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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 23 DE JULIOL DE L’ANY 2020
- SESSIÓ NÚM. 6/2020 ALCALDE – PRESIDENT
SR. JORDI BALLART i PASTOR

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

A vint-i-tres de juliol de l’any dos mil
vint,
i
per
mitjans
telemàtics
(videoconferència), es reuneix l’Ajuntament
de Terrassa en Ple per realitzar en primera
convocatòria Sessió Extraordinària, sota la
Presidència del Sr. Jordi Ballart i Pastor,
Alcalde-President de la Corporació.
Assisteixen els Regidors i Regidores
que al marge s’anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Óscar González Ballesteros, Secretari
General de la Corporació.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan manquen cinc minuts per a un quart
de cinc de la tarda del dia de la data, es
procedeix a la substanciació de l’únic
assumpte que conforma l’Ordre del Dia de la
present sessió.

SECRETARI GENERAL
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS

Únic.- Aprovació de mesures socioeconòmiques - Pla de Xoc -, per a la reactivació de la ciutat.
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Després que la Presidència expliqui la mecànica de funcionament de la sessió plenària
d’avui, pren la paraula la Sra. Marín, per tal de fer una presentació, conjuntament amb el Sr. Albert,
que intervindrà seguidament, de l’únic assumpte de l’ordre del dia. La Sr. Marín comença
assenyalant que aquest Pla de xoc és ambiciós però realitzable, amb l’objectiu clar de donar
resposta immediata als efectes causats per la crisi de la COVID-19 a Terrassa. Aquest és un pla que
ja fa mesos que està en marxa, des del primer dia que es va començar a buscar solucions per una
crisi per a la qual ningú estava preparat. El Pla contempla un calendari de març a desembre. La Sra.
Marín afegeix que es té consciència, quan s’ha confeccionat, que no es podrà fer tot, però també
amb la voluntat de no deixar ningú enrere, posant el focus sobre totes les persones més vulnerables
de la ciutat. Quan es van detectar els primers símptomes de la crisi, es va actuar amb rapidesa i amb
convicció, patint la incertesa en la qual s’estava immers. Hi havia, però, la determinació que calia
protegir els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa en allò que estigués a l’abast de l’Ajuntament.
Tothom s’ha trobat immers en una pandèmia mundial que ningú esperava. El govern està satisfet de
la gestió realitzada, perquè s’hi ha esmerçat al màxim en la recerca de solucions durant la pitjor crisi
que s’ha viscut. El govern, però, és autocrític, i és conscient que ha comès alguns errors. A vegades
les decisions que es prenen no són les més encertades, encara que la idea amb la qual es van prendre
fos una altra. Es continuaran prenent decisions, com correspon al govern. Totes les decisions
adoptades s’han pres amb tot el rigor que calia per fer front a la difícil situació. L’equip de govern
ha demostrat sobradament que està capacitat per afrontar aquest repte. És un govern sòlid i capaç,
que treballa i treballarà amb rigor i seny, i sobretot amb un fort compromís amb la ciutadania, a la
qual no pensa fallar. Hi ha a sobre de la taula un full de ruta, fet amb honestedat i valentia, amb les
idees clares, la mà estesa i amb l’esperit de sumar i de construir. Amb aquesta voluntat, de sumar i
de fer equip, s’ha escoltat la ciutadania, les empreses, les entitats, els agents socioeconòmics, per
prendre-li el pols a Terrassa, mesurant l’impacte real de la crisi, i a partir d’una visió global traçar
un full de ruta vers la reactivació de la ciutat. El Pla de xoc té un cost de disset milions d’euros, nou
dels quals ja estaven inclosos en el Pressupost, i vuit més de despesa addicionals. Aquest Pla es
durà a terme, però la resta d’administracions ha d’estar al costat dels ajuntaments, que són
l’administració més propera a la ciutadania. Cal poder utilitzar els 6,5 milions d’euros de superàvit
municipal, i que les administracions supramunicipals siguin àgils en la dotació de recursos i ajuts.
És necessari també poder gestionar part dels fons europeus. Ara és el moment de continuar sumant,
d’arribar a acords entre tots els Grups municipals. La Sra. Marín es mostra convençuda que la
voluntat de tots els membres del Consistori és superar la crisi de la millor manera i com més aviat
millor. Aquest ha de ser el Pla de tots els Grups municipals, i de ben segur que tots faran un pas
endavant, un pas ferm i compassat vers l’esperança i el futur de la ciutat.
El Sr. Albert comença posant de manifest que s’estan vivint moments molt complicats. El
moment és complex. Avui el Ple no realitza una sessió més, sinó una reunió important. Quan el
desembre de l’any passat es va començar a detectar el virus a Wuhan, no s’hi era conscient d’allò
que s’iniciava. Avui, en canvi, tothom és conscient de la realitat. Moltes persones han perdut la vida
al món i a la nostra ciutat a causa de la malaltia. Només cal parlar amb alguns dels professionals de
la salut de la ciutat per saber el límit al qual van arribar els serveis sanitaris davant la pandèmia. El
dia d’avui, quan les previsions deien que es podia estar tranquil, encara que alerta fins a la tardor,
torna a haver-hi el risc de fer passes enrere. Avui s’està duent a terme un Ple telemàtic, en comptes
de ser-hi al saló de Plens de l’Ajuntament. Un fet excepcional com aquest s’ha convertit, en els
darrers mesos, en habitual. Tothom n’és conscient, però, que no ho és. Vivim en la incertesa davant
la malaltia, sobre l’arribada de la possible vacuna, i davant les xifres econòmiques. Mai la ciutat ha
fet front a una crisi com la que està encarant en aquests moments. D’una població activa de 111.000
persones, amb 56.000 persones treballadores i més de 13.000 autònoms, Terrassa té actualment
17.216 aturats, i 18.280 persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació. De les
5.253 empreses ubicades a Terrassa, 2.309 han aplicat un ERTO. El nivell d’atur actual s’ha situat
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el mateix que hi havia el juny del 2016 en xifres absolutes. Això vol dir que en els últims quatre
mesos gairebé s’hi han perdut quatre anys de descens de la corba de l’atur. Avui, en el Ple, es parla
d’això. Malgrat tot, el juny del 2016 la taxa d’atur era un 1% més elevada. Des del març hi ha 3.000
nous aturats, trencant la tendència iniciada l’any 2013 i tenir increments històrics no comptabilitzats
mai fins al moment. L’atur s’ha incrementat el mes de juny, trencant les lògiques de l’estacionalitat.
Parlant de col·lectius afectats, dones, estrangers o majors de 45 anys, els col·lectius vulnerables
tornen a ser els majors afectats, sumant-hi, de sobte, els i les joves, que proporcionalment veuen
com s’incrementa el nombre d’aturats d’un 59%, quan eren els més afavorits en aquesta època de
l’any. Terrassa és una ciutat amb un enorme potencial, d’innovació, industrial, amb sectors
estratègics com l’audiovisual o el sanitari. El Sr. Albert afegeix que cal treballar-hi, perquè poden
donar sortida a la crisi. Cal ser conscients, però, que Terrassa també és una ciutat amb un 40% de
persones en risc d’exclusió social. Durant la pandèmia el servei del Rebost ha incrementat en un
45% el nombre d’usuaris. Aquesta no és una crisi com la del 2008. Només se li han vist les orelles
al llop. Fins i tot les dades positives, com l’increment de treballadors en el sector de la construcció,
de prop de set-cents, fan encendre les alertes, perquè una economia que es fonamenta en els serveis
i la construcció té els peus de fang. Els serveis i la restauració han estat els dos principals sectors
amb ERTOs a la ciutat, amb més de 7.000 persones afectades. Viuen amb la incertesa dels rebrots.
Hi ha altres sectors, potser no tan preeminents, també fortament afectats, com l’educatiu o el
d’activitats artístiques, fins a un 90% d’empreses amb ERTOs i per a les quals un rebrot seria fatal.
El Sr. Albert continua manifestant que s’ha parlat molt de moments històrics. Aquest ho és. Amb
ERTOs o sense, un 90% de les empreses han vist afectats els seus comptes de resultats. La
incidència del teletreball i la digitalització, com a obligació durant el confinament, transformaran el
mercat de treball de forma radical. En l’àmbit emocional, hi ha estudis universitaris que indiquen
que poden duplicar-se les malalties i afectacions mentals. Hi ha infants que creixeran marcats per
aquesta experiència. S’està produint una transformació accelerada del món, que avui, a mitja
pandèmia, només es pot intuir. Avui el Ple s’ha reunit per debatre i aprovar un document de
mesures socioeconòmiques per donar una resposta immediata, fins a finals d’any, a les necessitats
socials i econòmiques sorgides de la crisi sanitària. Es fa en un Ple extraordinari. Podria no fer-se
així, però el debat no és menor. Cal parlar-ne, i fer-ho en un Ple extraordinari per debatre, negociar i
aprovar un document econòmic. El debat sobre el Pressupost i les ordenances fiscals és el debat més
important que té un ajuntament en el decurs del curs polític. El 30 d’octubre del 2019, l’Ajuntament
va aprovar un Pressupost consolidat de 257 milions d’euros, i un increment respecte a l’exercici
anterior d’un 5,2%. Aquests comptes, però, van esdevenir inútils el 16 de març d’enguany, quan la
realitat va redefinir les necessitats i les prioritats a Terrassa, i també al món. Avui es presenta un
document que és pressupostari, que actualitza i reprioritza. El Pla de xoc es va començar a
desenvolupar en aquell mateix moment. Avui es presenta un document amb mesures que s’han pres
des d’aleshores, per cobrir les noves necessitats que s’han detectat a la ciutat. Hi ha propostes que
s’estan desenvolupant ara, i iniciatives que es desenvoluparan d’ara a finals d’any, amb la lògica de
la resposta immediata a les necessitats, de contenció de la crisi i de fonament de la reconstrucció.
L’Ajuntament de Terrassa, afegeix el Sr. Albert, no és només un prestador de serveis, sinó un actor
econòmic important, amb capacitat de generar activitat econòmica. En el document això també hi és
present. Hi ha mesures en relació amb les quals es pot debatre, es pot no estar-hi d’acord o es pot
reprioritzar, però que dinamitzen i activen econòmicament la ciutat. Totes les partides reflectides en
el document tenen una lògica pel present i el futur de la ciutat davant la pandèmia, per dinamitzar,
per incentivar, per generar activitat econòmica, per la recuperació, per donar respostes socials a
necessitats presents i futures. S’ha parlat de pacte de ciutat, de plans estratègics, s’ha buscat l’acord.
La ciutat necessita respostes compartides i visió de futur. Avui, el que es fa en aquest Ple és
treballar. Hi ha feina feta i feina que cal fer sense retard. Avui es presenten les bases perquè la ciutat
se sustenti i es pugui construir en el futur. No s’estan posant mesures per construir el futur. S’estan
posant mesures perquè el futur es pugui construir, perquè hi hagi quelcom a construir.
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Per part de la Presidència s’anuncia a continuació la presentació de diverses esmenes per
part dels Grups polítics municipals, que seran substanciades amb caràcter previ al debat sobre la
proposta de resolució, d’acord amb l’ordre de presentació. Es procedeix en primer lloc al tractament
de l’esmena presentada pel Grup municipal de JxT, el contingut de la qual es transcriu a
continuació:
« ESMENA 1
Tercer.- Iniciar l’oportuna tramitació per tal d’aprovar les eventuals modificacions
pressupostàries que s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient
per poder donar compliment al que s’ha establert.
HA DE DIR:
Tercer.- Iniciar les oportunes tramitacions per les eventuals modificacions pressupostàries
que s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient per poder donar
compliment al que s’ha establert.»
Pren la paraula la Sra. Lluís, qui posa de manifest que la Portaveu del Grup municipal de
TxT ha anunciat l’acceptació d’aquesta esmena.
La Sra. Marín assenyala que s’ha valorat el contingut de l’esmena, i confirma la seva
acceptació.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
La següent esmena ha estat presentada pel Grup municipal del PSC, i el seu contingut és el
següent:
« Esmena d’addició
Incorporar al PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 les
següents actuacions:
“ - Aprovar un Pla d’Ocupació que contracti 20 rastrejadors/es que realitzin tasques de
prevenció i detecció de persones contagiades de la Covid19 a la ciutat i coordinar la seva actuació
amb el Departament de Salut de la Generalitat.
- Aprovar un Pla d’Ocupació que contracti 20 agents per a la convivència que realitzin
tasques d’informació, assessorament i conscienciació sobre les mesures de seguretat en relació a la
prevenció de la Covid19 a la ciutat.
- Aprovar un conveni amb laboratoris de la ciutat per un preu bonificat per a l’Ajuntament
per a totes aquelles persones empadronades a Terrassa que vulguin fer-se les proves de detecció de
la Covid19.
- Realitzar una campanya de conscienciació a la ciutadania recordant les mesures de
prevenció, amb especial focalització en les mesures en l’espai públic i d’oci, amb la participació del
Servei de Comunicació i d’experts dels sistema de salut”.»
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Pren la paraula el Sr. Vega, qui posa de manifest que en aquests moments, el principal
problema en l’àmbit de la salut, i també el social i l’econòmic, continua essent la presència del
virus. És cert que s’ha produït un cert relaxament per part de tothom. Per això a l’esmena es
plantegen mesures que van des de la realització d’una campanya de conscienciació a la ciutadania,
fins a mesures de detecció per fer un seguiment personal d’aquells ciutadans que puguin tenir el
virus, per intentar evitar una propagació comunitària, la qual cosa comportaria una tornada enrere i
uns greus efectes sanitaris, socials i econòmics. El Sr. Vega afegeix que el Sr. Albert s’ha posat en
contacte amb el Grup del PSC per intentar mantenir les mesures que aquest Grup proposa. El Sr.
Vega accepta la proposta del Sr. Albert, atès que allò que es pretén és que s’incorporin aquestes
mesures a la ciutat. D’aquesta forma, el contingut de l’esmena passaria a ser el següent:
« - Establir els equips necessaris que hauran d’actuar en coordinació amb CatSalut, per
col·laborar en cas de rebrot de la malaltia en la millora de la capacitat de seguiment de persones
contagiades de la Covid19 a la ciutat, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de
salut.
- Establir un equip encarregat de realitzar tasques d’informació, assessorament i
conscienciació a la ciutadania per garantir la convivència i la seguretat front al virus.
- Promoure que els laboratoris de la ciutat estableixin preus bonificats per a totes aquelles
persones empadronades a Terrassa que vulguin fer-se les proves de detecció de la Covid19.
- Realitzar una campanya de conscienciació a la ciutadania recordant les mesures de
prevenció, amb especial focalització en les mesures en l’espai públic i d’oci, amb la participació del
Servei de Comunicació de l’Ajuntament i d’experts dels sistema de salut.»
El Sr. Albert confirma que aquest últim redactat és el resultat de la transacció assolida.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
La següent esmena, presentada així mateix pel Grup municipal del PSC, es transcriu a
continuació:
« Esmena d’addició
Incorporar al PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 la
següent actuació:
“ - Reducció de la taxa de guals a aquelles empreses, autònoms i professionals del sector del
transport, que hagin hagut de paralitzar la seva activitat, per raó del Decret de l’estat d’alarma i de
manera proporcional al temps d’inactivitat.
- Bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) als vehicles comercials i
industrials que hagin hagut de paralitzar la seva activitat, per raó del Decret de l’estat d’alarma i de
manera proporcional al temps d’inactivitat.”»
El Sr. Vega assenyala que es proposa d’aplicar les bonificacions fiscals que ja han estat
aplicades a diversos col·lectius, a aquells que han tingut les seves activitats tancades. Es demana
una bonificació en la taxa de guals, de manera proporcional als dies de tancament durant l’estat
5

