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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA
24 DE JULIOL DE L’ANY 2020
- SESSIÓ NÚM. 7/2020 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-quatre 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 Ordinària, sota la
Presidència del Sr. Jordi Ballart i Pastor,
Alcalde-President de la Corporació.
Assisteixen els Regidors i Regidores
que al marge s’anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Óscar González Ballesteros, Secretari
General de la Corporació.
També hi és present el Sr. Fèlix
Gómez Munné, Interventor de Fons
Municipal.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan passen cinc minuts de dos quarts de
deu del matí del dia de la data, es procedeix
en primer lloc a l’aprovació de l’esborrany
de l’Acta de la reunió realitzada el dia 30 de
juny d’enguany (número 5/2020), el qual és
aprovat per unanimitat.
A continuació es procedeix a la
substanciació dels assumptes que conformen
l’Ordre del Dia de la present sessió,
començant per aquells que componen la
seva PART RESOLUTIVA.

SECRETARI GENERAL
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Epígraf 2)

Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros.
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Pren la paraula el Sr. Caballero per tal de procedir a la presentació d’aquest punt de
l’Ordre del dia. L’àmbit de la proposta inclou la finca del carrer del Racó, núm. 15 (nau del Vapor
Ros i edificacions auxiliars); edifici del carrer del Portal Nou, núm. 11 (antic Bingo); edifici del
carrer del Portal Nou, 15 (antic pàrquing); la Casa Mariano Ros, del carrer de l’Església, 7 i la finca
del carrer de l’Església núm. 15, al barri del centre de Terrassa. La superfície total de l’àmbit és de
6.371,69 m2. El Sr. Caballero afegeix que el maig del 2020 la Generalitat de Catalunya ha acceptat
l’herència del Vapor Ros. Actualment, la Fundació Sant Llàtzer (casa Mariano Ros) i la Generalitat
de Catalunya (nau, edificacions auxiliars i edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13) són els titulars
d’aquest conjunt. Els objectius principals de la proposta són, per una part, la preservació de la
qualitat ambiental i arquitectònica, de les activitats consolidades a l’entorn, i de la nau del Vapor
Ros, antiga nau industrial de l’arquitecte Lluís Muncunill, de l’any 1907, inclosa dins del Catàleg
de béns protegits. Per altra banda, revitalitzar l’àmbit, per convertir-lo en el centre neuràlgic, cívic i
social de la ciutat, modificant-ne els usos actuals per a usos d’equipament i ampliar a usos terciaris i
comercials la planta de la casa Mariano Ros. Les plantes baixes de la casa Mariano Ros i de la finca
del carrer de l’Església número 15, es qualificaran de zones de terciari, mentre que tot l’àmbit del
Vapor Ros (la nau principal, naus auxiliars i edificis del carrer del Portal Nou), es qualificaran de
sistema d’equipaments. Pel que fa als usos admesos, la nova qualificació admetrà la major part dels
usos terciaris, excepte els corresponents a comerç gran i mitjà, industrial i magatzem, pel que a la
planta baixa de la finca del carrer de l’Església, i pel que fa a les naus del Vapor Ros, s’admetran
tots els usos corresponents a equipament, amb l’excepció d’aparcament de camions. Per tal de
preservar el valor de les activitats consolidades, es proposa que les existents podran continuar
desenvolupant-se, i es permetrà l’ús comercial a la planta baixa de la casa Mariano Ros. La
titularitat de l’equipament podrà ser pública o privada. El Sr. Caballero recorda que el 31 de gener
de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del Vapor Ros. S’ha dut a terme el tràmit d’exposició
pública, sense que s’hagin presentat al·legacions. Ara pertoca, en conseqüència, procedir a la seva
aprovació provisional, i sotmetre a la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva.
Pren la paraula tot seguit el Sr. González, qui recorda que el Grup de Ciutadans va
votar en contra de l’aprovació inicial, i mantindrà avui aquesta posició, per tots els motius que ja va
exposar aleshores.
El Sr. Armengol qui assenyala que el Grup del PSC manté els mateixos arguments que
va defensar amb motiu de l’aprovació inicial. Res ha canviat entre l’aprovació inicial i la
provisional. El posicionament d’aquest Grup serà, doncs, el mateix. El Sr. Armengol comparteix els
objectius que ha exposat el Sr. Caballero, preservar el patrimoni històric i arquitectònic. Es tracta
d’un àmbit en el qual hi ha, majoritàriament, edificacions de caràcter modernista. És un àmbit que
parla del passat tèxtil de la ciutat. També comparteix l’objectiu de transformar aquest àmbit, de
revitalitzar-lo. Ara és un àmbit completament infrautilitzat, i per tant pertoca generar el màxim
d’activitat i obrir-lo a tots els teixits de la ciutat. El Sr. Armengol afegeix, però, que no comparteix
el mètode. La requalificació d’usos els limita excessivament. Gairebé la seva totalitat es qualifica
d’equipament, i s’elimina l’ús com a habitatge. El Sr. Armengol considera que una de majors
necessitats que té la ciutat és la d’habitatge assequible, d’habitatge social. Per tant, es perd una
possibilitat de construir, edificar i promoure habitatge assequible, tenint en compte a més que la
titularitat és pública, de la Generalitat. Al Grup del PSC li agradava més el planejament anterior,
amb una major diversitat d’usos, permetent-se l’ús d’habitatge. L’equip de govern actual ha decidit
canviar aquell model, que era el previst a l’anterior mandat. El Grup del PSC en discrepa. Malgrat
tot, el Sr. Armengol encoratja l’equip de govern, i li ofereix tot el seu suport per tal d’exigir a la
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Generalitat de Catalunya un projecte a curt termini de manteniment de d’aquest àmbit, que es troba
ara mateix en estat ruïnós, així com un projecte de transformació a mig-llarg termini.
Pren la paraula novament el Sr. Caballero, qui manifesta que entén que els arguments
del Grup del PSC. En aquests moments, a la ciutat de Terrassa hi ha cinc-cents habitatges d’obra
nova buits, pendents de la seva adquisició o lloguer. En el cas concret del Vapor Cortès, hi ha
prevista la construcció de vuit-cents habitatges, a l’AEG, hi ha la previsió de construcció de 795
habitatges, a Sala i Badrinas, 600, a Can Colomer, de 3.200. El govern considera que el problema
d’oferta d’habitatge no depèn de l’àmbit del Vapor Ros.
El Sr. Armengol accepta que la ciutat té potencial per créixer pel que fa a l’habitatge.
Però el Sr. Caballero feia referència majoritàriament a habitatge lliure, a preu de mercat. En la seva
anterior intervenció, el Sr. Armengol es referia habitatge social, de preu assequible. Aquest és el
veritable problema que té la ciutat. Així i tot, malgrat aquest potencial de creixement, la ciutat està
en el camí de superar els 250.000 habitants. Per tant, no és possible posar-se d’esquenes en aquesta
qüestió. El Vapor Ros és un àmbit propietat d’una administració pública, la Generalitat, que haurà
de fer una inversió molt important, com a mínim de quinze milions d’euros. En el cas que la
Generalitat tingui capacitat de fer-la, hauria estat bé prioritzar els usos i posar l’habitatge social,
l’habitatge assequible per a joves, al davant de totes les prioritats.
El Sr. Caballero aprofita la preocupació manifestada pel Grup del PSC en relació amb
l’habitatge, per reclamar-li que aquest partit doni suport, en el Parlament de Catalunya, a la llei de
limitació dels preus de lloguer a Catalunya. A hores d’ara, el PSC no dóna suport a aquesta llei. El
Sr. Caballero també li reclama el suport del Grup municipal del PSC a la propera modificació
puntual del POUM en l’àmbit de la reserva d’habitatge protegit del 30%, que serà la proposta de
modificació relativa al dret a l’habitatge dels terrassencs i terrassenques més ambiciosa que s’ha
plantejat la ciutat en tota la seva història. El dia que el govern presenti aquesta modificació puntual,
per a la seva aprovació, recordarà la preocupació del Grup del PSC per l’habitatge, en base a la qual
el seu vot només podrà ser que positiu.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

