmper que es mirarà la possibilitat d’incorporar
treballadors apuntats a Foment. A l’Ajuntament de Terrassa el personal que ha treballat durant les
jornades electorals ha estat personal municipal, que té una formació i que té una experiència i una
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expertesa en aquestes tasques. Es mirarà també la possibilitat de buscar un sistema mixt. El Sr.
Alcalde s’ofereix a donar més informació al respecte al Sr. Sàmper.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan són tres quarts de dotze de la nit 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.
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