d’alarma. Pel que fa a la segona part de l’esmena, el Sr. Vega proposa un redactat més adient, atès
que el text inicial no estava prou ben expressat, en el sentit d’establir una línia d’ajuts que en una
relació proporcional faci una reducció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a les flotes de
vehicles que s’han vist immobilitzades per l’impacte del Decret d’alarma.
La Sra. Marín assenyala que la modificació que ha plantejat el Sr. Vega a la seva pròpia
esmena és la més adient per poder aprovar-la.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, amb el nou text plantejat pel Sr.
Vega, la qual és aprovada per unanimitat.
A continuació es procedeix al tractament de dues esmenes presentades pel Grup municipal
de TxT. La primera té contingut següent:
« ESMENES PER ERRORS MATERIALS DETECTATS AL DOCUMENT
A la proposta del punt únic de l’Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple municipal
prevista per al proper dia 23 de juliol de 2020, relativa a l’aprovació del “Pla de mesures
socioeconòmiques – Pla de Xoc 2020”, amb els continguts següents:
1. A la línia 3.1, acció 11 no figura l’import de l’acció de 230.000€ a la columna "major
despesa", tot i que si figura a la columna “import total”. Els totals de la línia són correctes.
2. A la línia 3.3. s’ha detectat una errada material en el sumatori total de la mateixa, que no
suma l’acció 49 al total. Per això es canvien els totals de la columna Major despesa i Imports totals,
que passen a ser de 1.099.542,30 i 2.388.877,82 €, respectivament.
3. A la línia 3.2, l’acció 8 “reducció de la despesa familiar en l’aigua (Pobresa energètica)”
hauria d’estar a l’apartat de mesures fiscals i, per tant, es canvia l’acció passant a incorporar-se a la
línia de Mesures Fiscals.
En conseqüència d’aquests canvis, variem també els resums que figuren a l’apartat 2n del
Pla de Xoc, variació que es detalla a continuació:
On diu:
LÍNIA D’ACTUACIÓ

MESURES

%

INFANTS I JOVES

44

15,77%

PERSONES VULNERABLES

37

13,26%

TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ

49

17,56%

ESPAI PÚBLIC. AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL

87

31,18%

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

52

18,64%

MESURES FISCALS

10

3,58%

TOTAL

279

Ha de dir:
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LÍNIA D’ACTUACIÓ

MESURES

%

INFANTS I JOVES

44

15,77%

PERSONES VULNERABLES

36

12,90%

TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ

49

17,56%

ESPAI PÚBLIC. AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL

87

31,18%

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

52

18,64%

MESURES FISCALS

11

3,94%

TOTAL

279

On diu:
El Pla suposa una despesa de 16.882.638,56 € i una previsió de menors ingressos de
3.282.600 € derivada de l’adopció de mesures fiscals de bonificacions i exempcions en els tributs
municipals.
Quant a la despesa, una part (9.116.996,56 €) es farà amb càrrec a recursos ja pressupostats
al pressupost municipal 2020 i la resta (7.765.642,00 €) suposen una major despesa al pressupost
municipal quina execució s’anirà adaptant a la disponibilitat de recursos que hi hagi en cada
moment.
LÍNIA D’ACTUACIÓ

RECURSOS
PRESSUPOST 2020

MAJOR
DESPESA

TOTAL

%

INFANTS I JOVES

1.078.401,71 €

1.036.818,00 €

2.115.219,71 €

12,53%

PERSONES VULNERABLES

1.079.314,24 €

1.501.403,90 €

2.580.718,14 €

15,29%

TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ

1.289.335,52 €

899.542,30 €

2.188.877,82 €

12,97%

3.733.504,09 €

1.260.516,80 €

4.994.020,89 €

29,58%

1.936.441,00 €

3.067.361,00 €

5.003.802,00 €

29,64%

9.116.996,56 €

7.765.642,00 €

16.882.638,56 €

ESPAI PÚBLIC -AMBIENT
EMOCIONAL I SOCIAL
TRANSFORMACIÓ
ORGANITZATIVA I
TECNOLÒGICA
TOTAL DESPESA

54,00%

MESURES FISCALS
TOTAL

46,00%

MENORS RECURSOS
PRESSUPOST 2020
3.282.600,00 €

Ha de dir:
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El Pla suposa una despesa de 16.582.638,56 € i una previsió de menors ingressos de
3.782.600 € derivada de l’adopció de mesures fiscals de bonificacions i exempcions en els tributs
municipals.
Quant a la despesa, una part (8.616.996,56 €) es farà amb càrrec a recursos ja pressupostats
al pressupost municipal 2020 i la resta (7.965.642,00 €) suposen una major despesa al pressupost
municipal quina execució s’anirà adaptant a la disponibilitat de recursos que hi hagi en cada
moment.
RECURSOS
PRESSUPOST 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ
INFANTS I JOVES
PERSONES VULNERABLES
TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ
ESPAI PÚBLIC -AMBIENT
EMOCIONAL I SOCIAL
TRANSFORMACIÓ
ORGANITZATIVA I
TECNOLÒGICA
TOTAL DESPESA

TOTAL

%

1.078.401,71 €

1.036.818,00 €

2.115.219,71 €

12,76%

579.314,24 €

1.501.403,90 €

2.080.718,14 €

12,55%

1.289.335,52 €

1.099.542,30 €

2.388.877,82 €

14,41%

3.733.504,09 €

1.260.516,80 €

4.994.020,89 €

30,12%

1.936.441,00 €

3.067.361,00 €

5.003.802,00 €

30,17%

8.616.996,56 €

7.965.642,00 €

16.582.638,56 €

51.96%

MESURES FISCALS

MAJOR
DESPESA

48.04%

MENORS RECURSOS
PRESSUPOST 2020

TOTAL

3.782.600,00 €

La Sra. Marín explica que es proposa corregir alguns desajustament de les quantitats. Els
Grups municipals han disposat del text de l’esmena, indicant on hi havia els errors i les
modificacions aplicades.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
La segona de les esmenes del Grup de TxT és la que es transcriu a continuació:
« 1. ESMENES D’ADDICIÓ A la línia d’actuació 3.2. Gent gran, persones amb risc de
vulnerabilitat i en situació d’atur, incorporar l’actuació següent:
Nº

correlatiu

Nom
actuació

Descripció

Servei a
domicili de
fisioteràpia,
fisioteràpia
respiratòria i
logopèdia

Promoure la realització de
sessions setmanal a domicili, de
fisioteràpia, fisioteràpia
respiratòria i logopèdia.
(antecedent: Segons 600 trucades
de maig de 2020 durant l’estat
d’alarma, unes 40 persones
podrien necessitar la continuació

Pressupost
2020

Major
despesa

Import
total

---

Pendent
valoració

Pendent
valoració
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correlatiu

Servei respir

correlatiu

Punts
d’Orientació
i Suport
Social

correlatiu

Projecte
d’atenció a
joves i
col·lectius
vulnerables
en
assentaments.

d’un servei de fisioteràpia a
domicili per tal que l’evolució
del/a familiar no s’agreugi, s’aturi
o vagi a pitjor.)
Disposar d’un servei de
voluntariat per a oferir estones
respir durant un possible
confinament a famílies amb
persones amb capacitats diverses.
Promoure la creació dels Punts
d’Orientació i Suport Social amb
l’objectiu d’oferir informació a la
ciutadania i atendre les consultes
que adrecen tant les persones
sobre temes generals o de
temàtica específica que interessen
o preocupen i temes referents a
vulneracions dels drets de les
persones.
Es pretén pal·liar les dificultats a
l’accés als tràmits on-line i oferir
eines necessàries a les persones
per poder tramitar les ajudes de
forma telemàtica. L’objectiu és
poder valorar la creació
d’aquestes oficines en tots els
districtes de la ciutat per ser més
accessible a la ciutadania. A més,
vol ser un projecte conjunt amb
les entitats del Tercer Sector.
Disseny i implementació del
projecte d’intervenció als
assentaments, infrahabitatges i
locals ocupats. Atenció,
seguiment i acompanyament in
situ a col·lectius vulnerables I
joves immigrants en situació de
risc. El Projecte es durà a terme
en coordinació amb Creu Roja i
altres entitats del Tercer sector de
la ciutat.