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

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

A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« La proposta de “Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros” és
d’iniciativa municipal i ha estat redactada pels tècnics del Servei de Planejament del Serveis
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa.
L’àmbit de la proposta inclou la finca del carrer del Racó, núm. 15 (nau del Vapor Ros
i edificacions auxiliars); edifici del carrer del Portal Nou, núm. 11 (antic Bingo); edifici del carrer
del Portal Nou, 15 (antic pàrquing); la Casa Mariano Ros, del carrer de l’Església, 7 i la finca del
carrer de l’Església núm. 15, al barri del centre de Terrassa.
La superfície total de l’àmbit és de 6.371,69 m2
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El Vapor Ros és un conjunt d’edificacions originàriament, format per una gran nau i
unes construccions auxiliars, obra de l’arquitecte Lluís Muncunill, de finals del segle XIX, ubicat a
la part sud de l’interior de l’illa delimitada pels carrers de la Font Vella, del Puig Novell, del Racó,
de l’Església i de la Plaça Vella, al barri del Centre de Terrassa.
A diferència d’altres Vapors de la ciutat que s’han transformat i s’han adaptat a nous
usos, l’àmbit del Vapor Ros no ha sofert cap tipus de transformació urbanística, amb la conseqüent
degeneració de les edificacions existents, amb més d’un 80 % del seu sostre que es troba sense
activitat.
Per estudiar la potencialitat del Vapor Ros, el 18 de novembre de 2016, la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar un acord de Suspensió preventiva de
llicències, comunicacions i declaracions responsables, d’usos i obres a l’àmbit del Vapor Ros
(PLPG 06/2016) amb la finalitat d’estudiar-ne la seva transformació urbanística, tant de l’àmbit de
la nau com del seu entorn. L’acord de suspensió es va publicar al BOP del 23 de novembre de 2016
i el període d’informació pública va ser del 23 de novembre fins el 30 de desembre de 2016.
La necessitat d’estudiar, dins del període de suspensió, la possible transformació
urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més immediat, responia a l’assoliment dels següents
objectius:
- Explorar la possibilitat de la connectivitat del Vapor Gran i l’àmbit central de la
ciutat, limitat pels carrers de la Font Vella, del Puig Novell, del Racó i de la Plaça Vella.
- Preservar la qualitat ambiental de l’entorn de l’antiga nau industrial del Vapor Ros i
de la Casa de Mariano Ros.
- Estudiar la possibilitat de millorar l’espai públic de la confluència entre els carrers
del Racó i del Puig Novell.
- Realitzar un anàlisi acurat de les activitats actuals i plantejar una possible
transformació dels usos dels àmbits qualificats d’equipaments i de zones.
- Estudiar l’ampliació del ventall d’usos permesos a l’àmbit de la nau principal del
Vapor Ros i les edificacions complementàries.
- Establir les condicions de protecció més específiques de l’estructura arquitectònica
de la nau del Vapor Ros.
-Definir els instruments de planejament i de gestió més adients per a la seva
transformació, amb la incorporació dels estudis necessaris de viabilitat del sector.
Des de l’inici de la suspensió de llicències fins a l’actualitat, el Servei de Planejament
Urbanístic de l’Ajuntament de Terrassa ha anat elaborant diferents propostes d’ordenació del Vapor
Ros, repensant els usos i les edificacions que es podrien incloure en l’àmbit per a la seva
transformació, tenint en compte les reflexions i els objectius inicialment plantejats per aquesta zona.
Un altre factor que s’ha tingut en compte és la situació patrimonial de l’àmbit del
Vapor Ros. El maig de 2014 el [...], propietari de les finques del Vapor Ros (nau, edificacions
auxiliars i edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13) va deixar, en el seu testament, com a hereva
universal a la Generalitat de Catalunya, que fins recentment no ha acceptat l’herència.
Actualment, la Fundació Sant Llàtzer (casa Mariano Ros) i la Generalitat de Catalunya
(nau, edificacions auxiliars i edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13) són els titulars d’aquest
conjunt.
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Com a conseqüència d’aquesta incertesa de la titularitat final i veient que el conjunt
patrimonial estava deteriorant-se cada vegada més, els usuaris del Vapor Ros es van unir, al
novembre de 2018, per crear una Plataforma en defensa del Vapor Ros (PDVR), composta per un
conjunt d’associacions i agents de la ciutat de Terrassa organitzades per a la defensa i conservació
del patrimoni històric, social i cultural del Vapor Ros i de la ciutat.
La PDVR defensa un projecte que té com a principal objectiu esdevenir un escenari
cultural i social necessari a la ciutat. Un projecte transversal que vol agrupar col·lectius de la ciutat
que necessiten espais per a realitzar les seves tasques, activitats i funcions.
Els principals punts que es defensen des de la Plataforma són:
- Garantir la preservació del patrimoni històric i cultural del Vapor Ros.
- Garantir la continuïtat de l’activitat econòmica i cultural que hi a l’actualitat al Vapor
Ros i potenciar-la.
- Donar suport a les veïnes del Vapor Ros i conservar la seva activitat.
- Esdevenir el Vapor Ros en un espai d’acollida i dinamització de projectes culturals
de la ciutat de Terrassa.
- Convertir-se en centre del motor cultural de la ciutat de Terrassa.
Amb les activitats realitzades, d’ençà la seva creació, la Plataforma ha donat suport a
la producció cultural organitzant fires per a artistes gràfics, visuals i artesans. Ha realitzat jornades
de rehabilitació autogestionada, progressiva i sostenible amb una recuperació per fases dels
diferents espais. Ha potenciat una gestió participativa i ciutadana de la cultura com a fórmula de
participació directa en la construcció de la vida cultural i social de la ciutat i ha defensat els drets de
les persones que ocupen l’espai també del mateix espai cultural com a element indispensable per a
la ciutat de Terrassa.
La voluntat de la Plataforma seria que el Vapor Ros es podés rehabilitar convertint-se
en aquest centre cultural i social necessari per a la ciutat, mantenint, alhora, les activitats existents.
Mitjançant escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència autoritzada pel notari de
Barcelona Sr. Lluís Jou i Mirabent, en data 29 de maig de 2020, amb número vuit-cents trenta del
seu protocol, el Director General de Patrimoni de la Generalitat, Sr. Francesc Sutrías Grau, ha
acceptat l’herència del Vapor Ros. Amb aquest traspàs a mans públiques del Vapor Ros,
l’Ajuntament confia tant en preservar els valors històrics i arquitectònics, del conjunt fabril com en
potenciant-lo com a espai de relació social, cultural i artística, oferint-se a protegir l’espai davant de
qualsevol iniciativa especulativa per garantir l’interès públic i social que és en l’actualitat.
L’objectiu de la proposta de Modificació és, partint de l’anàlisi actual de les
edificacions i usos existents, transformar els usos del Vapor Ros per convertir-lo en un gran
equipament cultural i cívic del centre de la ciutat, preservant els seus valors històrics,
arquitectònics, espaials i de les activitats consolidades i segon, ampliar els usos terciaris i
comercials de la planta baixa de la Casa Mariano Ros.
En data 31 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment
la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del Vapor Ros, així
com va aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’acord amb allò determinat a l’article
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73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
El document ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública, mitjançant la
publicació de l’edicte al Diari de Terrassa i al Punt Diari, en les seves edicions de data 18 de febrer
de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8066, de 18 de febrer de 2020 i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 17 de febrer de 2020. El present anunci ha
estat exposat al tauler d’edictes electrònic de la corporació del dia 11/2/2020 al dia 27/3/2020,
ambdós inclosos.
Transcorregut el termini d’un mes des de l’última publicació no consta la presentació
d’al·legacions, objeccions i/o reclamacions contra l’expedient.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb el previst a la legislació
urbanística vigent i atès al contingut de la Modificació Puntual del POUM, es va sol·licitar informe
a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat i el Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura.
En data 15 de maig es va rebre informe favorable de l’ACA, en relació a l’abastament,
sanejament, inundabilitat i afeccions medioambientals. També l’informe emès per la Direcció
General de Comerç i rebut en data 29 de maig de 2020, té sentit favorable. No s’ha rebut informe
dels Serveis Territorials del Departament de Cultura.
En data 1 de juliol de 2020 el Servei de Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de
Terrassa ha emès l’informe tècnic favorable sobre la proposta que consta a l’expedient.
La Modificació puntual del POUM s’ha redactat de conformitat amb el Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, ple qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) i
concordants del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU)
L’article 96 del TRLU estableix que «La modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació».
En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 de la normativa urbanística del POUM
que indica: «La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes
normes aplicables per a la seva formació».
El document de la Modificació no ha de donar compliment als articles 99 i 100 del
TRLU, ja que, en base al que disposa l’informe emès en data 1 de juliol de 2020 pel Servei de
Planejament Urbanístic esmentat anteriorment, la Modificació no comporta un increment del sostre
edificable ni de la densitat de l’ús residencial i, tot i transformar-se els usos respecte el planejament
vigent, aquests usos es transformen per a ubicar usos d’ús públic de sistema d’equipaments, per la
qual cosa no es necessari establir un increment de zones verdes ni aportar una avaluació econòmica
de la rendibilitat de l’operació, en el sentit que la transformació urbanística de l’àmbit de la
Modificació puntual del POUM no genera un increment d’aprofitament.
La tramitació i els terminis se subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLU i a
l’article 107 del RLU, amb les determinacions específiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Els articles 76.2 i 85.1 del TRLUC, prescriuen que correspon formular els plans
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments i que aquests estan facultats per l’aprovació
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal. L’acord d’aprovació
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de conformitat amb allò
previst als articles 96,e) i 79.b) del Decret legislatiu 1/2010, en la seva nova redacció donada per la
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el seu article 52.2.c), disposa que correspon al Ple l’aprovació
inicial del planejament general del municipi. D’altra banda, l’article 114.3.k) requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els
acords relatius a la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística.
Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta Comissió
Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en l’àmbit del Vapor Ros.
SEGON.- Trametre el document ara aprovat provisionalment a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona perquè resolgui sobre llur aprovació definitiva, segons preveu
l’article 96 e i 79 b del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.»
Epígraf 3)

Aprovació definitiva del procediment de reversió de ple dret a favor de l’Ajuntament
de la finca adjudicada 6.2 del Projecte de reparcel·lació del polígon «FUPAR-FIRA».