---

Pendent
valoració

Pendent
valoració

---

Pendent
valoració

Pendent
valoració

--

Pendent
valoració

Pendent
Valoració

2. ESMENA DE MODIFICACIÓ del nom de l’actuació núm. 13 de la línia d’actuació 3.2.
Gent gran, persones amb risc de vulnerabilitat i en situació d’atur,
ON DIU: Alba – allotjament d’urgència
HA DE DIR: Allotjament d’urgència.»
Pren la paraula el Sr. Duque per tal de presentar aquesta esmena, indicant que s’han
incorporat quatre actuacions a la proposta de Pla, i que es detallen en el redactat transcrit. S’ha
considerat que es tracta d’actuacions importants, i que provenen de peticions de la ciutadania i de
les entitats que fan treball social.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
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Es procedeix a continuació a la substanciació de les tres esmenes presentades pel Grup
municipal de Ciutadans, que es transcriuen a continuació:
Esmena número 1:
« Esmena d’addició
Incorporar al PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 les
següents actuacions en l’àmbit de Salut Mental, pendents de valoració:
“ - Aprovar un programa de servei psicologia i gestió emocional per a menors i adolescents
afectats pel confinament del COVID-19 i l’aturada del curs escolar.
- Aprovar un programa de servei psicologia i gestió emocional per a menors i adolescents
afectats per defuncions de familiars durant la COVID-19 per gestionar el dol.
- Aprovar un servei psicologia i gestió emocional per a personal sanitari i treballadors en
contacte directe amb possibles contagis i situacions d’estrès emocional.
- Realitzar una campanya de conscienciació sobre la importància de la gestió emocional dels
efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19 e informar sobre els serveis de psicologia i gestió
emocional esmentats.”»
Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui comenta el contingut de les propostes incloses a
l’esmena. Pel que fa a la primera, destaca la importància de donar a conèixer els serveis de
psicologia i gestió emocional entre la ciutadania, per ajudar-la i acompanyar-la en aquesta transició.
Es tracta d’una eina que pot ser de gran utilitat i que pot generar tranquil·litat en les persones que
han patit els efectes del virus.
La Sra. Polo manifesta que l’atenció a la salut mental ha de ser, ara més que mai, una
prioritat del sistema sanitari. Cal donar resposta a les necessitats que arran de la COVID-19 com les
que han emergit en la fase postCOVID-19.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
Esmena número 2:
« Esmena d’addició
Incorporar al PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 les
següents actuacions en l’àmbit de Violència de Gènere, pendent de valoració:
“ - Aprovar el reforç del servei d’informació i atenció a les famílies del Punt de trobada
davant nous conflictes produïts per les mesures de confinament per tal de garantir els contactes dels
menors amb els progenitors que no tinguin la custodia i/o familiars.
- Donar continuïtat i crear noves campanyes informatives contra la violència masclista
durant la pandèmia adreçada a comunitats de veïns, farmàcies, CAPs i comerços.
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-Aprovar la creació de cursos de formació en eines per detectar i abordar la violència de
gènere amb la implicació de la ciutadania i les comunitats de veïns.
-Mantenir l’horari presencial i/o telemàtic del SIAD de Terrassa durant els mesos de juliol i
agost per tal de poder gestionar les visites noves i les aplaçades durant el confinament.”»
Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui resumeix el contingut de les propostes
transcrites. Pel que fa a mantenir l’horari del SIAD, la Sra. Martínez assenyala que mantenir un
horari ampliat, presencial i/o telemàtic durant els mesos de juliol i agost, ajudaria a reorganitzar les
visites ajornades durant el confinament, i donar seguiment a les noves que s’han produït durant els
darrers mesos. Són mesures que han d’anar de la mà del corresponent proveïment de recursos
humans i materials, per donar cobertura a l’horari no reduït i a les visites de dones en situació
d’especial vulnerabilitat. També es proposa instar a la Generalitat a reforçar el servei d’informació i
atenció a les famílies del Punt de trobada, així com donar continuïtat i crear noves campanyes
informatives contra la violència masclista durant la pandèmia, i aprovar la creació de cursos de
formació en eines per detectar i abordar la violència de gènere.
La Sra. Marín puntualitza que moltes de les accions municipals no estan incloses en el Pla
de xoc, perquè formen part de l’estratègia de sensibilització ordinària i ja estan incloses en accions
previstes en els diferents plans de treball. Durant el confinament s’ha incrementat l’estratègia
d’informació dels recursos disponibles, als quals adreçar-se en cas de violència, a través de les
xarxes i dels comerços. Els cursos de formació han estat aturats per motiu de la pandèmia i del
confinament. S’està estudiant la manera de fer-los telemàtics. Enguany està previst per aquest estiu,
atesa la situació excepcional, l’atenció continuada durant tot el mes d’agost. És necessari protegir
les dones que estan patint violència.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
Abans de debatre i votar la tercera de les esmenes presentades pel Grup de Ciutadans intervé
el Sr. Sàmper per presentar unes esmenes in voce. El Sr. Sàmper es refereix al bloc dedicat a les
empreses, comerços i autònoms, número 3.3, i en concret a la mesura número 15, dotada amb
15.000 €, d’impuls a la difusió de la Llei de la Segona Oportunitat. En el document es parla
d’informar, assessorar i acompanyar a les empreses en relació amb la Llei de la Segona Oportunitat
i l’acord extrajudicial amb els creditors, així com a realitzar convenis amb agents econòmics. El Sr.
Sàmper posa de manifest que hi ha un error, en la mesura que aquesta llei fa referència
exclusivament a les persones físiques, no jurídiques. Si es vol mantenir aquesta mesura i aquesta
partida en aquest bloc, i fer-la avinent a comerços i autònoms, s’hauria de substituir la referència a
la Llei de la Segona Oportunitat, per la referència als mecanismes concursals existents. En canvi, si
la voluntat és adreçar aquesta mesura a les persones físiques, caldria canviar-la de bloc, i incloure-la
en el bloc destinat a les persones més vulnerables. Ambdues mesures serien correctes, sempre que
cadascuna anés en el seu bloc corresponent. Si es volguessin mantenir les dues mesures, la qual
cosa el Sr. Sàmper consideraria correcta, caldria desdoblar la dotació de 15.000 €.
El Sr. Albert manifesta que el Sr. Sàmper té raó en aquesta qüestió legal. El Sr. Albert seria
partidari d’orientar la mesura cap a l’àmbit social. La Llei de la Segona Oportunitat és un
mecanisme que permet entrar en concurs a particulars, i també a autònoms. Aquí es va produir el
dubte i la base de l’error, en la intenció que els autònoms coneguin aquesta possibilitat si esdevenen
persones vulnerables. És clar que no és aplicable a les empreses, i per tant el redactat és erroni, ja
que ha de fer referència a persones físiques. El Sr. Albert reitera la seva preferència d’incloure
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aquesta mesura en l’apartat social del Pla, i conclou dient que accepta l’esmena in voce formulada
pel Sr. Sàmper.
El Sr. Sàmper entén, aleshores, que la mesura canvia de bloc, passant del bloc 3.3 al bloc
número 3.2, destinat a la gent gran, persones amb risc de vulnerabilitat i en situació d’atur.
El Sr. Albert li ho confirma.
L’esmena és acceptada per unanimitat i per tant incorporada al document de Pla de xoc.
Tot seguit es procedeix al debat i votació de la tercera esmena presentada pel Grup de
Ciutadans, la qual es transcriu a continuació:
Esmena número 3:
« Esmena d’addició
Incorporar al PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 les
següents actuacions a l’actuació nº 2 dins l’apartat 3.1. Infància i Joventut, pendents de valoració:
“ - Aprovar la creació de campanyes informatives i de conscienciació sobre el correcte ús de
les pantalles digitals pels alumnes, inclús durant períodes amb mesures de confinament, que es
podria dur a terme dins del Programa Despertador, dins la necessitat de treballar hàbits com la
puntualitat, assistència, l’esforç i la responsabilitat envers els estudis, també en el bon ús de les
pantalles digitals. “»
La Sra. Isabel Martínez qui dóna lectura al contingut de l’esmena.
Pren la paraula la Sra. Ciurana, qui assenyala que amb el confinament s’ha posat de manifest
la importància de la fractura digital existent a la societat. Cal, també, pensar en la necessitat
d’educar la infància en relació amb l’ús de pantalles i dispositius, així com la necessitat de
conscienciar els adults al respecte. Per això, la Sra. Ciurana es mostra d’acord en la creació de
campanyes informatives i de conscienciació sobre el correcte ús de les pantalles digitals pels
alumnes, però caldria pensar també, i decidir com fer-ho, d’acord amb les persones tècniques, i no
limitar-ho a un sol programa com el Despertador. N’hi poden haver d’altres. La Sra. Ciurana
demana que aquesta part de l’esmena sigui més àmplia, atès que hi ha altres maneres d’arribar a les
famílies.
La Sra. Martínez anuncia que el Grup de Ciutadans accepta aquesta proposta.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’esmena anterior, la qual és aprovada per unanimitat.

El contingut de la present Proposta de Resolució és el que a continuació es transcriu:
« L’Ajuntament de Terrassa, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la
greu situació de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, ha adoptat des
del primer moment amb immediatesa i emergència diverses mesures econòmiques i pressupostàries,
fiscals, socials i d’intendència general per tal de pal·liar els efectes desfavorables d’aquesta situació.
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» En el context actual, i a la vista dels indicadors en àmbits concrets de la vida social i que
afecten moltes ciutadanes i molts ciutadans: increment de la desocupació, augment de les
desigualtats, reactivació de les situacions de pobresa en les famílies, fallida de la cohesió social,
deteriorament de l’estat emocional, pèrdua de l’espai públic, cal planificar mesures que han de
permetre des de l’àmbit municipal, implementar les actuacions necessàries i urgents per contenir
l’impacte socioeconòmic, afavorir la millora de la situació d’ocupabilitat de les persones i de la
cohesió social, així com la reactivació del teixit empresarial i comercial.
» Amb aquest objectiu ha estat elaborat un “Pla de mesures socioconòmiques – Pla de xoc”
per a la reactivació de la ciutat de Terrassa, amb una previsió de despesa de 16.582.996 € i una
previsió de menors ingressos de 3.782.600 € derivada de l’adopció de mesures fiscals de
bonificacions i exempcions en els tributs municipals.
» Quant a la despesa, una part (8.616.996 €) es farà amb càrrec a recursos ja pressupostats al
pressupost municipal 2020 i la resta (7.965.642 €) suposen una major despesa al pressupost
municipal quina execució s’anirà adaptant a la disponibilitat de recursos que hi hagi en cada
moment. S’estructura en les línies d’actuació que a continuació s’indiquen:
LÍNIA D’ACTUACIÓ
INFANTS I JOVES
PERSONES VULNERABLES
TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ
ESPAI PÚBLIC. AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL
DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU
MESURES FISCALS
TOTAL

MESURES
47
51
48
87
52
13
298

%
15,77%
17,11%
16,11%
29,19%
17,45%
4,36%

En atenció als antecedents referits anteriorment, i en virtut del previst a l’article 43.5 del
Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia-Presidència proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el “PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020”
per a la reactivació de la ciutat de Terrassa, que s’adjunta en annex, i que incorpora mesures que
han de permetre des de l’àmbit municipal, implementar actuacions necessàries i urgents per contenir
l’impacte socioeconòmic, afavorir la millora de la situació d’ocupabilitat de les persones i de la
cohesió social, així com la reactivació del teixit empresarial i comercial, i la recuperació de l’espai
públic i l’ambient emocional i social.
Segon.- Determinar que es procedeixi, a partir del mes de setembre de 2020, a l’inici dels
treballs d’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat, fonamentat en un acord compartit i comptant amb
la participació dels diversos agents de la ciutat, entitats, institucions i col·lectius que formen el teixit
associatiu, del comerç, del teixit econòmic i empresarial, i també de tots els terrassencs i
terrassenques, sobre el que construir els diferents eixos de desenvolupament de la ciutat –
sostenibilitat, cohesió social, economia social i solidària, atenció integral a les persones, etc.- i
avançar cap a una ciutat més saludable, més social i solidària i més resilient.
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Tercer.- Iniciar les oportunes tramitacions per les eventuals modificacions pressupostàries
que s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient per poder donar
compliment al que s’ha establert.
Quart.- Instar que per part del Govern de l’Estat es prenguin les mesures per tal de modificar
la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, per tal de permetre que
els ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els romanents dels
anys anteriors, i es flexibilitzi la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària, per poder destinar
els recursos propis a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica del municipi.
Cinquè.- Que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica municipal
– Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i es comuniquin al conjunt de l’organització municipal per a la
seva implementació.»
Pren la paraula en primer lloc el Sr. Sàmper, qui destaca la gran importància del Pla de xoc,
que prové d’una circumstància excepcional, que cal esperar que no es torni a repetir, més enllà dels
rebrots que possiblement es produiran. En moments complexos calen eines valentes, com aquest Pla
de xoc. Al Sr. Sàmper li hauria agradat, però, que s’hagués elaborat amb una altra metodologia.
Aquest Pla prové d’un pla de ciutat que no va reeixir, per raons metodològiques. Posteriorment,
l’Alcalde es va reunir amb tots els Grups municipals. El Grup de JxT va proposar desdoblar el pacte
de ciutat que no va reeixir, en un doble document o en una doble acció política: aquest Pla de xoc i
un pla estratègic, que es començarà a treballar després de les vacances. Però la metodologia
emprada no ha agradat al Grup de JxT. Hi ha hagut manca d’informació, i aquesta ha arribat molt
tard, tot just fa una setmana. El Pla de xoc s’aprovarà avui, perquè l’equip de govern té majoria
absoluta, totalment democràtica, i amb la mà estesa per part de l’oposició, que sembla que
s’abstindrà en bloc. Aquesta abstenció, però, serà crítica. Pel que fa al document, el Sr. Sàmper
manifesta que una situació com l’actual requeria una acció política com aquesta. Però el consens
polític no és només una manifestació verbal, sinó que cal treballar-lo amb accions, amb fets i amb
formes de fer. Pel que fa a aquest document, no ha estat així. L’oposició ha disposat del document
fa tot just una setmana. Treballar un document que prové d’un Pressupost de més de dos-cents
milions d’euros, és un insult a la intel·ligència, dels Grups polítics i dels ciutadans. És molt
complicat treballar el Pla en pocs dies. Calia, per tant, permetre treballar els documents, en la fase
d’elaboració. Permetre només que s’esmeni el document a última hora és una forma poc
participativa de fer política. Quant al contingut de la proposta, sobretot en la part de diagnosi i de
context, manquen moltes dades, i sobren moltes reflexions. Hi ha una introducció al pla estratègic.
El Pla de xoc hauria d’haver estat més curt, perquè hi ha moltes reflexions i s’hi han posat molts
condicionants econòmics que no calien. La Sra. Marín ha dit que el Pla de xoc implica un increment
de la despesa. Però s’ha barrejat mesures de xoc a conseqüència de la pandèmia i mesures
contemplades al Pressupost, que ja estaven previstes de fer. Això suposa adulterar un document que
hauria estat molt més senzill plantejant que s’incrementa allò que ja hi era previst amb un seguit de
mesures. La resta ja està contemplat al Pressupost. Hagués estat més fàcil de llegir i entendre per
part de la ciutadania. El Sr. Sàmper es refereix a alguns debats previs als quals es fa referència a la
introducció del document. Un, que no s’ha fet en el Ple, relatiu a l’escenari 2030, i que s’hauria
d’emmarcar dins del pla estratègic. La ciutadania no ha tingut oportunitat de dir-hi la seva. També
es parla, i l’Alcalde ja ha mantingut reunions amb l’Alcaldessa de Barcelona al respecte, d’un debat
territorial, i de les relacions amb Barcelona i el territori. Aquest és un debat que no s’ha mantingut, i
per tant no és correcte que aparegui en el Pla de xoc sense el preceptiu i esperat debat en el Ple. Una
altra qüestió té a veure amb la qüestió de si Terrassa necessita o no un operador comercialitzador
públic d’energia verda. Tots aquests són debats pendents, però que es plantegen ja com a
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conclusions. L’equip de govern aprofita el Pla per fer el relat que li convé. Però si es creu realment
en la participació, aquests debats han de passar, si més no, pel Ple. El Sr. Sàmper reitera que moltes
de les mesures contingudes en el Pla ja estaven previstes en el Pressupost. S’ha volgut fer un llistat
de totes les actuacions que s’han realitzat, la qual cosa no calia. Moltes d’aquestes mesures han estat
motivades per la COVID-19. El Grup de JxT està d’acord amb les mesures dutes a terme, en
especial les relatives a qüestions socials. Però altres formen part del full de ruta del govern, i això
estava de més en el document. El Sr. Sàmper espera que les mesures de reforç del comerç, les
empreses i els autònoms, d’1.611.000 €, siguin reals i es compleixin. És la segona partida en ordre
d’importància, després de la transformació organitzativa i tecnològica de l’Ajuntament. El Sr.
Sàmper continua assenyalant que les cinc línies d’actuació en les quals s’ha dividit el Pla, són
artificials. Moltes de les actuacions previstes no són reals, com Fem Estiu, que apareix en diverses
actuacions i àmbits, o el servei SAI DASIG, que es recull en dues mesures. El mateix passa en
qüestions relatives a les universitats. El Sr. Sàmper entén que el Pla de xoc comet l’error de
contemplar augments destinats a partides per entitats esportives. El Sr. Sàmper hi està d’acord, però
no comparteix, en canvi, que es congelin la resta. No s’ha explicat perquè s’ha fet aquesta
priorització. Hi manca informació sobre els possibles motius. El Grup de JxT no ha trobat cap
partida referent a les mascaretes, i no sap si estan incloses o no. Hi ha mesures que es corresponen
amb un pla de xoc, que no estaven contemplades en el Pressupost del 2020. Són relativament
poques. Cal diferenciar molt clarament un Pla de xoc d’una reformulació del Pla de Mandat. Hi ha
qüestions en el Pla que formen part de les prioritats de l’equip de govern, però n’hi ha d’altres que
no estaven pressupostades per enguany, com és el cas de la pista de gel de Nadal o altres. Hi ha
qüestions que són molt més rellevants, tot i que el component emocional que han esmentat la Sra.
Marín i el Sr. Albert sigui important. El Sr. Sàmper conclou manifestant que ha trobat a faltar la
implicació de l’Alcalde en el Pla de xoc. Hi va haver una trobada inicial en relació amb el pacte de
ciutat, però, a diferència del Primer Tinent d’Alcalde, no ha tingut una conducta proactiva. El Sr.
Albert s’hi ha esmerçat en treballar per fer un Pla de xoc de manera conjunta, malgrat les
discrepàncies, la qual cosa és d’agrair. El Grup de JxT hauria agraït que el Sr. Alcalde s’hi hagués
adreçat amb la mateixa voluntat. Al mes de setembre caldrà enllestir el pla estratègic, un document
encara més important que el Pla de xoc. El Sr. Sàmper demana que el Sr. Alcalde s’hi impliqui
directament en aquest document, al voltant del qual gravitaran els pròxims anys de la ciutat. Caldrà
que aquest document reuneixi un ampli consens, per a la qual cosa caldrà una implicació directa de
l’Alcalde de la ciutat.
Intervé seguidament el Sr. González, qui anuncia que dividirà la seva exposició en tres parts.
Una primera relativa al context, una altra a les mesures i una altra a les iniciatives del Grup de
Ciutadans que han estat recollides o no en el text del Pla. Pel que fa al context, el Sr. González
manifesta la seva queixa pel fet que no és acceptable que només s’hagi disposat d’una setmana per
treballar el document de manera convenient. Aquesta és la primera vegada, en cinc anys, que el
Grup de Ciutadans es queixa de no haver disposat de prou temps. A més d’això, hi ha hagut dues
versions del Pla. La segona es va presentar ahir a la tarda, sense una notificació prèvia. Per tot
plegat, ha estat força complicat treballar el text. Se sabia, a més, que tard o d’hora s’arribaria a
aquesta situació, perquè el Pla de xoc té relació amb el pacte de ciutat, no només perquè al maig es
va aprovar una Proposta de Resolució de tots els Grups que instava a mantenir una sessió sobre la
fiscalitat i les mesures de xoc, que és el que s’està fent avui. També en relació amb les reunions
mantingudes amb l’Alcalde, en les quals aquest va plantejar reconduir el pacte de ciutat, perquè
aquest s’havia estancat, per raons conegudes. Però el Sr. Alcalde no es va reunir amb els Grups, un
per un, en el seu despatx, sinó prenent un cafè, la qual cosa té incidència en l’obertura d’un nou
espai de confiança. L’Alcalde va transmetre al Sr. González que comptava amb l’oposició per dur
endavant el Pla de xoc i el pla estratègic. El Sr. González li va manifestar que podia comptar amb el
Grup de Ciutadans. Aquest Grup no votarà avui en contra del Pla, perquè vol contribuir a la
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construcció de la ciutat. En la reunió de la Junta de Portaveus del passat dilluns, el Sr. González va
sortir amb mal regust de boca, perquè algú va dir que el Pla era un document de l’equip de govern, i
que hi havia poc marge per introduir modificacions. El Sr. González manifesta que no és cert que
això sigui així. Tampoc és cert, com ha dit el Sr. Albert, que es podria no haver realitzat el Ple
d’avui, perquè la diferència entre una modificació del Pressupost del 2020 i un Pla de xoc, no rau en
el contingut, sinó en el missatge que es dóna a la ciutadania. L’equip de govern podria no haver fet
aquest Ple, però aleshores hauria estat simplement una modificació pressupostària. Però l’equip de
govern vol que sigui un Pla de xoc, i el Grup de Ciutadans també. I per això el govern no pot donar
l’esquena a l’oposició, i ha de comptar-hi. El fet d’aprovar totes les esmenes presentades és un bon
senyal. També ho és que l’oposició hagi presentat esmenes i vulgui mantenir un debat constructiu.
El Sr. González reitera que no es pot ignorar el treball realitzat a les taules del pacte de ciutat. El
Grup de Ciutadans va fer molta feina, i de qualitat. Per això el Sr. González ha insistit en la
necessitat de reformular diversos aspectes del Pla, com ara la introducció. Hi havia un molt bon text
acordat entre tots els Grups polítics, en relació amb el pacte de ciutat, que podria haver estat la
introducció del Pla de xoc. Pel que fa al contingut del Pla, el Sr. González manifesta que la diagnosi
i el context mereixen una esmena a la totalitat. El context en realitat no ho és. No és un context
confeccionat per un ajuntament per mitjà d’un document aprovat pels Grups municipals. És un
article d’opinió. En algun moment del text es fa servir la paraula “sincerament”, quan un document
municipal no és ni més ni menys sincer, sinó que recull uns fets, uns acords, unes propostes. Un text
com aquest no es pot fer des d’un punt de vista personal, sinó institucional. També s’inclouen
neologismes, llatinismes, i un llenguatge de difícil comprensió per a la gran majoria de la
ciutadania. Es critica el desenvolupament del POUM, la qual cosa és inaudita, perquè el govern és
qui l’està aplicant. Per altra banda, la diagnosi és gairebé inexistent, quan era imprescindible
plantejar la situació actual de la ciutat perquè tinguin sentit les propostes. Per exemple, no es parla
dels efectes concrets a Terrassa de la crisi sanitària. Falten moltes dades en l’apartat econòmic. Es
confonen les activitats artístiques amb les activitats culturals. Tampoc hi ha una diagnosi dels
efectes sobre l’espai educatiu. El Sr. González sí que coincideix en relació amb la diagnosi dels
efectes en l’àmbit social. Quant als efectes emocionals, hi ha estudis, com el de la universitat de
Màlaga, que diuen que pot haver-hi una afectació futura important en relació amb les malalties
mentals. Ha estat una esmena del Grup de Ciutadans la que permetrà donar contingut a aquest
apartat del Pla de xoc, que ja el recollia en les mesures però sense contingut. Pel que fa a l’espai
públic, el Pla conté un paràgraf que no té massa sentit. En definitiva, considera el Sr. González, la
introducció del document mereixeria una revisió en profunditat, quan hi ha hagut temps de fer-ho
des del debat en el Ple del mes de maig. Pel que fa al conjunt de mesures, no és possible comentarles una per una. Tot i això, el Sr. González assenyala, com a conclusió, que hi ha tot un seguit de
partides que tenen a veure amb el Pressupost del 2020, i unes altres que tenen a veure amb una
major despesa, condicionada a la disponibilitat pressupostària municipal i als ajuts i recursos
d’altres administracions. Però no queda clar, i no hi ha hagut temps per esbrinar-ho, quin és el grau
d’execució de cadascuna de les mesures. En les partides contemplades en el Pressupost per
enguany, hi ha constància que en la majoria dels casos els diners no s’han gastat. El govern pot dir
que encara queden sis mesos d’any, però si no es coneix el grau d’execució, és difícil fer propostes
alternatives. El mateix passa amb la major despesa, amb moltes partides condicionades a les
aportacions d’altres administracions. Però en aquest apartat, hi ha qüestions que ja s’han executat, i
altres que no. És molt difícil esbrinar quines sí i quines no. La conclusió del Grup de Ciutadans és
que el Pla és una esmena a la totalitat del Pressupost, que hi ha mesures que potser no s’acaben
d’entendre, però que si se situen en el seu context, poden fer veure que totes ajuden a la
dinamització, que és l’eix fonamental per poder generar recursos i minimitzar així el patiment de
moltes persones que han estat especialment colpejades per la crisi. El Sr. González considera que hi
ha marge per fer altres coses. Tot i la manca d’informació que ha disposat, hi ha determinades
partides que es poden fer d’una altra manera. Així, per exemple, pel que fa a les beques, apartat
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3.1.3, no se sap si la major despesa l’assumirà completament l’administració local, o si es preveu
que l’assumeixin en part altres administracions. El Sr. González afegeix que existeixen moltes
incerteses, com per exemple en relació amb la mesura 13, relativa al professorat, educadors/es, i
monitors/es de menjador conseqüència dels desdoblaments de grups. Cal ser conscients que el
plantejament de la Conselleria d’Educació pot canviar a partir del setembre, perquè la situació està
canviant. També poden haver-hi alteracions en allò que fa referència als casals. Pel que fa a la
mesura relativa al Terrassa Aposta per l’Ocupació, que té a veure amb els agents econòmics,
tampoc se sap si el contingut de la major despesa es podrà executar o no. El Grup de Ciutadans
comparteix el contingut d’altres mesures, que sí que s’han reprioritzat, com per exemple les
relatives al manteniment o la dinamització del comerç. El Sr. González vol destacar una qüestió
molt important, el relatiu a les escoles bressol. Al mes de maig es va assolir un acord de la Junta de
Portaveus donant suport a les escoles bressol privades. A la mesura 3.4.64 es contempla una línia
d’ajuts econòmics extraordinària adreçada a les entitats que han patit pèrdues importants de
persones associades, i que tindran dificultats en poder seguir amb la seva activitat. El Sr. González
hi està d’acord en el fet que hi hagi una partida específica, però no s’ha fet res amb relació a les
escoles bressol. El dia d’avui ja han tancat quatre escoles: Bambi, Quitxalla, Virolai o Snoopy.
Aquest és un cop molt fort a l’imaginari col·lectiu de tothom, gent gran, pares i fills. Cal tenir cura
de les escoles bressol, que són una part molt important de l’educació.
Pren la paraula a continuació el Sr. Albert, qui comença agraint la predisposició de tothom.
Cal, però, deixar clar que el govern actua com a govern, i quan intenta reconduir les decisions, les
accions i les actituds, ho fa conjuntament, de la mateixa manera que l’oposició actua com un grup.
Cadascú té el seu espai i les seves obligacions. En la reunió que el Sr. Albert va mantenir amb els
Grups municipals ahir, i en el contingut de la seva primera intervenció, ha volgut fer una fotografia
de la ciutat, de la situació actual i cap a on va. A vegades, en els debats que mantenen els partits,
sobre els seus problemes, la qual cosa no és una qüestió menor perquè al capdavall representen a la
ciutadania, tothom es pot perdre. El fet de valorar el Ple extraordinari d’avui, i d’haver dit que no