El Sr. Caballero recorda que aquest expedient fa referència a la reversió a
l’Ajuntament d’una finca que en el seu moment va ser objecte de venda a l’antiga Caixa Terrassa,
de forma condicionada al fet que el solar resultant fos destinat a habitatge protegit. Aquesta
condició no s’ha complert. Els serveis jurídics municipals avalen que atès que aquesta condició no
s’ha complert, és legal i legítim que la finca torni, a cost zero, a l’Ajuntament de Terrassa. El
Registre de la Propietat demana que el Ple ratifiqui la seva inscripció.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« Mitjançant escriptura pública atorgada en data 18 de juliol de 2019 davant del Notari
de Terrassa, Sr. Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, es va formalitzar l’acta de reversió
promoguda per resolució núm. 6251 de data 17 de juliol de 2019 del Regidor d’Arquitectura i
Urbanisme, amb l’objectiu de possibilitar el retorn a favor de l’Ajuntament de la finca registral
núm. 109.089, propietat de la mercantil Divarian Propiedad S.A, Sociedad Unipersonal emplaçada
al carrer del Torrent número 77, cantonada amb el carrer Lluis Puig i Matas, inclusa dins el Polígon
d’Actuació «PA-FUP001, FIRA-FUPAR».
La reversió de la finca a favor de l’Ajuntament és conseqüència de l’incompliment per
part del propietari de destinar la finca a les finalitats previstes que en varen originar la seva cessió
per la construcció d’habitatges en règim de protecció pública, havent transcorregut els terminis per
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a la seva efectiva destinació a les finalitats esmentades.
En data 5 de setembre de 2019 va tenir entrada al Registre de la Propietat núm. 1 de
Terrassa l’esmentada escriptura, per a la seva inscripció. Això no obstant, en data 20 de setembre de
2019, el Registrador va assenyalar determinades qüestions que resultava necessari esmerar per tal
de dur a terme la inscripció registral de l’esmentada escriptura pública. En concret, se sol·licitava
que fos el Ple de la Corporació l’òrgan competent per a instar la reversió i, d’altra banda, s’exigia
que es donés tràmit d’audiència al propietari actual.
En base a tot l’exposat, i per tal de possibilitar la inscripció al Registre de la Propietat
de l’esmenada escriptura i per tant, de la finca a nom d’aquest Ajuntament, en data 20 de desembre
de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va acordar ratificar la resolució núm. 6251 de data 17
de juliol de 2019 del Regidor d’Arquitectura i Urbanisme, així com la seva notificació conferint a
Divarian Propiedad S.A Sociedad Unipersonal el corresponent tràmit d’audiència exigit
registralment.
Durant el referit tràmit d’audiència, mitjançant escrit de data 13 de febrer de 2020, el
sr. Alberto Mayo González, en nom i representació de la mercantil Divarian Propiedad S.A.
presenta escrit d’al·legacions contra l’esmentat acord plenari. Aquestes al·legacions han estat
tractades en l’informe de tractament d’al·legacions emès pel Servei de Gestió Urbanística, de data
30 de març de 2020, i informades en sentit desestimatori en la seva totalitat.
L’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques disposa que l’òrgan que dicti les resolucions i actes administratius
els notificarà als interessats els drets dels quals es puguin veure afectats pels mateixos. La
notificació haurà d’indicar si posa o no fi a la via administrativa, així com l’expressió dels recursos
que procedeixin, en el seu cas, en via administrativa i judicial i l’òrgan i el termini per a interposarlos.
Per tot l’anterior, vistos els antecedents i les disposicions legals d’aplicació, i
l’informe jurídic emès en data 29 de juny de 2020 pel Servei de Gestió Urbanística, i per tal de
possibilitar la inscripció al Registre de la Propietat de l’acta de reversió autoritzada mitjançant
escriptura de data 18 de juliol de 2019 atorgada per Notari de Terrassa sr. Juan Manuel ÁlvarezCienfuegos Suárez, es proposa al Ple d’aquesta Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar informe jurídic de tractament d’al·legacions emès pel Servei de
Gestió Urbanística en data 30 de març de 2020 presentades durant el tràmit d’audiència al que es va
sotmetre l’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, de 20 de desembre de 2019, de ratificació de
la resolució núm. 6251 del Regidor d’Arquitectura i Urbanisme de data 17 de juliol de 2019, sobre
el procediment de reversió de ple dret a favor de l’Ajuntament de la finca adjudicada 6.2 del
projecte de reparcel·lació del polígon «FUPAR-FIRA».
Segon.- Aprovar definitivament l’expedient iniciat mitjançant resolució núm. 6251, de
data 17 de juliol de 2019, del Regidor d’Arquitectura i Urbanisme, que fou ratificada per acord del
Ple de data 20 de desembre de 2019, per la qual s’instà l’atorgament mitjançant escriptura pública
de l’acta de notorietat prevista a l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb la finca registral núm. 109.089, inscrita
en el Registre de la propietat núm. 1 de Terrassa, al volum 2.984, llibre 1.882 de la Secció 2a, foli
59, a nom de Divarian Propiedad, S.A., Sociedad Unipersonal, per donar compliment a la
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qualificació registral emesa pel Registre de la propietat núm. 1 de Terrassa, en data 20 de setembre
de 2019.
Tercer.- Notificar individualment els presents acords a la mercantil DIVARIAN
PROPIEDAD, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, juntament amb l’informe jurídic de tractament
de l’escrit d’al·legacions.
Quart.- Disposar que, un cop ferms en via administrativa els presents acords,
s’efectuïn els tràmits necessaris per presentar l’escriptura pública atorgada a Terrassa, en data 18 de
juliol de 2019 pel Notari sr. Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez al Registre de la Propietat
núm. 1 de Terrassa per a la seva inscripció.»
Epígraf 4)

Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu a la substitució del servei de
transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda, estipulat en el contracte vigent
amb TMESA per un servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus, fins
que aquest vehicle adaptat no sigui necessari pel servei habitual.

Pren la paraula la Sra. Melgares, qui explica que la Línia per a persones amb mobilitat
reduïda està anul·lada provisionalment degut a les restriccions de mobilitat a la Residència La
Pineda, així com la reducció de mobilitat de les entitats que gaudien d’aquest servei, com FUPAR i
Prodis. Quan es restableixi aquesta mobilitat, està previst restablir aquest servei habitual d’aquesta
línia. Mentre això no passi, es proposa substituir el servei de transport adaptat de PMR estipulat en
el contracte vigent amb TMESA, per un servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus,
per gaudir d’activitats durant l’estiu, fins que aquest vehicle adaptat no sigui necessari per al servei
habitual. Aquestes activitats es duran a terme a l’escola Fàtima, el juliol, i a l’entitat Globus l’agost
i setembre.
Sotmesa a votació la ratificació del present Decret, aquesta és aprovada per
unanimitat. El contingut del Decret ratificat es transcriu a continuació:
« El 21 de juny de 2020 va finalitzar l’estat d’alarma decretat el 14 de març a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.
L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús que
es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia
mixta, per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA).
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers mitjançant el
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la
ciutat de Terrassa, aprovat al Ple extraordinari de l’Ajuntament del 25 d’octubre de 2019.
La Línia PMR està anul·lada provisionalment degut a les restriccions de mobilitat a
residències així com la reducció de mobilitat de les entitats que gaudien d’aquest servei. Quan es
restableixi aquesta mobilitat, està previst restablir aquest servei habitual d’aquesta línia.
Vist l’informe emès per la directora del Servei de Mobilitat emès en data 25 de juny de
2020 en què es proposa substituir el servei de transport adaptat de PMR estipulat en el contracte
vigent amb TMESA per un servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus, fins que
aquest vehicle adaptat no sigui necessari pel servei habitual, suposant un estalvi en el pressupost
aprovat a TMESA per al 2020.
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Aquest servei per a persones amb mobilitat reduïda a l’esplai Globus realitzaria 950
km i suposaria 95 h de servei. Està valorat en 4.062€.
Aquest servei suposa un estalvi respecte al que estava pressupostat per al servei de
PMR en el pressupost 2020 de TMESA. El servei PMR suposaria 3.105km i 158h en el mateix
període.
I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta.
Atenent aquests antecedents, i fent ús de les atribucions legals de que disposa d’acord
amb el previst a la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a
l’article 21.1. k) i m) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia
DECRETA
Primer.- Es proposa substituir el servei de transport adaptat de PMR estipulat en el
contracte vigent amb TMESA per un servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus, fins
que aquest vehicle adaptat no sigui necessari pel servei habitual.
Segon.- Sotmetre aquest Acord a ratificació del Ple de la Corporació.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Decret a l’empresa Transports Municipals
d’Egara, S.A. (TMESA) i als departaments de l’Ajuntament que correspongui.»
Epígraf 5)

Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu al manteniment de l’oferta del
transport públic i la reducció de servei aprovada el passat 23 de maig de 2020
mitjançant Decret d’Alcaldia 2.811, fins el diumenge 28 de juny de 2020.