necessàriament s’havia de fer, és perquè el govern considera que aprovar aquest document en un
Ple, amb un debat econòmic i sobre mesures socials, era quelcom molt important. És cert que
atenent a la dinàmica que els Grups portaven en els últims temps, la qüestió preocupava al Sr.
Albert, sobretot tenint en compte que s’estaven tractant qüestions importants i necessàries. Això no
té res a veure amb adhesions ni amb fidelitats cegues. El govern vol que l’oposició el fiscalitzi i que
faci crítica. Però sobretot entendre que cal donar una resposta conjunta. Tothom és necessari per
tirar endavant la ciutat. L’equip de govern pot governar el dia a dia, i ho fa, millor o pitjor, amb
crítiques o amb elogis. Però a l’hora d’analitzar la situació de la ciutat i cap a on va, és necessari
fer-ho conjuntament, perquè avui hi ha un govern, però demà pot haver-hi un altre. El que és
important és que la ciutat no vagi d’un cantó a l’altre, depenent de qui governa. Hi ha decisions del
govern que poden no agradar a l’oposició, i propostes de l’oposició que el govern pot no compartir.
La discrepància política ha estat quelcom normal durant quaranta anys a l’Ajuntament de Terrassa.
En els últims temps, però, això s’ha anat de les mans. El Sr. Albert pensa que el Ple d’avui és
suficientment important perquè la imatge i el discurs siguin positius. Això no és obstacle perquè
l’oposició faci una crítica directa d’un document que no li agrada, perquè no l’ha elaborat, si bé en
molts casos hi ha aportacions d’altres Grups. És bo, doncs, que tothom tingui clar el que s’està fent
avui en el Ple. El Sr. Albert puntualitza que ell és el primer a exigir-s’ho. La intenció de fer un Ple
d’anàlisi, de crítica, però sobretot propositiu, era la de sortir reforçats tots, i en definitiva la ciutat.
El Sr. Albert agraeix el to i les propostes. El Sr. Albert reconeix que té l’avantatge d’haver governat
la ciutat i haver estat a l’oposició. Sap que governar és dur i té moltes complicacions, per la pressió
del dia a dia. L’oposició, per la seva banda, té molta feina a fer, sovint a horaris intempestius. El Sr.
Albert reconeix que una setmana per treballar sobre aquest document és molt poc temps, però és
suficient. Aquest és un document que serà aprovat avui però que és viu. És un document econòmic,
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amb partides pressupostàries i mesures. Avui no acaba res, sinó que comencen moltes coses.
Algunes són mesures que ja estan fetes, i que és lògic que apareguin en el Pla. El Sr. Albert afegeix
que tothom va a l’una, el govern per governar i l’oposició per fiscalitzar. Però tothom ha d’anar a
l’una a l’hora de construir la ciutat. El debat i aprovació d’aquest Pla, d’aquestes bases, es fa perquè
la ciutat pugui construir el futur. No s’estan prenent mesures per construir el futur. Això es farà amb
el pla estratègic, si pot ser conjuntament. El que es fa ara, refent el Pressupost, és posar mesures
perquè el futur es pugui construir, perquè hi hagi quelcom a construir. Perquè la ciutat pateix, des
d’un punt de vista social i econòmic. Aquest document no és només un Pla de xoc. A finals de l’any
2019 es va aprovar un Pressupost que al cap de dos mesos i mig va saltar pels aires i va deixar de
tenir sentit. El Sr. González té raó quan diu que és important conèixer l’estat d’execució de les
partides. Però quan en un Pressupost els ingressos han caigut dotze milions d’euros i les despeses
han augmentat sis milions, aquest Pressupost ja no val. Els serveis no saben el que tenen disponible
ni el que podran tenir. La voluntat és refer el Pressupost, amb un Pla de xoc però també més enllà.
Per això hi ha mesures que l’oposició considera discutibles. El Sr. Sàmper ha parlat de la pista de
gel. Sembla fàcil criticar-ho, però la pista de gel dinamitza, hi ha algú que la instal·la, algú que la
manté, algú que la gestiona. Tot això dinamitza i crea riquesa. L’administració local no és
omnipotent ni omnipresent. Tampoc és una simple prestadora de serveis, sinó que té capacitat de
generar activitat econòmica. Aquest és el valor que cal reflectir en les mesures del Pla de xoc, des
d’ara i fins a finals d’any. Això no impedeix que hi hagi mesures que poden no agradar, o fins i tot
que n’hi hagi d’errònies, algunes que es van prendre en el seu moment i que si s’haguessin de
prendre ara, serien diferents. El govern ho accepta, i fins i tot ho ha reconegut. Avui es posen les
bases perquè quan al setembre es parli sobre l’estratègia de futur de la ciutat hi hagi un punt de
partida en el qual tothom se senti cridat i d’acord per treballar. El Grup d’ERC-MES se sent satisfet
de com s’està evolucionant, de les propostes que s’han fet, de què avui s’estigui parlant en el Ple, i
que s’oblidin per part de tothom coses que han passat. Segurament algú no està en condicions,
perquè no pot o no vol, d’oblidar-les. Però la ciutat és el primer. No es pot parlar contínuament dels
Grups municipals. Quan ERC-MES estava a l’oposició tenia un projecte alternatiu de govern. El va
escriure i el va explicar a la ciutadania. Era un projecte que no anava contra ningú, sinó a favor de la
ciutat. En aquest nou mandat tothom s’està redefinint, amb un govern nou i una oposició nova. Però
la ciutat existeix, i el dia a dia hi és present, venint de tres mesos d’una pandèmia molt important i
que encara no ha acabat. Caldrà veure com evoluciona a l’octubre o al novembre. El govern té més
responsabilitat que ningú, i segurament ha de fer les coses millor, però això depèn de tots. Donar
respostes estratègiques i en moments crítics, és quelcom que depèn de tots els Grups polítics.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Vega, qui comença considerant molt interessant la reflexió
del Sr. Albert, en el sentit que tothom ha de tenir molt present quin és l’objectiu de cadascú: estar al
servei de la ciutat. El Sr. Vega espera que aquest objectiu sigui bidireccional, i que el Sr. Albert
també s’ho apliqui, en la mesura que forma part de l’equip de govern. Pel que fa al document del
Pla de xoc, el Sr. Vega considera que hi manca un relat polític, la qual cosa hagués estat molt fàcil,
ja que hi havia un pacte polític signat. Aquest relat hauria donat molt sentit al Pla, i a més hauria
clarificat la feina dels equips tècnics, als quals se’ls hi ha de donar les gràcies. En algunes àrees hi
havia marcades unes directrius polítiques, mentre que altres estaven molt més difuses. La manca de
relat polític és fruit d’una descontextualització, tot i l’esforç que en la seva primera intervenció ha
fet el Sr. Albert parlant d’unes xifres que no es troben en els documents del Pla. El primer context,
com el del pacte de ciutat, incloïa un pacte polític i uns elements estructurals en l’àmbit ideològic.
Es parlava de l’equitat, de la reconstrucció econòmica i social, i la mirada de futur amb l’horitzó
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i les noves tecnologies. Hi havia una primera fase de
mesures fiscals i pressupostàries, i una repriorització de les actuacions previstes, amb l’objectiu
d’obtenir estalvis per fer front a les necessitats més urgents. Aquesta fase havia d’anar paral·lela a
les taules ciutadanes, que havien també de fer les seves aportacions, amb la visió de reconstrucció
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però també de canvi per un futur diferent. Amb aquesta visió, que li falta, el Pla seria molt diferent,
més concret i focalitzat en allò que li és propi a un Pla de xoc. El Sr. Albert ha dit que és molt més
que un Pla de xoc, però si està ben fet, considera el Sr. Vega, no és poca cosa. A més, si hi ha
voluntat de transparència, també correspondria fer una comissió de seguiment participativa i plural.
El Sr. Vega no vol entrar a parlar del pacte de ciutat i de la responsabilitat de cadascú, perquè ja se
n’ha parlat prou i perquè no és l’objecte de la reunió d’avui. El Pla inclou un conjunt de mesures
molt diferents. Algunes amb una mirada de transformació i de futur, com és el cas del teletreball,
que ha tingut un ús intensiu durant la crisi. En altres qüestions, però, hi ha una repetició de mesures
que no han donat, i que difícilment donaran, el resultat esperat. El Sr. Vega valora la compra de
material tecnològic, imprescindible per fer possible el teletreball, que significa un avenç en molts
àmbits, i que representa un 30% de la despesa. Si s’implementen les mesures i els acords laborals
que facin possible la seva aplicació, amb seguretat i amb control, pot ser una mesura molt positiva.
Hi ha mesures d’increment de subvencions que no especifiquen visions concretes i que produiran
resultats que ajudaran momentàniament però que difícilment crearan un horitzó de futur, que és el
que es necessita. El Sr. Vega pensa en les mesures destinades al petit comerç. Hi falta més visió de
transformació. Una reflexió conjunta amb el sector hauria permès incloure mesures d’aquest tipus.
El Sr. Vega troba a faltar també mesures per a la indústria. Hi ha un desequilibri pel que fa a les
mesures, entre aquelles que tenen a veure amb la proximitat en el municipi, perquè fan referència a
llogaters, però després, la resta del teixit industrial queda minimitzat. Caldria haver establert uns
criteris en funció de les necessitats, amb la qual cosa el Pla hauria estat més efectiu. El Sr. Vega
afegeix que el Pla es presenta sense un informe econòmic. El Sr. Vega no coneix d’on han sortit els
recursos, ni quins han estat els criteris de repriorització. Tampoc es diu res sobre quins són els
criteris de repartiment. No calen taules de comptabilitat, sinó que el que es necessita són criteris,
que és allò que es valora políticament i el que dóna sentit al Pla. El govern ha lliurat molts fulls
d’Excel, però és difícil fer una valoració sense saber els criteris, i encara més entendre que es pugui
fer un Pla de xoc coherent sense definir-los. Aquesta és una de les mancances importants que té el
Pla. No es pot valorar si allò que es deixa de fer és igual o tan important com allò que es vol fer.
Tampoc es pot saber si el repartiment de recursos disponibles s’aplica a les necessitats més urgents,
perquè no s’aporten dades en la diagnosi sobre quin ha estat l’impacte de la crisi en els diferents
sectors econòmics i socials de la ciutat. Tampoc es fa, i es podia haver fet malgrat les incerteses,
una aproximació als majors recursos, que poden ser importants, que s’estan anunciant per part de
diferents administracions. Tots els Grups de l’oposició han demanat informació econòmica, perquè
és clau per entendre el sentit polític del Pla. S’han lliurat molts documents comptables, amb moltes
xifres impossibles d’analitzar en el temps que han disposat els Grups de l’oposició, algunes de les
quals, com ha reconegut el govern, eren errònies. El Grup del PSC es planteja, igual que ho pot fer
la ciutadania, diverses preguntes. Es contempla un repartiment de material escolar per valor de
2.000 €, però no se sap per què es destinen 30.000 € a la instal·lació d’una pista de gel al Nadal. El
Sr. Vega pregunta si aquesta és una prioritat durant la crisi, o si té una funció diferent. El govern ho
hauria d’explicar. També pregunta si té sentit dotar en aquests moments, i fins a finals d’any, una
festa de retrobament, tot i que el Sr. Vega la comparteix, amb 200.000 €, amb totes les limitacions
d’aforament que es preveuen i que totes les administracions estan anunciant que es mantindran.
Quina justificació té destinar 25.000 € a una exposició fotogràfica? Pot ser que aquesta exposició
estigui justificada. El Grup del PSC defensa l’interès per la cultura, però aquesta acció requereix un
relat, que no ha trobat. Aquesta no és només una explicació que reclamen els Grups polítics, sinó
que també s’ha de donar a la ciutadania, perquè són diners públics. La diagnosi del Pla és molt
genèrica, que aporta molt poc perquè no incorpora dades ni indicadors que permetin prendre
decisions amb seguretat i amb certa solvència. El Sr. Albert ha aportat més dades en la seva primera
intervenció que en tots els documents que s’han lliurat a l’oposició. Es tracta d’un relat genèric, i
fins i tot subjectiu en alguns moments. El Sr. Vega pot compartir-ho, però es troba allunyat del gran
valor que és la proximitat, la gran fortalesa de les administracions locals: el coneixement capil·lar
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de la realitat que les altres administracions no tenen. L’oposició desconeix les xifres relatives a
qüestions com ara la vulnerabilitat alimentària, la bretxa digital, o com ha impactat la crisi en els
diferents sectors comercials o industrials, tot sabent que l’impacte ha estat molt important però
diferent, per exemple, en els comerços d’alimentació i en les botigues de roba. No hi ha dades, ni
criteris, en aquest sentit. La manca d’aquesta contextualització, sense uns criteris de prioritat,
perquè es deixa de fer quelcom i es proposa allò altre, la manca d’una diagnosi de proximitat que
situï clarament les necessitats de la ciutat, i que doni sentit a la repriorització política, porta a un
document genèric, on hi cap tot, més proper a la propaganda que a la gestió d’una crisi, que
necessita rigor, concretar molt bé els recursos, definir molt bé les necessitats, i concretar i
temporalitzar les accions, de manera immediata en el curt termini. El resultat és una relació
d’accions sense cap mena de priorització, algunes que formen part de la feina habitual, ja
pressupostades, i altres que s’hauran d’emmarcar en el pla estratègic; unes amb dotació de recursos
i amb xifres finalistes i altres sense valoració econòmica. El Sr. Vega manifesta que no creu que
això sigui un Pla de xoc. La dispersió dificulta la crítica del Grup del PSC, la millora del document,
i desfocalitza l’objectiu. Per un Pla de xoc el Sr. Vega entén un conjunt de mesures socials,
econòmiques, educatives i sanitàries, d’aplicació immediata en el curt termini, dotades
econòmicament, prioritzades en funció de disponibilitat de recursos i amb uns criteris clars. No és
això el que es troba en el document, tot i que també hi ha mesures pròpies d’un Pla de xoc, com per
exemple bonificacions fiscals, algunes ja aplicades. Però hi ha accions que no tenen res a veure,
com per exemple l’acció d’accés a serveis bàsics, que es descriu com la “Participació en trobades de
l’Associació Municipis per l’Aigua Pública, encaminades a la promoció de la gestió pública de
l’aigua”. El Sr. Vega considera que aquest és un tema molt important, i recorda que l’Ajuntament
de Terrassa va ser cofundador, però és una mesura que no té sentit d’incloure en un Pla de xoc. El
Sr. Vega esmenta també l’acció d’apantallament acústic de Can Palet, una acció que el Grup del
PSC comparteix i valora però que no té a veure amb el Pla de xoc, o la posada en marxa del carril
bici de Matadepera. El Sr. Vega podria esmentar desenes de mesures que no formen part d’un Pla
de xoc, que treuen el focus, despisten i treuen el valor que ha de tenir aquest document. Hi ha
moltes accions que no tenen cap mena de valoració econòmica, ni el sentit que estiguin incloses en
el Pla, que es presenta com un document de resposta urgent a unes necessitats sobrevingudes per
una crisi sanitària, social i econòmica. El Sr. Vega comparteix bona part d’aquestes mesures, però
no creu que hagin de formar part d’un Pla de xoc, perquè no aporten res, a no ser que l’objectiu no
sigui la gestió de la dificultat sinó la propaganda.
La Sra. Marín manifesta en primer lloc el seu agraïment a tots Grups polítics de l’oposició,
que tot i tenir el temps tan just han fet una anàlisi molt profunda del document que se’ls hi ha
presentat. És important que tots els Grups es facin seu aquest document, tot i les discrepàncies
respecte a algunes actuacions, com han anat manifestant. En les accions recollides en el Pla poden
haver-hi detalls o aspectes discutibles, opinables i millorables. Ha estat, però, la voluntat del govern
recollir-les totes. Ha estat un treball molt intens de totes les àrees municipals, amb reunions per
consensuar allò que és imprescindible, ineludible i necessari. A les demandes de l’oposició per
disposar de més informació sobre temes molt concrets recollits en el document, i a les quals s’ha
contestat, és cert, com ha dit el Sr. Vega, que hi havia unes graelles, que són amb les que treballa
l’equip de govern, que poden ser una mica difícils d’entendre si no van acompanyades d’uns
criteris. Aquests criteris hi són, però no han estat escrits. La Sra. Marín manifesta que la situació
actual és molt complicada, que requereix molta intensitat per poder decidir quines són les accions
que s’han de dur a terme. És una situació que no es pensava que duraria tant de temps i que ha
descol·locat a tots. Dins la incertesa amb la qual s’està treballant, hi ha l’obligació de prendre
decisions, tenint molt present que l’economia és limitada. L’Ajuntament és una administració amb
recursos limitats. En temps de crisi, és difícil que els números estiguin actualitzats de manera
contínua, perquè hi ha qüestions sobrevingudes a les quals cal donar resposta. La Sra. Marín posa
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com a exemple l’ús de les piscines públiques, en les quals, tot i tenir la qüestió controlada cal fer
algunes actuacions per garantir la seguretat dels usuaris. El Pla de xoc és un projecte econòmic que
és viu. La situació econòmica actual no permet preveure-ho tot. El mes d’octubre del 2019, quan es
va presentar el Pressupost d’enguany, no era possible imaginar que el mes de març de l’any següent
la situació seria d’incomoditat econòmica, i que tot allò que volia fer el govern està sotmès a donar
resposta a la situació actual. La Sra. Marín afegeix que el govern pren bona nota de totes les
observacions que ha fet avui l’oposició, al llarg de tot el procés d’execució de cada mesura i de cada
acció recollida en el Pla. Sempre es poden fer millor les coses, i segurament si el govern hagués de
tornar a elaborar el document, el faria amb un inici diferent. Però aquest és l’escenari el dia d’avui, i
caldrà veure com es desenvolupa fins al mes de desembre. Totes les esmenes presentades per
l’oposició són aportacions de sentit comú, que tenen cabuda en el document presentat, i per això
han estat acceptades. És cert que el document contempla mesures que comporten molts milions
d’euros, unes quantitats que ara mateix no es tenen, que cal buscar, amb l’esperança que arribin
recursos d’altres administracions i dels fons europeus. Les mesures recollides en el Pla són les que
s’han considerat més necessàries per poder tirar endavant la ciutat, que és el que espera la
ciutadania. Actualment la Sra. Marín està presentant als consells de districte el projecte de
Pressupost del 2021, i també donant algunes explicacions sobre el Pla de xoc. La ciutadania està
preocupada i vol arribar al desembre. Però la situació és d’incertesa, derivada de la pandèmia, i es
preveu que pot haver-hi una situació encara més dura del que s’imaginava. El Pla de xoc no recull
tot allò que fa l’Ajuntament, però sí que marca les grans línies de resposta per a la ciutadania en el
marc de la crisi sociosanitària. La Sra. Marín afegeix que de la crisi se’n pot treure una oportunitat.
Amb motiu dels estudis per elaborar el Pla, es va demanat a totes les àrees que analitzessin allò que
es podia treure del Pressupost habitual, al qual estaven acostumades per una tendència vers allò que
havien de complir per donar resposta a una ciutadania també acostumada a una manera de funcionar
de l’administració. S’han posat a sobre de la taula moltes partides que han hagut de decaure per
poder fer front a les noves despeses derivades de la pandèmia. L’oposició pot tenir la certesa que el
govern vol dur a terme el Pla de xoc, en aquests nous escenaris. Aviat apareixeran segurament
noves situacions i circumstàncies imprevistes, que obligaran a adaptar el Pla de xoc, que avui ha
rebut un seguit de crítiques constructives i que el govern tindrà en compte. El govern ho farà, amb
esperit de diàleg, de respecte mutu i de recerca del consens, sempre a favor dels interessos de la
ciutat, al costat dels ciutadans i ciutadanes. La Sra. Marín agraeix a tots els Grups les seves
aportacions, de les quals ha pres nota. L’objectiu és millorar la situació actual i donar una bona
resposta a la ciutadania, sempre des d’una voluntat de transparència. La Sra. Marín afegeix que sí
que existeix una comissió de seguiment, amb un caràcter molt tècnic, on es treballa per prendre
decisions i per donar respostes. En el Pla falten algunes mesures. El govern ha pres nota i mirarà
d’encabir-les. Finalment, la Sra. Marín assenyala que, amb una mirada més llarga, existeix el
compromís d’elaborar el pla estratègic de ciutat, en el qual es dibuixarà la Terrassa del present i del
futur, un futur que cal construir conjuntament.
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui assenyala que ahir es va produir un fet curiós que mereix
ser conegut. L’oposició, en conjunt, tot i que en major o menor mesura, es va plantejar fer una
esmena a la totalitat, i fins i tot no assistir al Ple d’avui. El Sr. Sàmper es refereix a dues actituds
molt diferenciades. Una que plantejava la possibilitat de vehicular un acord entre el govern i
l’oposició, sense que això signifiqués no ser crític amb el document que es presenta. Això va ser
ben vist per tota l’oposició. Posteriorment, a la tarda, es va publicar una nota de premsa que es va
considerar que no era prou oportuna, atès que era una falta de respecte i una mostra de manca de
cordialitat política quan un document encara no està aprovat i quan encara s’han de presentar
esmenes. La Sra. Marín ha manifestat que la voluntat és que aquest sigui un document de tots.
Aquesta és una bona intenció, que també ha estat defensada pel Sr. Albert, en relació amb
l’execució del document i governar la ciutat entre tots. El Sr. Sàmper manifesta, però, que això no
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és possible. S’han comès errors en relació amb el pacte fallit de ciutat i amb el Pla de xoc que avui
s’aprovarà gràcies a la majoria absoluta del govern i l’abstenció de l’oposició. El Sr. Sàmper espera
que no es tornin a cometre els mateixos errors quan es comenci a treballar, el setembre vinent, el pla
estratègic. Les mesures que es prenen en el Pla de xoc són molt importants. Però són mesures per
un termini de cinc mesos. El pla estratègic serà quelcom diferent. El Grup de JxT demana que a
partir del dia u de setembre se’ls tingui en compte, i no només per fer esmenes, sinó per conèixer els
punts de partida, les diagnosis. Per poder saber què és prioritari cal disposar de tota la informació.
Si només es presenta un document elaborat per l’equip de govern i els serveis tècnics municipals,
l’oposició està en desavantatge. Si es comença malament, no tindrà sentit demanar que els Grups
vagin tots junts. El Sr. Sàmper planteja que cal començar a pensar quin tipus de pla estratègic es vol
fer. Si es vol un pla estratègic gran, es necessitarà també ajuda externa al Consistori i als serveis
tècnics municipals. Seria bo disposar de l’aportació d’experts externs que assessorin. Hi ha hagut
exemples recents, com la participació del Sr. Joan Gaia o de la Sra. Itziar González, que abans
d’escriure res es reunien amb tots els Grups de l’oposició. Això és d’agrair i és la forma de fer un
pla estratègic en el qual l’oposició pugui sentir-se còmoda. En relació amb el Pla de xoc, l’equip de
govern ha comptat amb l’oposició per a la seva aprovació, i per realitzar un Ple extraordinari, la
qual cosa és d’agrair perquè és millor fer-lo que no pas no haver-lo fet. Però no es pot blanquejar
una manca de participació de l’oposició amb la realització d’aquest Ple extraordinari. Les
informacions que arriben a la ciutadania sovint no són les reals. El Sr. Sàmper continua estant
convençut que s’ha fet malament. Aquest és, però, un punt de partida. En resposta a la petició de
l’equip de govern, el Grup de JxT ofereix la seva mà estesa al servei del Consistori, de la ciutat i de
l’equip de govern, però demana que sigui l’última vegada que actua d’aquesta manera, a l’hora
d’elaborar un document d’aquestes característiques, amb la importància del Pla de xoc, i sobretot
amb la transcendència història que tindrà el pla estratègic, absolutament necessari per a Terrassa.
Que el govern compti amb l’oposició, més enllà de la possibilitat de presentar esmenes. L’equip de
govern està reclamant la confiança dels Grups de l’oposició, més enllà de la mala relació existent
entre aquests i l’equip de govern. L’oportunitat de guanyar aquesta confiança neix el pròxim u de
setembre, amb l’elaboració del pla estratègic. El govern té la possibilitat de demostrar que pot
treballar d’una altra manera.
Intervé tot seguit el Sr. González, qui lamenta no disposar del temps necessari per exposar
tot allò que havia preparat, per debatre i posar de manifest la seva discrepància sobre la manera com
s’ha gestionat la crisi al llarg dels últims mesos. És cert que ha estat una situació imprevisible, que
ha agafat tothom sense la preparació adient. Però amb una major participació i consulta dels Grups
de l’oposició, les coses es podrien haver fet millor. La Sra. Marín ha parlat de rigor. El Sr. González
considera que a vegades hi ha hagut rigor, i a vegades no tant. També considera que l’argument del
Sr. Albert en el sentit que es podia no haver fet el Ple d’avui, és una manca de respecte. El Ple
d’avui era absolutament necessari, sobretot si existeix la intenció de llençar el missatge que avui
s’està aprovant un Pla de xoc. Pel que fa a la fiscalitat, el Sr. González manifesta que donaria per fer
una altra sessió plenària. Les mesures que tenen un impacte sobre els ingressos de l’Ajuntament,
donen per un Ple monogràfic, on parlar sobre allò que s’ha fet, sobre allò que no s’ha fet o sobre
allò que es podria haver fet millor. El Sr. González es refereix al servei de l’aigua. Durant el
confinament es va aplicar la mesura de supressió d’un dels blocs tarifaris. L’Ajuntament assumia un
cost al voltant de mig milió d’euros, beneficiant de manera indiscriminada a tots els abonats del
servei. Aquesta mesura, a la pràctica, ha beneficiat a moltes unitats residencials en una quantitat
aproximada d’uns vint euros. Aquestes xifres no tenen un gran impacte en les economies familiars.
Per aquelles persones que no poden fer front a les factures de l’aigua, ja existeixen vies de
tractament. Anteriorment, quan el servei encara no era municipal, ja es feia, i després s’ha continuat
fent i s’ha ampliat. Per tant, no hi havia un problema social. Va ser un gest poc reflexiu i poc
rigorós. El Grup de Ciutadans considera que va ser un error. Es podia haver fet molt millor. El Sr.
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González anuncia una esmena in voce en relació amb aquesta qüestió. El petit comerç, els autònoms
o la petita indústria, no han rebut cap ajuda en relació amb el servei de l’aigua. Tindrà d’altres, com
per exemple en relació amb la gestió de residus, amb una ajuda genèrica per aquells que més van
patir amb motiu de la pandèmia, tancant els seus negocis. Però caldria fer un gest en relació amb
l’aigua i la quota de servei, atès que és un element costós, sobretot per al petit comerç, que no es va
poder beneficiar de les mesures aplicades durant la pandèmica perquè havia hagut de tancar. El Sr.
González planteja aquesta qüestió i espera conèixer quina és l’opinió de l’equip de govern al
respecte. El Grup de Ciutadans no ha presentat aquesta esmena per escrit perquè es tracta d’una
qüestió complexa. L’import és important i cal fer bé el càlcul dels números. Aquest Grup vol que la
mesura es faci efectiva, es dugui a la pràctica. El Sr. González planteja a continuació una altra
proposta, recollint el sentit de molts debats mantinguts en relació amb la fiscalitat, sobre la manera
com es calculen les quotes de servei de l’aigua i de la gestió de residus per al petit comerç,
autònoms i petites indústries. Tothom és conscient que cal afinar més el càlcul. Aquesta és una
assignatura pendent de l’anterior govern i també de l’actual. El Sr. González manifesta que el Grup
de Ciutadans fa aquests plantejaments de manera oberta i honesta, amb la voluntat que puguin ser
efectius, i deixant pas als serveis tècnics perquè estudiïn com es poden implementar al llarg de l’any
o potser en el primer semestre de l’any vinent. El Sr. González destaca tot seguit el treball que ha
realitzat el seu Grup entorn del pacte de ciutat, que s’ha reflectit no només en les esmenes
presentades i aprovades avui, sinó en moltes propostes plantejades en les diverses taules i que han
estat incorporades. El Sr. González destaca l’aspecte social, que avui s’ha vist reflectit en el
compromís assumit pel govern en relació amb la violència de gènere. Ja se sap que el govern hi està
treballant, i que es pren seriosament aquesta qüestió. Però calia reflectir-ho en el Pla de xoc, ja que
en la ponència inicial del pacte de ciutat no hi era. Pel que fa a la promoció econòmica, el Sr.
González és conscient que hi ha aspectes que no són explícits en les mesures del Pla de xoc, però té
constància, a través de converses mantingudes amb el Tinent d’Alcalde, Sr. Albert, que s’estan fent
actuacions, en temes com la mateixa promoció econòmica, la formació professional, la formació de
les persones aturades o el districte industrial. El més important per al Grup de Ciutadans, però, és
que aquestes qüestions es recullin en el pla estratègic. El Sr. González reitera la seva crítica pel fet
que ha disposat de molt poc temps, tot i que el seu Grup mai s’ha queixat de tenir poc temps. En
aquest cas, però, s’ha produït un abús per part de l’equip de govern, Això no obstant, els serveis
municipals han fet tot el possible per respondre en temps i en forma, malgrat disposar de poc temps
i trobar-se en una situació de saturació. El Sr. González ho agraeix. També dóna les gràcies als
autèntics protagonistes del Pla de xoc, els companys i amics, treballadors municipals, que han estat
treballant durant el confinament, com els membres de la Policia Municipal o els serveis de neteja i
manteniment. Han estat les autèntiques brigades de xoc, durant els mesos més durs de la pandèmia.
Tant de bo els rebrots no condueixin a viure una situació similar. El Sr. González anuncia tot seguit
que el Grup de Ciutadans s’abstindrà en la votació. Aquest Grup, durant els cinc anys que forma
part del Consistori, ha estat capaç d’arribar a acords a un costat i a l’altre, essent facilitador
d’acords, encara que crític i vehement en la defensa dels seus principis fundacionals. A l’hora de
treballar per la ciutat, sempre s’ha pogut comptar amb el Grup de Ciutadans per arribar a acords.
Cal destacar també, que el Pla de xoc que avui s’aprovarà en el Ple, no ha estat possible d’aprovar
en altres ajuntaments, malgrat que s’ha intentat. A Terrassa el Pla s’aprovarà perquè el govern té
majoria absoluta, però l’oposició s’abstindrà. El Grup de Ciutadans vol contribuir al missatge
fonamental. La diferència entre un ajustament pressupostari i un Pla de xoc és el debat que avui
s’està mantenint en el Ple i el missatge que es trasllada a la ciutadania. La ciutadania de Terrassa
està esperant aquest missatge, que totes les forces polítiques, amb crítiques però amb un vot
d’abstenció, col·laboren a ajudar des de l’administració més propera a solucionar els seus
problemes. El Grup de Ciutadans no vol quedar-se enfora, i per això s’abstindrà.
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El Sr. Albert comença fent esment al tema de l’aigua, sobre el qual va parlar ahir amb el Sr.
González. Fer l’estudi i l’anàlisi del que suposaria la proposta del Grup de Ciutadans, és quelcom
pertinent. La reflexió del Sr. González és correcta, tot i que cal valorar els costos que suposaria. El
Sr. Albert entoma la proposta del Sr. González. El Pla de xoc que avui es presenta té relació amb el
Pressupost del 2020. Però aviat es començarà a treballar i a preparar el Pressupost del 2021. Per
tant, hi ha una reflexió estratègica a més llarg termini. Respecte al comentari que aquest Ple es
podria no haver fet, el Sr. Albert manifesta que el govern, igual que l’oposició, considerava que era
imprescindible realitzar-lo. Ha estat un gran encert convocar-lo. El Sr. Albert afegeix, però, que
sovint els Grups de l’oposició acusen el govern de ser poc obert, poc transparent o de mantenir poc
debat. La proposta de fer el Ple extraordinari d’avui és conjunta, de tots els Grups. La present
proposta de resolució es podria haver aprovat en el marc d’un Ple ordinari. Això és el que ha volgut
dir el Sr. Albert, qui afegeix que allò que tocava era mantenir un debat profund per parlar de
mesures, d’economia i de com sortir de la crisi. La ciutat, el país i el món han patit diferents crisis.
A l’Ajuntament, al llarg de la història, s’ha fet diverses actuacions, com ara el Pacte anticrisi, el
Pacte per l’ocupació, etc. Són actuacions importants, que donen la imatge d’anar tots a l’una, però
avui s’està fent quelcom que va més enllà. En unes altres circumstàncies, aquesta qüestió hauria
pogut acabar en un document, un manifest, un pacte amb unes poques mesures i subscrit pet tots els
Grups, com han fet molts municipis i amb això han complert. Però a Terrassa s’està fent alguna
cosa més. S’està parlant de mesures, de xifres, de pressupostos, d’accions per sortir de la crisi. Cal
valorar aquesta actuació per part del Ple. El Sr. Albert reitera que el document no és només un Pla
de xoc, i té a veure amb refer i reprioritzar un Pressupost que ja no té res a veure amb el que es va
aprovar a finals de l’any passat. Hi ha mesures que poden no ser compartides. El Sr. Albert
pregunta al Sr. Vega si considera que una mesura que parli de dinamització comercial és quelcom
positiu o no. Es podia haver posat una mesura genèrica de dinamització comercial, amb una
determinada dotació, incloent-hi la pista de gel i altres actuacions. Però en comptes de fer-ho,
s’expliciten les mesures. També pregunta al Sr. Vega si creu que la pista de gel no és quelcom bo, i
la dinamització comercial sí que ho és. Pregunta, així mateix, si considera que el suport a la cultura
és quelcom positiu o no. Segurament tothom coincidirà que sí que ho és. Però el document no fa
una referència genèrica al suport a la cultura, sinó que entra en el detall, la qual cosa obre la
possibilitat de mantenir un debat i opinar al respecte. Acompanyar els clubs esportius que han patit
la crisi, en socis i en activitat, és bo. El Sr. Albert afegeix que avui tots els Grups han parlat del
pacte de ciutat, una iniciativa que no ha reeixit per motius coneguts. Però el pacte de ciutat va anar
malament no per un problema metodològic, com s’ha dit avui, sinó perquè en el moment que
s’havia de seguir treballant, es va produir un encallament. Els Grups de l’oposició sembla que el
volen recuperar i tornar a posar-lo a sobre de la taula. Al Sr. Albert li sembla correcte, atès que és el
que ha d’acabar sent el pla estratègic. L’Alcalde va plantejar convertir el pacte de ciutat, que estava
encallat, en una visió més estratègica de la ciutat, que al capdavall és el que es volia, un treball
conjunt dels Grups municipals i de la ciutadania per plantejar-se i refer el futur de la ciutat. És una
gran notícia que avui es pugui recuperar un pacte polític que genera ganes de treballar pel futur
estratègic de la ciutat. El Sr. Albert es mostra d’acord amb el Sr. Sàmper en què cal treballar
conjuntament, des de bon començament, i de forma oberta, buscant dins o fora de l’Ajuntament qui
lideri aquest projecte. El projecte, però, no pot ser etern, sinó que ha de tenir una data de finalització
que caldrà pactar entre tots. El Sr. Albert conclou manifestant que la ciutat necessita refer el seu
futur, i això comporta també un pacte polític. El Sr. Albert agraeix la predisposició de tothom i la
voluntat de recuperar el pacte i oferir la mà estesa. Això és el que ha de marcar el futur de la ciutat
en els pròxims mesos.
Intervé tot seguit el Sr. Vega, qui comença assenyalant que comparteix moltes de les coses
que ha dit el Sr. Albert. També puntualitza que no ha parlat abans de perversió del llenguatge. Tot i
això, aquest document conté alguna perversió, com ara presentar la mesura relativa al servei de
24