Sotmesa a votació la ratificació del present Decret, aquesta és aprovada per
unanimitat. El contingut del Decret ratificat es transcriu a continuació:
« El 21 de juny de 2020 va finalitzar l’estat d’alarma decretat el 14 de març a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.
L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús que
es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia
mixta, per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA).
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers mitjançant el
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la
ciutat de Terrassa, prorrogat fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el
31 de desembre de 2020.
Degut al context d’emergència sanitària, la Generalitat ha aprovat mitjançant un
Decret Llei 7/2020, de 17 de març de 2020, mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica. En relació amb el transport públic, es preveu la necessitat de valorar l’impacte que la
disminució dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de
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quantificació que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport
públic afectat
Al decret llei 7/2020, en el seu article 13 estableix: Amb l’objectiu de garantir
l’adequada protecció de les persones usuàries del transport públic, s’ha d’incloure dins les
previsions econòmiques les possibles necessitats econòmiques més elevades resultat de l’increment
de les despeses dels operadors de transport públic com a conseqüència de necessitats de recursos
materials i personals més grans, així com de l’impacte que la previsible disminució dels ingressos
tarifaris tindrà en el sistema de transport. Les autoritats de transport metropolità competents en el
territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents que en siguin titulars,
centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius sistemes,
havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels operadors
prestataris del servei de transport públic afectats.
Per procedir a determinar els mecanismes adequats per a donar-li compliment i poder
garantir l’equilibri economicofinancer dels operadors prestataris dels serveis de transport públic
l’ATM va emetre la CIRCULAR 4/2020 PER A LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA DELS
SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DURANT L’EMERGÈNCIA CAUSADA PEL COVID-19,
amb l’objecte que els Operadors de transport públic i els seus titulars puguin aplicar la previsió del
decret-llei. La circular indica aspectes com les possibles despeses computables, la documentació
necessària o la determinació del valor de compensació.
Es preveu que aquestes despeses i reducció d’ingressos que està comportant
l’emergència sanitària siguin compensades per l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità),
consorci adscrit a la Generalitat, del qual forma la Generalitat de Catalunya (51 %) i
administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
L’Ajuntament de Terrassa forma part de l’AMTU.
El passat 18 de març de 2020, mitjançant Decret d’alcaldia 2567, es va aprovar una
reducció de l’oferta de servei de transport públic urbà en un 43% amb efectes des del dia 20 al 29 de
març per donar compliment a la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març de 2020.
El passat 26 de març de 2020, mitjançant Decret d’alcaldia 2579, es va aprovar
mantenir la reducció de l’oferta de servei de transport públic urbà en un 43% amb efectes des del
dia 20 al 29 de març fins l’11 d’abril de 2020 o fins que es declarés la finalització de l’estat
d’emergència, per motius d’emergència sanitària, conforme al RD 463/2020.
El passat 24 d’abril de 2020, mitjançant Decret d’alcaldia 2673, es va aprovar una
reducció del servei de transport públic urbà del 32% respecte de l’aprovat al contracte 2020 efectiva
des del dia 27 d’abril i fins que es declari la finalització de l’estat d’emergència, per motius
d’emergència sanitària, conforme al RD 463/2020.
El passat 23 de maig de 2020, mitjançant Decret d’alcaldia 2811, es va aprovar una
reducció del servei de transport públic urbà del 15% respecte de l’aprovat al contracte 2020 efectiva
des del dia 25 de maig i fins que es declari la finalització de l’estat d’alarma, per motius
d’emergència sanitària, conforme al RD 463/2020.
La finalització de l’estat d’alarma el dia 20 de juny comporta, d’acord al Decret
d’alcaldia 2811 recuperar el servei de transport públic el servei de totes les línies, recuperant el
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servei a tots els barris. No obstant, a la vista de les dades d’usuaris es podria postposar una setmana
aquest increment de servei donat que no es preveuen superacions de la capacitat màxima els propers
dies.
Les reduccions d’ingressos per viatgeres conseqüència de la pandèmia superen els
1.400.000€ entre gener i maig del 2020 i podrien superar els 3.000.000€ fins a final d’any.
Les reduccions d’ingressos per viatgeres superen els 1.400.000€ entre gener i maig del
2020 i podrien superar els 3.000.000€ fins a final d’any.
Per pal·liar la pèrdua d’ingressos i manteniment dels llocs de treball, la Generalitat de
Catalunya aprova la resolució anteriorment mencionada indicant que l’impacte econòmic de
l’adopció de les mesures previstes en aquesta Resolució i de les que més endavant es puguin
adoptar serà assumit amb les partides que s’habilitin per afrontar l’emergència per part de l’
Administració de la Generalitat i l’ATM publica la circular 4/2020 per a determinar els mecanismes
adequats per a donar-li compliment i poder garantir l’equilibri economicofinancer dels operadors
prestataris dels serveis de transport públic.
En conseqüència es preveu que aquestes despeses i reducció d’ingressos que està
comportant l’emergència sanitària siguin compensades per l’ATM (Autoritat del Transport
Metropolità), consorci adscrit a la Generalitat, del qual forma la Generalitat de Catalunya (51 %) i
administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
L’Ajuntament de Terrassa forma part de l’AMTU.
Vist l’informe emès per la directora del Servei de Mobilitat emès en data 24 de juny de
2020 en què proposa mantenir el servei aprovat el passat 23 de maig de 2020, mitjançant Decret
d’alcaldia 2811, fins el diumenge 28 de juny de 2020.
I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta.
Atenent aquests antecedents, i fent ús de les atribucions legals de que disposa d’acord
amb el previst a la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a
l’article 21.1. k) i m) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia
DECRETA
Primer.- Mantenir la reducció de servei aprovada el passat 23 de maig de 2020,
mitjançant Decret d’alcaldia 2811 fins el diumenge 28 de juny de 2020.
El servei estipulat al contracte vigent amb TMESA, aprovat al Ple extraordinari de
l’Ajuntament del 25 d’octubre de 2019, es restablirà el dia 29 de juny, amb excepció de la Línia
PMR que ha estat anul·lada provisionalment degut a les restriccions de mobilitat a residències així
com la reducció de mobilitat de les entitats que gaudien d’aquest servei. Quan es restableixi aquesta
mobilitat, es restablirà el servei habitual d’aquesta línia.
Segon.- Sotmetre aquest Acord a ratificació del Ple de la Corporació.
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Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Decret a l’empresa Transports Municipals
d’Egara, S.A. (TMESA) i als departaments de l’Ajuntament que correspongui.»
Epígraf 6)

Ratificar la Resolució relativa a l’aprovació del finançament del nou vehicle microbús
adquirit, mitjançant arrendament financer a contractar per part de TMESA.

Pren la paraula la Sra. Melgares, qui comença recordant que el Ple de l’Ajuntament, en
la sessió del 25 d’octubre de 2019, va aprovar la compra de cinc autobusos de dotze metres i un
microbús, necessari per a la Línia 12 per les contínues avaries de l’actual. El passat juliol també es
va aprovar la compra del microbús per part del consell d’administració de TMESA. Aquest vehicle,
amb un cost de 169.130 €, donarà servei a l’L12 Flex, que ha entrat en funcionament aquest més i
que és un servei a demanda. Donarà servei als barris de Can Palet de Vista Alegre i Les Martines.
És un servei combinat, amb hores fixes i a demanda. Aquesta és la forma que es considera més
eficient per aquest servei.
Sotmesa a votació la ratificació de la present Resolució, aquesta és aprovada per
unanimitat. El contingut de la Resolució ratificada es transcriu a continuació:
I.

« L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per
autobús que es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la
modalitat d’una societat d’economia mixta, per part de TRANSPORTS
MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA). El capital de TMESA està
constituït en el seu 80 % per la societat CORPORACIÓN ESPAÑOLA DEL
TRANSPORTE S.A., integrada en el grup AVANZA, i en un 20 % per
l’Ajuntament de Terrassa. TMESA es va constituir mitjançant escriptura
pública el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i acord
d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de
1989.
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers
d’acord amb la fórmula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta,
i mitjançant el contracte per a la gestió i explotació del servei que tenia una
durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys
més.

II.

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol del 2009, actuant en
virtut de delegació d’atribucions del Ple municipal, es va aprovar la pròrroga
voluntària del contracte per un període de temps comprès entre el dia 19 de
setembre de 2009, data de finalització del període inicial, i el dia 31 de
desembre de 2013, amb la previsió de que durant el transcurs del referit
període temporal es coneixerien els efectes i la incidència en la mobilitat
derivada del perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i la conseqüent construcció de tres noves estacions en el nucli urbà, i
podria ser objecte de valoració i eventual revisió la forma de gestió del referit
servei.

III.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va aprovar el
canvi en la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de
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viatgers de Terrassa, de l’actual modalitat de societat d’economia mixta, en
què l’Ajuntament participa, a la modalitat de concessió.
IV.

Un cop establerta la modalitat de concessió com a forma de prestació del
servei, la Junta de Govern Local, en exercici d’atribucions delegades del Ple
municipal, i també directament el Ple municipal, varen adoptar una sèrie
d’acords amb l’objectiu d’adjudicar el contracte de concessió, així com d’altres
establint la pròrroga del contracte amb TMESA mentre es produïa la dita
adjudicació, així com les condicions de prestació del servei en els referits
períodes de pròrroga, essent la darrera pròrroga establerta fins el 31 de
desembre de 2018. Concretament s’adoptaren els acords següents:
•

En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient
de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport
col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa.

•

En sessió de 25 d’octubre de 2013, l’acord de pròrroga del contracte del
servei, pel període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor
es fes càrrec del servei i com a màxim fins el 31 de maig de 2014.

•

En sessió de 9 de maig de 2014, l’acord de nova pròrroga del contracte pel
període de temps que resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes
càrrec, que es va fixar com a màxim el 31 de desembre de 2014.

•

En sessió de 23 de maig de 2014, l’acord d’adjudicació del contracte, que
va ser posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix
òrgan, en compliment de la Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic (TCCSP), davant el recurs especial
interposat per l’empresa licitadora CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE SA (CTSA), que va anul·lar l’adjudicació i va obligar a
retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic
de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.

•

En sessió de 7 de novembre de 2014, l’acord per segona vegada de
l’adjudicació del contracte, que també va ser posteriorment anul·lada en
data 20 de febrer de 2015 pel mateix òrgan, en aquest cas en compliment
de la Resolució núm. 6/2015 del TCCSP, davant d’un nou recurs especial
interposat per l’empresa licitadora CTSA, que novament va anul·lar
l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar
degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que
depenien d’un judici de valor.

•

En sessió de 3 de desembre de 2014, l’acord de prorrogar el contracte per
a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i
urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel
període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor i
adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es fes càrrec del mateix i
iniciés la gestió i explotació dels servei municipals del transport públic
col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30 de juny de 2015, en el termes
del l’art 235, lletra a, del ROAS.
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•

En la sessió de 22 de maig de 2015, l’acord de desistiment del
procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport
col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa i prorrogar el contracte per
a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i
urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS
MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que
resultés necessari, fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a
màxim fins el 31 de desembre de 2016.

•

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre del 2016, va
aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei
municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa,
fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31
de desembre de 2017.

•

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de juny del 2017, va aprovar
l’actualització de les condicions de prestació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, durant
el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

•

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va
aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei
municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa,
fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31
de desembre de 2018.

•

En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat ha
informat sobre la necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la
gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i
urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i
Transports Municipals d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 30 de
setembre del 2019, així com a les condicions de prestació del servei durant
el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2019. La dita
proposta tècnica va ser dictaminada per la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció dels
corresponents acords.

•

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va rebutjar la
pròrroga del contracte.

•

En data 2 de novembre de 2018, la Cap de Planificació i la Directora del
Servei de Mobilitat han informat sobre la necessitat d’acordar la
continuïtat del contracte, sense interrupcions, fins a l’adjudicació i
formalització del nou contracte, considerant sobretot que el contracte
inclou un servei obligatori, i en base al referit informe l’Alcalde ha dictat
el Decret núm. 9060/2018, de data 5 de novembre, disposant que
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) continuï
prestant el servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i
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urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, amb la continuïtat i la regularitat
acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou contracte, i comenci
la seva execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a
l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei de
titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la
ciutat de Terrassa.
•

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar
l’inici de l’expedient de contractació, l’informe de necessitat del referit
contracte, així com l’estudi de viabilitat econòmic financera, així com
d’altres tràmits necessaris per a la contractació de la concessió del servei
de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de
Terrassa.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 25 de febrer de 2016, va autoritzar la
renovació de la flota amb l’adquisició de 15 vehicles per un valor estimat de 4.425.000 € i aquests
van ser incorporats a la flota de TMESA al juliol del 2017, per un import final de 4.348.180 €. Les
operacions de finançament vinculades a aquesta inversió van ser aprovades pel Ple municipal el 29
de juny del 2017.
Concretament es van incorporar aquests vehicles:
1.
2.
3.
4.

4 autobusos de 12 metres de la marca MAN, model A-22 Euro VI amb carrosseria
Castrosua New City
6 autobusos híbrids de 12 metres de la marca VOLVO, model 7900
4 autobusos articulats de 18 metres de la marca MAN, model A-24 Euro VI amb
carrosseria Castrosua New City
1 Microbús IVECO, model Iveco-Ferqui 70

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 22 de febrer de 2018, va autoritzar la
renovació de la flota amb l’adquisició de 10 vehicles híbrids per un valor estimat de 3.483.143 € i
aquests van ser incorporats a la flota de TMESA aquest mes de març del 2019, per un import final
de 3.073.000 €. Les operacions de finançament vinculades a aquesta inversió són les que es
proposen siguin aprovades pe Ple municipal d’abril del 2019.
Concretament es van incorporar 9 autobusos híbrids de 12 metres i 1 autobús híbrid de
18m de la marca Mercedes.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 25 d’octubre de 2019, va aprovar la pròrroga
del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de
la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel període de temps que
resulti necessari, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de
desembre del 2020. També es va formalitzar un nou Contracte del servei per al període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 on s’aprovaven les inversions de 5 autobusos de 12
m híbrids i un microbús, amb un cost previst de 1.875.000,00 €.
El Consell d’Administració de Transports Municipals d’Egara, SA., el passat 1 de
juliol de 2020, ha aprovat la compra d’un microbús, després de que el concurs per adjudicar el
microbús híbrid fos declarat desert per la mesa de contractació en data 10 de gener de 2020 per falta
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de presentació d’ofertes. Després de ser declarat desert el concurs i atenent a la urgent necessitat de
disposar d’aquest vehicle per les continues avaries de l’actual, la legislació vigent permet a la
societat l’adquisició d’un microbús mitjançant un procediment negociat sense publicitat. La mesa
de contractació, el 13 de maig de 2020, va proposar la compra del vehicle Mercedes modelo
Sprinter City 65, amb capacitat per a 28 viatgers per un import de 169.130€ atenent al rendiment
d’aquest vehicle presta en altres ciutats en línies amb orografia complicada com és el cas de Can
Palet de Vista Alegre.
De l’anàlisi realitzat i contingut a l’informe tècnic inclòs en aquest expedient es
considera que l’arrendament financer és l’opció més adequada per a finançar la compra del nou
vehicle, microbús.
Respecte a les condicions de finançament de la flota s’han sol·licitat a diferents
entitats financeres ofertes de finançament mitjançant contracte de leasing per a poder cobrir aquesta
operació.
Les diferents ofertes de les entitats han estat objecte d’anàlisi en quant al tipus
d’interès ofertat i el termini, aconsellant la proposta presentada per l’entitat financera del Banc
Sabadell, amb les condicions següents:
Import:
Termini:
Tipus d’interès fix:
Comissió d’obertura:
Comissió de cancel·lació:
Comissió de subrogació:
Quota mensual:

169.130,00€
120 mesos (10 anys)
2,52%
0,50%
5,00%
3,00%
1.595,93€

Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat de l’Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat, de 2 de juliol de 2020, on es proposa procedir a l’aprovació del finançament d’1 vehicle,
microbús mitjançant l’arrendament financer, leasing mobiliari, amb l’entitat financera Banc
Sabadell, així com a l’aprovació del document denominat carta de manifestacions, inherent a
l’operació de leasing, que s’adjunta al present dictamen i facultar a la Regidora Delegada i Tinent
d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat i a la Tinent d’alcalde l’Àrea de Serveis Generals i Govern
Obert, en representació de l’Ajuntament, per a poder signar-ho.
I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta.
La Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert en ús de les seves
atribucions atorgades per Decret de l’Alcaldia-Presidència número 5764, de 18 de juny de 2019,
fent ús del que preveu l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya,
PRIMER.- Procedir a l’aprovació del finançament del nou vehicle microbús adquirit,
mitjançant l’arrendament financer, leasing mobiliari, a contractar per part de Transports Municipals
d’Egara, SA. amb l’entitat financera del Banc Sabadell, per un import total de 169.130,00€, destinat
a l’adquisició de d’un (1) vehicle microbús, en execució de l’aprovat per l’Excm. Ajuntament en
Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2019, així com de conformitat amb l’acord del
Consell d’Administració de l’esmentada societat de 1 de juliol de 2020.
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Les condicions de l’operació de leasing són:
Import:
Termini:
Tipus d’interès fix:
Comissió d’obertura:
Comissió de cancel·lació:
Comissió de subrogació:
Quota mensual:

169.130,00€
120 mesos (10 anys)
2,52%
0,50%
5,00%
3,00%
1.595,93€

SEGON.- Aprovar el document denominat carta de manifestacions, inherent a
l’operació de leasing esmentat en l’acord anterior, que s’adjunta al present dictamen, i facultar
indistintament a la Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la Tinent d’alcalde
l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert per a poder signar-la en representació de l’Ajuntament.
TERCER.- Sotmetre aquesta Resolució a ratificació del Ple de la Corporació.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’empresa Transports Municipals d’Egara, SA.
(TMESA) i als departaments corresponents d’aquest Ajuntament.»
Epígraf 7)

Aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici de 2019 de l’aportació municipal
a l’empresa de Transports Municipals d’Egara, SA.

La Sra. Melgares explica que l’aportació municipal de l’any 2019 és de 6.144.589,40
euros, amb unes despeses anuals de gairebé catorze milions, mig milió més elevades que l’exercici
anterior. Els ingressos també van ser més elevats, a causa de l’increment de viatgers. S’han fet uns
700.000 desplaçament més que l’any 2018, arribant a gairebé catorze milions de viatges. La Sra.
Melgares espera que malgrat la situació actual, continuï incrementant-se el nombre de viatgers. Tot
i això, caldrà esperar fins a finals d’enguany, per veure si és possible recuperar el nombre de
viatgers, que s’ha reduït a causa de la situació de crisi sanitària.
Pren la paraula el Sr. González, qui posa de manifest que aquest és un expedient
tècnic, que valida la liquidació a l’empresa, en la qual l’Ajuntament no participa de manera directa
en la seva gestió. La posició del Grup de Ciutadans és d’abstenció.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