l’aigua dins d’un context de pobresa energètica. El Sr. Vega es mostra d’acord amb l’oferiment de
treballar des del principi de manera consensuada. No obstant això, l’oposició va preguntar quina
seria la priorització de les mesures que no tenen una dotació assignada, i la resposta ha estat
contundent: en funció de la urgència, la necessitat i l’interès públic, a criteri de l’equip de govern.
El Sr. Vega afegeix que les paraules de la Sra. Marín sonen bé. La majoria absoluta dóna el poder.
L’equip de govern podia no haver fet el Ple d’avui, o posar aquest assumpte com un punt més en un
Ple ordinari. Tothom hauria de mostrar més humilitat. La majoria absoluta dóna el poder, però no la
saviesa. Cadascú pot entendre la responsabilitat vers la ciutat de la manera que cregui més oportuna.
El document que avui es presenta és molt millorable, sense voler treure-li ni el valor ni l’esforç que
hi ha al darrere. És un document amb 281 mesures, algunes ja realitzades i altres per fer. Aquestes
mesures poden tenir un encaix dins del pla estratègic, però no tenen massa sentit dins del Pla de
xoc, perquè despisten i desfocalitzen els objectius que ha de tenir. Tot i això, el Grup del PSC hi
confia, i està disposat a treballar en aquesta línia. Per això no s’oposarà al Pla. En el seu moment es
va debatre sobre el Pla de Mandat, un document molt genèric, sense indicadors que facin possible
una avaluació objectiva, i amb un contingut de mesures que poden ocupar els pressupostos dels
propers mandats. També es va preguntar, a l’hora d’aprovar el Pressupost d’enguany, a què
responien els increments previstos i per fer quines coses. Es van demanar explicacions per veure si
els objectius podien ser compartits, però el govern va respondre dient que eren quinze Regidors i
Regidores i tenien la confiança de la ciutadania. El Grup del PSC ha intentat fer aportacions en
positiu al Pla de xoc. Els discursos del govern, apel·lant a les bones formes, són positius com a punt
de partida. Però després cal fer el camí. Si tot es queda en el discurs, no serà possible arribar gaire
lluny.
La Sra. Marín comença reconeixent que, com s’ha dit avui, hauria estat bé disposar de més
temps per estudiar i debatre les propostes. Però el Pla de xoc ha estat treballat amb un ritme molt
intens, amb molt rigor, i al mateix temps que el govern treballava en altres fronts. Una ciutat gran i
complexa com Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya, exigeix molt pel que fa al dia a dia. L’equip
de govern està satisfet, perquè ha trobat el temps per reflexionar, per madurar les mesures i accions
i per construir un guió coherent i potent. La Sra. Marín mostra també la seva satisfacció pel to
constructiu del debat plenari d’avui. Més enllà de les diferències entre els Grups municipals, s’ha
aconseguit trobar un espai de diàleg, de consens i de compromís amb la ciutat. Com s’ha dit, ara es
disposa d’una sèrie d’instruments que es complementen: el Pla de xoc, el programa de govern, els
pressupostos municipals i el futur pla estratègic de ciutat. Aquests plans s’han de posar en una
perspectiva de país i de regió metropolitana, i també en un context europeu, entorn del gran acord
que s’ha assolit recentment a la Unió Europea. Són, per tant, quatre grans eines de ciutat, situades a
diferents nivells, que s’aniran concretant en un context molt difícil, en el qual és molt complicat fer
previsions a curt, mitjà i llarg termini. S’aniran treballant amb rigor, amb solidesa i amb diàleg, amb
la mà oberta a tothom, amb ganes d’escoltar, de compartir i d’arribar a solucions consensuades.
L’equip de govern té la voluntat de fer-ho conjuntament amb tots els Grups municipals, totes les
entitats, tots els agents socioeconòmics i tota la ciutadania. La Sra. Marín afegeix que s’aniran
millorant progressivament les mesures, perquè no hi ha res que no es pugui corregir i millorar. Cal
ser prou flexibles i àgils per adaptar-se a la realitat. L’objectiu no és fer només documents
formalment magnífics, sinó trobar actuacions i solucions que millorin de veritat la vida de les
persones, i fer-ho amb coherència i solvència. Avui es pot dir a la ciutadania que l’Ajuntament no
només ha gestionat amb rigor la primera fase de la crisi sanitària, sinó que posa a sobre de la taula
un guió de futur, que s’anirà completant i millorant en els pròxims mesos. El futur es construeix
cada dia. El més important és que se sap cap a on es va, amb instruments i capacitats que s’han
construït amb un consens més que acceptable. S’ha fet política constructiva, sense que ningú hagi
hagut de renunciar als seus posicionaments. S’ha trobat un comú denominador, allò que uneix més
que no pas allò que separa. Terrassa es mereixia un Ple com el d’avui, i un Pla de xoc com aquest.
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Ens trobem en un nou entorn social, econòmic, cultural i sanitari, i ens hi estem no només adaptant,
sinó avançant-nos a canvis molt profunds en els pròxims mesos i anys. Des d’avui hi ha un full de
ruta, seriós i realitzable. La Sra. Marín agraeix tothom per l’esforç fet per dibuixar un futur
esperançador per a Terrassa, un guió viu, amb aportacions de tothom i obert a canvis i millores en
els pròxims mesos.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta de
Resolució, entenent incorporades al seu redactat les esmenes aprovades en el decurs del debat,
aquests són aprovats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