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

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

El contingut del dictamen aprovat es transcriu a continuació:
« L’empresa Transports Municipals d’Egara, SA. (TMESA) presta el servei municipal
de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers en el municipi de Terrassa. L’any 2019 ha prestat
aquest servei amb 66 autobusos, a 31 de desembre de 2019: 53 d’ells estàndard de 12 metres, 11
articulats de 18 metres, un autobús adaptat per a persones amb discapacitat i un microbús de 30
places, amb 156 conductors de mitjana i a 31 de desembre han estat de 179, 13.992.585 viatgers, un
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5,33% més (708.094 viatgers) que l’any 2018, 13.149.136 de pagament (un 94%) i 843.449 de no
pagament (un 6%), i un total de 2.931.432 quilòmetres comercials recorreguts i amb una puntualitat
mitjana del 87,6%.
L’Ajuntament de Terrassa i l’empresa Transports Municipals d’Egara, S.A. (TMESA)
estan adherits al sistema tarifari integrat del transport metropolità de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) des de l’1 de gener de 2003. Això ha possibilitat la utilització de tots els mitjans
de transport públics (autobús, tren i metro) que calguin per desplaçar-se entre un punt i l’altre dins
la regió metropolitana de Barcelona (RMB) amb un sol bitllet.
L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús que
es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia
mixta, per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA). El capital de
TMESA està constituït en el seu 80 % per la societat CORPORACIÓN ESPAÑOLA DEL
TRANSPORTE S.A., integrada en el grup AVANZA, i en un 20 % per l’Ajuntament de Terrassa.
TMESA es va constituir mitjançant escriptura pública el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació
pública i acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de 1989.
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb
la fórmula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per a la
gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de
pròrroga fins a 10 anys més.
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol del 2009, actuant en virtut
de delegació d’atribucions del Ple municipal, es va aprovar la pròrroga voluntària del contracte per
un període de temps comprès entre el dia 19 de setembre de 2009, data de finalització del període
inicial, i el dia 31 de desembre de 2013, amb la previsió de que durant el transcurs del referit
període temporal es coneixerien els efectes i la incidència en la mobilitat derivada del
perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la conseqüent construcció
de tres noves estacions en el nucli urbà, i podria ser objecte de valoració i eventual revisió la forma
de gestió del referit servei.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va aprovar el canvi en
la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa, de l’actual
modalitat de societat d’economia mixta, en què l’Ajuntament participa, a la modalitat de concessió.
Un cop establerta la modalitat de concessió com a forma de prestació del servei, la
Junta de Govern Local, en exercici d’atribucions delegades del Ple municipal, i també directament
el Ple municipal, varen adoptar una sèrie d’acords amb l’objectiu d’adjudicar el contracte de
concessió, així com d’altres establint la pròrroga del contracte amb TMESA mentre es produïa la
dita adjudicació, així com les condicions de prestació del servei en els referits períodes de pròrroga,
essent la darrera pròrroga establerta fins el 31 de desembre de 2018. Concretament s’adoptaren els
acords següents:
En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient de
contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu,
públic i urbà de viatgers de Terrassa.
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En sessió de 25 d’octubre de 2013, l’acord de pròrroga del contracte del servei,
pel període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor es fes càrrec
del servei i com a màxim fins el 31 de maig de 2014.
En sessió de 9 de maig de 2014, l’acord de nova pròrroga del contracte pel
període de temps que resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes càrrec, que
es va fixar com a màxim el 31 de desembre de 2014.
En sessió de 23 de maig de 2014, l’acord d’adjudicació del contracte, que va ser
posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en
compliment de la Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP), davant el recurs especial interposat per l’empresa
licitadora CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA (CTSA), que
va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de
motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que
depenien d’un judici de valor.
En sessió de 7 de novembre de 2014, l’acord per segona vegada de l’adjudicació
del contracte, que també va ser posteriorment anul·lada en data 20 de febrer de
2015 pel mateix òrgan, en aquest cas en compliment de la Resolució núm. 6/2015
del TCCSP, davant d’un nou recurs especial interposat per l’empresa licitadora
CTSA, que novament va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el
procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels
criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.
En sessió de 3 de desembre de 2014, l’acord de prorrogar el contracte per a la
gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la
ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel període de temps que
resultés necessari, fins que el nou gestor i adjudicatari del contracte, en procés de
licitació, es fes càrrec del mateix i iniciés la gestió i explotació dels servei
municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30 de juny
de 2015, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.
En la sessió de 22 de maig de 2015, l’acord de desistiment del procediment
d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i
urbà de viatgers de Terrassa i prorrogar el contracte per a la gestió i explotació del
servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa,
vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA
(TMESA), pel període de temps que resultés necessari, fins que un nou gestor es
fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre del 2016, va aprovar la
pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es
fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2017.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de juny del 2017, va aprovar
l’actualització de les condicions de prestació del servei municipal del transport
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públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, durant el període
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va aprovar la
pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es
fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2018.
En data 8 de juny de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar
sentència favorable a les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de l’acord municipal
de data 22 de maig de 2015 pel qual es va desistir del procediment d’adjudicació iniciat per acord
del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013.
En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat ha informat sobre la
necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i
Transports Municipals d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 30 de setembre del 2019, així
com a les condicions de prestació del servei durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de
setembre de 2019. La dita proposta tècnica va ser dictaminada per la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció dels corresponents acords.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va rebutjar la pròrroga del
contracte.
En data 2 de novembre de 2018, la Cap de Gestió Econòmica dels Serveis i Entitats
Públiques i la Directora del Servei de Mobilitat han informat sobre la necessitat d’acordar la
continuïtat del contracte, sense interrupcions, fins a l’adjudicació i formalització del nou contracte,
considerant sobretot que el contracte inclou un servei obligatori, i en base al referit informe
l’Alcalde ha dictat el Decret núm. 9060/2018, de data 5 de novembre, disposant que
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) continuï prestant el servei de titularitat
municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, amb la continuïtat
i la regularitat acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou contracte, i comenci la seva
execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a l’aprovació de l’expedient de
contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà
de viatgers de la ciutat de Terrassa.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar l’inici de
l’expedient i la realització d’uns tràmits preparatoris per a la contractació de la concessió del servei
de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa.
El Ple extraordinari de l’Ajuntament, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar la
pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu
i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS
D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor es
faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2019, va aprovar la pròrroga del
contracte pel període de temps que resultés necessari, fins que un nou gestor es fes càrrec del
mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2020.
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L’empresa ha presentat els Comptes Anuals 2019 a l’Ajuntament de Terrassa per a ser
analitzats, tenint en compte les condicions de prestació del servei municipal del transport públic
col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa durant el període comprès entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2019 aprovades pel Ple extraordinari de l’Ajuntament, en sessió del dia 9 de
maig del 2019.
I, per altra banda, la clàusula Quarta. La Subvenció, apartat 2.- Gestió i liquidació, del
Contracte del Servei de Transport Públic Urbà de Terrassa, per al període comprés entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2019, preveu que l’Ajuntament ha d’abonar mensualment a TMESA
una dotzena part del 90% de la subvenció pressupostària, abans del dia 28 de cada mes.
La subvenció definitiva de l’any s’ha de regularitzar d’acord amb els resultats reals del
període considerat.
Presentada una proposta de liquidació i Comptes Anuals (CCAA) 2019 per part de la
societat Transports Municipals d’Egara, SA. (TMESA) i analitzada aquesta es procedeix a calcular
la liquidació econòmica de l’exercici 2019.
L’aportació de l’Ajuntament sobre el Resultat d’Explotació de l’any 2019 és de
5.683.689,84€.
Una vegada calculats els bonus/malus per despeses i per altres ingressos, l’aportació
total de l’Ajuntament passa a ser de 6.144.589,40€.
Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat de l’Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat, de 2 de juliol de 2020, on es proposa procedir a l’aprovació de la liquidació esmentada.
És per això que la Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Procedir a l’aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici de 2019 de
l’aportació municipal per import de 6.144.589,40€ a l’empresa de Transports Municipals d’Egara,
SA..
SEGON.- Pel que fa al saldo a favor de l’Ajuntament de Terrassa, a 31.12.2019,
d’import 158.913,35€, caldrà descomptar-lo dels pagaments pendents de l’exercici 2020.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’empresa Transports Municipals d’Egara, SA.
(TMESA) i als departaments corresponents d’aquest Ajuntament.»
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
Epígraf 8)

Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2021 els dies 1 d’abril
(Dijous Sant) i 5 de juliol (Dilluns de Festa Major).

Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
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« Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021.
Atès que l’article 2 de l’esmentada norma disposa que, mitjançant Ordre del mateix
Departament i a proposta dels municipis respectius, es fixaran dues festes locals més, retribuïdes i
no recuperables.
Atès que l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, determina que aquestes dues
festes locals hauran de ser fixades pels Ajuntaments mitjançant Acord Plenari.
D’acord amb la normativa citada i a la vista del calendari del proper any.
Per tot això la Tinenta d’Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Govern Obert, proposa, per a la seva elevació al Ple, l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2021 els dies 1 d’abril (Dijous Sant) i
5 de juliol (Dilluns de Festa Major).»
Epígraf 9)

Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria anual
del registre comptable de factures, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic per a l’exercici 2019.