(10 vots)
( 7 vots )
( 5 vots )
( 3 vots )
( 2 vots )

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

Tot seguit intervé el Sr. Alcalde, qui assenyala que les sessions plenàries tenen una part
d’escenificació, en la qual se subratllen les diferències entre els diferents partits polítics. Això és
normal i forma part de la manera de fer de qualsevol institució democràtica. S’intenta arribar a
acords, sempre que sigui possible, però per arribar a acords cal debatre molt i plantejar alternatives.
És normal que hi hagi certa tensió, marcada sempre amb els límits del respecte, perquè hi ha
projectes diferents, valors diferents i maneres diferents de veure les coses. També hi ha objectius
diferents. El fet important, però, és el que queda al final, si tothom ha estat capaç d’apropar
postures, d’escoltar, d’entendre els altres, de buscar fórmules d’entesa i d’arribar a acords suficients
i raonables. El Sr. Alcalde considera que avui s’han assolit aquests acords suficients i raonables.
L’objectiu no era construir grans unanimitats, perquè tothom sap, en el fons, que no existeixen, sinó
trobar espais en els quals hi hagi marge perquè cada formació política se senti relativament còmoda.
La qüestió s’ho mereix. El Pla de xoc és una de les peces clau, no l’única, dins l’estratègia de la
ciutat de Terrassa per corregir l’impacte d’aquesta crisi tan greu, i posar les bases d’una etapa nova,
de progrés, de desenvolupament sostenible, de creació d’oportunitats per millorar la vida de les
persones, i avançar en benestar i en justícia social. Avui, i així ho ha entès tothom, pertocava posar
els interessos de la ciutat de Terrassa per damunt dels posicionaments particulars de cada formació
política. Els últims mesos s’hi han esmerçat esforços en aquesta línia, treballant internament,
escoltant moltes entitats, els agents socioeconòmics i la ciutadania. S’ha anat construint
l’oportunitat per anar apropant posicions i per fer possible una sèrie d’acords. El Sr. Alcalde agraeix
a tots els Grups polítics municipals aquest esforç, aquesta feina, que a vegades ha anat
acompanyada de moments de tensió i d’incomprensió d’uns i d’altres. No ha estat fàcil, però entre
tots i totes s’ha fet possible. El Sr. Alcalde agraeix als Grups les seves esmenes i aportacions. El
document aprovat avui segueix viu i obert a les propostes que els Grups municipals vulguin fer.
Aquest és el context en el qual s’aprova el Pla de xoc, un document que no comença avui sinó que
és un fil conductor que va començar el mes de març i es perllongarà fins al mes de desembre.
Incorpora un seguit de mesures ja adoptades o que es prendran al llarg d’enguany. El seu impacte
no és d’un dia, ni és immediat, sinó que es perllonga al llarg de tot l’any 2020. Aquesta és l’eina
que el govern municipal ha activat, pensant sempre en la ciutadania, en les persones i els col·lectius
més febles, en sectors econòmics clau, com el comerç, la indústria, la restauració. Pensant també en
l’educació, la cultura, l’esport, o en un tema tan important que ha donat moltes oportunitats i reptes
de futur com és la mobilitat. Es tracta d’un Pla que en conjunt suposa una despesa de disset milions
d’euros, dels quals nou estan pressupostats, i respecte als altres vuit milions caldrà concretar-los en
els pròxims mesos. El Sr. Alcalde creu que tot i les incerteses, hi ha instruments i possibilitats per
poder aconseguir-ho. El Sr. Alcalde es refereix als sis milions i mig d’euros de superàvit municipal,
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que estan bloquejats per part de l’Estat, mitjançant un conjunt de limitacions que afecten greument
l’economia de tots els ajuntaments. També als fons que poden arribar d’altres administracions, com
la Generalitat o la Diputació, que han de concretar millor que fins ara el seu suport als ajuntaments.
També als fons europeus, en relació amb els quals el Sr. Alcalde demana tenir un paper més actiu i
de més gestió per part de l’administració més propera al ciutadà. Terrassa reclama allò que li
pertoca del seu propi Pressupost, bloquejat per l’Estat, i també les aportacions que li corresponen
dels pressupostos d’altres administracions. El Sr. Alcalde formula tot seguit la pregunta: podrà
executar-se realment tot el Pla de xoc? El govern està convençut que sí. S’han fet els números i els
projectes amb el màxim rigor, tenint en compte totes les incerteses. Cal tenir en compte, també, que
hi ha una part de recursos pels quals s’ha de lluitar. El govern es compromet a fer-ho, sense
renunciar a res. El Pla de xoc té un cert marge d’incertesa i de flexibilitat. El govern ho assumeix i
ho anirà explicant a la ciutadania amb total transparència. Aquesta és una de les grans fortaleses del
Pla, que neix com un full de ruta que caldrà anar adaptant cada dia. Aquest no és un temps de grans
seguretats, sinó un temps d’incerteses, en el qual la situació canvia constantment, setmana a
setmana. Cal tenir la capacitat d’evolucionar i adaptar-se, però sense resignació. A tothom li passa
quelcom semblant: les empreses, les famílies, els comerços o els centres educatius. Les incerteses
són moltes i cal ser molt realista i acceptar-les. Allò que compta i marca les diferències és la
voluntat d’arribar allà on es vol arribar. Per tant, hi ha un full de ruta, uns objectius i una
determinació, tenint molt clar allò que es necessita i allò que es pot fer. També està clar que cal
sumar esforços i capacitats, que cal cooperar, que cal pensar sobretot en els interessos generals de
ciutat, i defugir posicions egoistes o plantejaments que no aporten res. Aquest és un moment de
compromís i de generositat. És un moment d’idees clares i de capacitat de fer front a les dificultats,
a base de tenacitat i d’optimisme. El Sr. Alcalde està segut que es podrà fer, i fer-ho de manera
conjunta. Cal despertar la gran força que té Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya. El Pla de xoc és
un pla de futur, de reactivació, que vol posar les bases per una nova etapa, de cara al 2021-2022, en
la qual es mirarà més enllà, amb tota l’ambició, per imaginar, consensuar i construir la Terrassa de
la dècada dels anys trenta. Això és el que pertoca. Primer, contenir el coronavirus, durant els
pròxims dies i setmanes. Poden venir dies i setmanes complicats. Cal assumir-ho i explicar-ho a la
ciutadania. Per tant, s’han de prendre mesures clares de prevenció, per poder evitar restriccions més
dures, com el confinament que s’ha viscut. Això és essencial, i cal insistir tot el que calgui. En
segon lloc, reduir l’impacte social, cultural i econòmic de la crisi sanitària. I en tercer lloc, sobretot,
crear les condicions per dissenyar un nou model de ciutat, un nou futur compartit, a través del pla
estratègic, a partir del dia u de setembre. El Sr. Alcalde manifesta que aquest treball comptarà amb
tota la seva implicació i tot el seu compromís com a Alcalde de la ciutat.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan falten tres minuts per a dos quarts de set de
la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s ‘aixeca la sessió, de la qual s’estén la present
Acta, que com a Secretari CERTIFICO.
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