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa queda assabentat del contingut del present
document, el contingut del qual es transcriu a continuació:
« El Capítol IV del Títol VI del vigent Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) i el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local estableixen la normativa de
Control i Fiscalització en l’àmbit local. En aquest sentit, l’article 213 de la LRHL determina l’àmbit
del control intern en relació a la gestió econòmica dels ens locals així com dels organismes
autònoms i les societats mercantils que en depenen.
Tal com recull l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, les Intervencions
Generals i òrgans equivalents de cada administració realitzaran una auditoria de sistemes anual per
a verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de
funcionament previstes a la normativa.
D’acord amb el que marca la “Guia per a les auditories dels Registres Comptables de
Factures previstes a l’article 12 de la Llei 25/2013” publicada per la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE).
Atesa la Resolució número 3346 de data 22 de març de 2012 del tinent d’alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals per la qual s’aprova el procediment de control Financer amb
mètode de selecció de mostres i els criteris de selecció d’expedients a analitzar.
En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a
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l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.- Prendre coneixement de La Memòria relativa al desenvolupament de
l’auditoria anual del registre comptable de factures segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic per
a l’exercici 2019.»
Epígraf 10) Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques de
fiscalització a posteriori i control financer, corresponent al Pressupost de 2019.
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa queda assabentat del contingut del present
document, el contingut del qual es transcriu a continuació:
« D’acord amb els articles 213 i 220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 36.1 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de
control financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al president de
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al ple per al seu coneixement, amb la finalitat
d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les actuacions de
control permanent i de cadascuna de les auditories, així com del control financer de subvencions.
La Intervenció general va elaborar el Pla anual de control financer per a l’exercici
2020, i se’n va donar compte al ple en la sessió de data 20 de desembre de 2019. En aquest s’hi
estableixen les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les auditories, així
com del control financer de subvencions, a realitzar, si s’escau, durant l’exercici 2019.
En compliment del requerit pels articles 213 i 220.4 del TRLRHL i per l’article 36.1
del RCIL, es remet al Ple, pel seu coneixement, la present Memòria en la que es fan constar les
actuacions de control financer realitzades sobre l’exercici 2019.
En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.- Prendre coneixement de La Memòria relativa al desenvolupament de les
tasques de fiscalització a posteriori i control financer, realitzades per tal de donar compliment de
l’article 213 i 220.4 de la Llei d’Hisendes Locals, l’article 36.1 del RD 424/2017 pel qual es regula
el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i disposicions concordants,
relatiu al Pressupost de 2019.»
Epígraf 11) Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i dels seus
ens, corresponent al Pressupost de 2019.
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa queda assabentat del contingut del present
document, el contingut del qual es transcriu a continuació:
« El control intern, regulat en l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i desenvolupat pel Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l’exercit per les Entitats Locals
respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les societats
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mercantils d’elles dependents, en la seva accepció de funció interventora, control financer i controls
d’eficàcia i eficiència.
Els resultats d’aquest control intern, d’acord amb l’article 37 del referit Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de
l’aprovació del Compte General. Informe resum que serà remès al Ple, a través del President de la
Corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any. Conforme al mandat imposat pel punt tercer d’aquest mateix article, la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la
qual s’establien les instruccions a les quals ha d’ajustar-se el contingut, estructura i format de
l’informe resum.
En virtut d’això es remet al Ple, pel seu coneixement, el present informe en el qual
s’inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció
interventora i el control financer per a l’exercici 2019 d’aquesta Entitat i dels seus ens.
En atenció als antecedents esmentats, aquesta Comissió Informativa proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.- Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i
dels seus ens, realitzat per tal de donar compliment de l’article 37 del RD 424/2017 pel qual es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, relatiu al Pressupost
de 2019.»
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
Epígraf 12) Aprovació de la signatura del conveni de participació conjunta a la Xarxa de Ciutats
Eurocities entre els municipis del Sistema Urbà de Terrassa.
Pren la paraula el Sr. Albert, qui destaca que Eurocities és una xarxa de grans ciutats
europees, formada per govern locals, amb més de 140 ciutats que governen més de 130 milions de
ciutadans, de trenta-nou països. És una xarxa que permet accedir a grups de treball, a projectes i
activitats relacionats amb polítiques públiques locals. Ofereix la possibilitat de compartir
coneixements i d’intercanviar idees. Aquest és un conveni que se signa com a Terrassa, però que en
realitat inclou tot el seu sistema urbà, amb els municipis de l’entorn, incloent-hi Rubí i Sant Cugat.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« El Servei de Relacions Europees i internacionals i Projecció de la ciutat de
l’Ajuntament de Terrassa té com a missió representar, impulsar, potenciar i desenvolupar el
posicionament de Terrassa en l’escenari europeu i internacional, des de tots els àmbits de
governança multinivell, tot analitzant les polítiques públiques sectorials i proposant les diferents
línies d’actuació que se’n derivin, per tal de proveir elements per a la presa de decisió que
s’apliquin al consistori i que promoguin el benefici de Terrassa i la seva ciutadania.
Terrassa amb el seu sistema urbà, integrat pels municipis de Castellbisbal,
Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès,
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, va presentar una candidatura conjunta el mes de juliol de
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2008 per esdevenir membre de ple dret de la xarxa EUROCITIES de ciutats europees. Després de
diverses negociacions amb la xarxa i les ciutats membres del comitè executiu, la candidatura
conjunta va ser acceptada i ratificada per l’Assemblea General el mes de novembre de 2008. Així,
des de gener de 2009, el sistema urbà de Terrassa va esdevenir membre de ple dret de la xarxa, amb
la consegüent signatura d’un conveni de col·laboració.
EUROCITIES és la xarxa de les principals ciutats europees. Fundada el 1986, la xarxa
compta amb més de 140 ciutats grans de 30 països europeus. EUROCITIES facilita una plataforma
per a les seves ciutats membres on compartir coneixements i idees, intercanviar experiències,
analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions innovadores, a través de diferents fòrums,
grups de treball, projectes, activitats i esdeveniments.
A dia d’avui, els municipis adherits al Sistema Urbà de Terrassa són Matadepera,
Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i
Viladecavalls.
Atès que l’objecte del conveni de seguir formant part de la Xarxa de ciutats
EUROCITIES segueix vigent però ha canviat el nombre de municipis membres, ja que dos d’ells
van manifestar la seva voluntat de desvincular-se del conveni.
Atès que cal adaptar l’actual conveni de l’11 de juliol de 2008 a la normativa vigent
(Llei 40/2015 d’1 d’octubre de 2015), d’acord amb els articles 47 i següents i la seva disposició
addicional vuitena.
Vista la memòria justificativa emesa pel cap del Servei de Relacions Europees i
Internacionals en data 9 de juny de 2020, en la qual s’informa, entre altres, de què s’ha iniciat el
pagament de la quota any 2020 a la Xarxa de ciutats Eurocities per un import de 16.300€, de la que
correspon a Terrassa la quantitat de 8.253,77€ (operació comptable AD núm. 12020000103391),
pel que de la signatura d’aquest nou text del conveni per a l’any 2020 no es desprèn cap despesa
econòmica, ja que s’ha tramitat inicialment, en base al text del conveni anterior.
Vistos la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret
Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i del règim local de
Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals de Catalunya; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic.
Atenent els antecedents que han estat exposats anteriorment, la comissió informativa
de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat proposa a l’ Excm. Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre els ajuntaments que
continuen formant part del Sistema Urbà de Terrassa: Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa per tal d’adaptar-lo a
la normativa de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, d’acord amb els articles 47 i següents i la seva
disposició addicional vuitena, així com per a la seva actualització pel que fa al nombre de municipis
membres, el text del qual diu:
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“ CONVENI DE PARTICIPACIÓ CONJUNTA
A LA XARXA DE CIUTATS EUROCITIES ENTRE ELS
MUNICIPIS DEL SISTEMA URBÀ DE TERRASSA
Terrassa, a 30 de març de 2020
1.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ CONJUNTA
ENTRE ELS MUNICIPIS DEL DENOMINAT SISTEMA URBÀ I
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

2.

DADES DELS PARTICIPANTS DEL CONVENI

3.

EXPOSICIÓ DE VOLUNTATS I ANTECEDENTS
• ANTECEDENTS

Que EUROCITIES és la xarxa de les principals ciutats europees amb seu a
Brussel·les (d’ara endavant, la xarxa). Fundada el 1986, compta amb 132 ciutats grans de 30 països
europeus i facilita una plataforma a les ciutats membres per compartir coneixements i idees,
intercanviar experiències, analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions innovadores, a
través de diversos fòrums, grups de treball, projectes, activitats i esdeveniments.
Els objectius de la xarxa són:
➼ Entaular diàleg amb les institucions europees i assegurar el rol de les ciutats
en les polítiques públiques i legislació de la UE.
➼ Promoure una cooperació efectiva entre les diferents esferes de govern: local,
regional, nacional, europea i internacional.
➼ Millorar les relacions transnacionals entre ciutats a través de la participació
en projectes europeus.
Aquests objectius s’assoleixen a través de:
➼ Treball en xarxa – compartint i millorant el coneixement
➼ Treball com a grup de pressió – desenvolupant i influenciant polítiques
públiques
➼ Treball de campanya – incrementant el coneixement públic
Per ser membre de ple dret d’EUROCITIES és necessari ser una ciutat o una
aglomeració urbana de 250.000 habitants com a mínim (Article 6 dels estatuts de la xarxa).
Que l’Ajuntament de Terrassa sempre ha considerat que aquest acord de
cooperació conjunta és una eina essencial de col·laboració que aporta valor, coneixement expert i
avantatges competitius territorials que poden beneficiar directament i indirecta tots els territoris que
formen part d’aquest conveni de participació que ja es va subscriure en data 11 de juliol de 2008,
signant un el conveni de col·laboració dels municipis de:
Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze
del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, que representaven una població de més
de 400.000 habitants
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El conveni va tenir per objectiu treballar conjuntament per a la protecció i
promoció dels seus interessos comuns respecte el procés d’integració europea a través de la
participació conjunta a la xarxa.
Aquest conjunt de municipis que participà conjuntament a la xarxa va ser referit
com a “sistema urbà”.i denominat a nivell internacional Terrassa Metropolitan Area. Aquest conjunt
de municipis que van formalitzar aquest primer acord configuren pel seu territori, pel seu nombre
d’habitants i per les seves característiques socioeconòmiques una àrea d’influència diferenciada a la
comarca del Vallès Occidental, la qual cosa els va permetre presentar candidatura conjunta per a
l’adhesió a la xarxa de ciutats EUROCITIES.
Que la presència com a membres de ple dret a la xarxa de ciutats EUROCITIES
del conjunt de municipis que formen part del sistema urbà de Terrassa: Castellbisbal, Matadepera,
Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Terrassa,
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, va comportar un gran profit per al seu desenvolupament com
a conjunt ja que el treball dut a terme es va focalitzar en:
Posicionament dels municipis dins de l’escenari de ciutats grans d’Europa.
Defensa dels interessos i les característiques específiques que el territori que
comprenen aquests municipis.
Poder actuar com a través de la xarxa com a grup de pressió davant les
institucions europees.
Intercanvi de bones pràctiques en tots els fòrums temàtics abans citats.
Informació de primera mà sobre les noves tendències en polítiques públiques
per part de les institucions europees i a la resta de ciutats d’Europa.
Rebre, proposar i presentar propostes de projectes europeus amb les ciutats
més grans i importants d’Europa.
Poder ser membre del Comitè Executiu i de la Presidència de cadascun dels
Fòrums d’EUROCITIES.
Oportunitat de poder organitzar al sistema urbà de Terrassa reunions i
esdeveniments europeus que proposin els fòrums de la xarxa, la qual cosa
permet promoure els municipis del districte arreu d’Europa (branding
territorial).
Que per a aquest projecte, l’Ajuntament de Terrassa va posar a disposició de tots
els municipis del sistema urbà de Terrassa el coneixement i l’experiència del Servei de Relacions
Europees i Internacionals aprofitant l’estructura que ja es disposava dins la xarxa EUROCITIES.
Els ajuntaments del sistema urbà van MANIFESTAR que
I.

Els municipis gaudeixen d’autonomia constitucionalment garantida i són
un dels fonaments del nostre règim democràtic. La llei de bases del règim
local reconeix als municipis el dret a intervenir en tots aquells assumptes
que afecten directament als seus interessos i els confirma les
competències i la capacitat de gestió necessàries, de conformitat amb els
principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió
administrativa a la ciutadania.
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II.

La Carta Europea de l’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985, feta a
Estrasburg, signada pel Regne d’Espanya, ratificada el 20 de gener de
1988 i en vigor des de l’1 de març de 1989, reconeix en el seu article 10
el dret dels ens locals d’associar-se amb altres ens locals per a la
protecció i promoció dels seus interessos comuns i d’integrar-se en
associacions internacionals d’ens locals.

III.

La Unió Europea (UE) ha esdevingut en els darrers anys un espai
d’actuació cada cop més habitual pels municipis. Al fet que el 80% de la
població de la UE és urbana s’ha d’afegir que pràcticament el 70% de la
normativa que els Ajuntaments han d’aplicar als municipis prové
directament o indirectament de normativa comunitària. Els ajuntaments
han de poder participar del procés d’integració europea com a actors de
primer nivell ja que són l’administració més propera al ciutadà.

IV.

EUROCITIES és la principal plataforma de governs locals d’Europa. El
conjunt de municipis va aprovar la candidatura conjunta per a l’adhesió a
la xarxa.

V.

Que amb aquesta voluntat es va considerar adient articular aquesta
actuació mitjançant un conveni de cooperació i col·laboració associativa,
d’acord amb les previsions contingudes a l’article 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Que per tot el més amunt manifestat els ajuntaments del sistema urbà van
subscriure aquest document establint voluntàriament i de comú acord els següents pactes i clàusules
que consistien en
Pactes del conveni 2008
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració associativa dels
municipis de Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç
Savall, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, va ser l’establiment
d’una fórmula per treballar conjuntament per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns
respecte el procés d’integració europea a través de la participació conjunta a la xarxa EUROCITIES
(en endavant, la xarxa) amb seu a Brussel·les (Bèlgica).
Segon.- Actuacions específiques
D’acord amb l’objectiu principal definit genèricament a la clàusula primera, les
actuacions específiques que es van realitzar en el marc del Conveni de 2008 va ser la presentació de
la candidatura conjunta per esdevenir membres de ple dret de la xarxa sota la denominació de
Terrassa – Vallès Oest. Aprofitant l’experiència com a membre associat de la xarxa des de l’any
2003 de l’Ajuntament de Terrassa, el seu servei de Relacions Europees i Internacionals que va
coordinar la presentació de la candidatura i totes les accions que se’n van derivar, amb la resta de
municipis, fins a la resolució per part del Comitè Executiu i l’Assemblea General de la xarxa que va
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tenir lloc el mes de novembre de 2008 i va permetre esdevenir membre de ple dret a partir de gener
de 2009.
Tercer.- Elements de coordinació
La coordinació de la pertinència del conjunt de municipis a la xarxa va ser
encarregat al Servei de Relacions Europees Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa, actuant en
coordinació constant amb tots els municipis signataris d’aquest acord d’associació per portar a
terme la participació, el seguiment i l’aprofitament de la pertinència a la xarxa.
Quart.- Règim econòmic
La quota anual com a membre de ple dret a reemborsar a la xarxa es ponderaria
entre els municipis signataris d’aquest acord d’associació d’acord amb les dades anuals de població
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
La quota anual es troba subjecta a l’increment que aprovi la xarxa en la seva
Assemblea General.
En el moment del pagament de la quota cada Ajuntament transferirà a
l’Ajuntament de Terrassa la quantitat que li pertoqui, el qual a través del seu Servei de Relacions
Europees i Internacionals que gestionarà totes les accions necessàries pel pagament de la quota
anual a la xarxa.
En el cas que algun dels 11 municipis que en el primer conveni van signar aquest
acord d’associació decidís no continuar la seva participació a la xarxa a través del conjunt de
municipis, aquest ho notificarà oficialment a la resta de municipis. L’Ajuntament de Terrassa, a
través del seu Servei de Relacions Europees i Internacionals, procediria a dur a terme les accions
oportunes per comunicar-ho a la xarxa, reorganitzar el treball del conjunt de municipis a la xarxa i
recalcular la quota anual del període immediatament següent a la sortida del municipi.
La realització de despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per
a cada exercici s’autoritzi als pressupostos, segons l’art 174 del Text refós de la Lleu d’Hisendes
Locals.
Cinquè.- Modificacions
Les parts poden modificar aquest conveni en qualsevol moment, mitjançant
l’acord dels òrgans competents de les respectives parts atorgants.
Les modificacions que en el seu cas es pactin s’adjuntaran com addenda del
present conveni.
Sisè.- Règim jurídic
El present Conveni es fonamenta i té el règim jurídic derivat de les estipulacions
contingudes a l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
al Capítol 1 del Títol 7, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en la resta de normativa estatal i autonòmica que és d’aplicació
en matèria de relacions interadministratives i de col·laboració associativa.
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Setè.- Causes d’extinció del conveni
Aquest Conveni es pot extingir o resoldre, entre d’altres causes, per les següents:
• La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de compliment dels objectius
pretesos.
• L’incompliment de les obligacions derivades del conveni.
• Per avinença de les parts signatàries.
• Altres legalment previstes.
Vuitè.- Vigència
La primera edició del Conveni va ser vigent des del moment de la seva signatura
un cop va ser aprovat pels òrgans competents dels respectius ajuntaments, mantenint la seva
vigència fins l’actualitat.
4.

VOLUNTATS DELS QUI SUBSCRIUEN

És voluntat dels Ajuntaments del les poblacions de Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant
Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, de
continuar amb l’esmentat acord de participació conjunta a la xarxa de ciutats europees Eurocities i
ACORDEN signar un nou acord de col·laboració per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent (Llei
40/2015 d’1 d’octubre de 2015), d’acord amb els articles 47 i següents i la seva disposició
addicional vuitena, així com per a la seva actualització pel que fa a nombre de municipis, ja que dos
d’ells van manifestar la seva voluntat de desvincular-se del conveni.
Atès que l’objecte del conveni segueix vigent, és voluntat dels Ajuntaments que
continuen formant part del sistema urbà de Terrassa; Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa, de seguir formant
part de la Xarxa de ciutats EUROCITIES, i per això acorden subscriure el present conveni, que es
regeix per les següents:
CLÀUSULES I ACORDS
PRIMERA.- Vigència
El termini de vigència del conveni serà de 4 anys des de la data de signatura,
prorrogables expressament per acord de totes les parts per 4 anys addicionals, en les mateixes
condicions del conveni subscrit en data 11 de juliol de 2008, amb l’excepció dels canvis que es
detallen a les clàusules que segueixen.
SEGONA.- Règim econòmic
La quota es repartirà entre els nou membres firmants del nou conveni.
Així, pel que fa al règim econòmic, per aquest any 2020 la quota de 16.300,00 euros
s’ha distribuït de la següent manera, segons les dades anuals de població publicades per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) de l’any anterior (2019):
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Població
TOTALS
Matadepera
Rellinars
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

Núm. hab.
435.566
9.326
780
77.464
91.006
20.141
220.556
2.093
6.688
7.512

%
100%
2,14%
0,18%
17,78%
20,89%
4,62%
50,64%
0,48%
1,54%
1,72%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

import quota
16.300,00
349,00
29,19
2.898,90
3.405,68
753,73
8.253,77
78,33
250,28
281,12

Veure en l’annex les partides de finançament de cada Ajuntament on s’imputarà la
despesa.
TERCERA.- Modificació i extinció
El conveni es podrà modificar pel mutu acord de les parts mitjançant una addenda
abans de la finalització del termini de vigència.
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per incompliment de les obligacions d’alguna de les parts.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

QUARTA.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment integrada per la part tècnica de cada municipi i
coordinada per la secretaria tècnica que ostenta el Servei de Relacions Internacionals de Terrassa i
que es reunirà periòdicament depenent del volum de matèries a tractar.
CINQUENA.- Resolució de conflictes
Aquest document té naturalesa administrativa. Els litigis que es plantegin per la
interpretació i aplicació del conveni seran coneguts i resolts per la jurisdicció contenciósadministrativa.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en
xx exemplars, en el lloc i en la data esmentats a l’inici del document.
ANNEX
Partides de finançament dels Ajuntaments que subscriuen el conveni:
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AJUNTAMENTS
Matadepera
Rellinars
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

PARTIDES
FINANÇAMENT

DE

7752 . 43901 . 48900

SEGON.- El termini de vigència del conveni serà de 4 anys des de la data de
signatura, prorrogables expressament per acord de totes les parts per 4 anys addicionals, en les
mateixes condicions del conveni subscrit en data 11 de juliol de 2008, amb l’excepció dels canvis
detallats en les clàusules segona, tercera, quarta i cinquena, del nou text del conveni que s’aprova.
TERCER.- Notificar aquests acords a les parts interessades.»
Epígraf 13) Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest de la Red Innpulso “Por el
impulso y promoción de las políticas públicas de innovación como herramientas clave
para paliar los efectos del COVID19 en las ciudades”.
El Sr. Forn explica el contingut del present dictamen, resumint els arguments recollits
a l’exposició de motius.
El Sr. Aguado anuncia que el vot del Grup del PSC serà favorable, si bé cal podar de
relleu un fet greu. Aquest manifest va lligat a la voluntat de la xarxa estatal que durant la crisi de la
COVID19 s’aportin solucions. El 10 de juliol, en un acte en els quals els convidats ho eren
objectivament, estava convidada la xarxa Red Innpulso, i estava presidida pel President del govern,
Pedro Sánchez, i amb la presència de diversos ministres. Es va anunciar un pla de xoc per la ciència
i la innovació, després de deu anys de retallades. La Red Innpulso hi era present com l’única i més
important representació. Aquesta xarxa, la més important de l’Estat, i copresidida per l’Ajuntament
de Terrassa, no podia deixar de ser-hi implicada. El pla de xoc conté disset mesures, per una
quantitat de 1.056 milions d’euros. El fet greu és que no hi havia representació de la copresidència
de Terrassa en aquest acte. Al llarg de l’existència d’aquesta xarxa no hi ha hagut oportunitat de
debatre amb la presidència del govern ni amb els ministres de l’àmbit. Si l’Alcalde, que és qui
representa la ciutat, no hi podia assistir per motius d’agenda, podria haver estat present el Regidor
competent en aquestes matèries, o bé el Tinent d’Alcalde de l’àrea, o bé qualsevol dels Regidors de
l’equip de govern. Cal denunciar que el fet que en un acte d’aquesta importància no fos
representada políticament la ciutat de Terrassa, suposa perdre una oportunitat.
El Sr. Forn puntualitza que la presentació del pla de xoc del Minsterio de Ciencia i
Innovació es va convocar amb dos dies d’antelació. La ciutat de Terrassa va ser-hi representada,
com la resta de 72 ciutats que conformen la Red Innpulso, per mitjà de la copresidència de la ciutat
d’Ermua. El ministeri va demanar expressament un únic representant per cadascuna de les entitats
convocades. No es tractava de reunions bilaterals, sinó d’una presentació pública. Van assistir-hi
vint entitats. En representació de la Red Innpulso va assistir-hi l’Alcalde d’Ermua. No es tracta d’un
problema d’agenda. L’Ajuntament de Terrassa va estar-hi d’acord i es va sentir representat.
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El Sr. Aguado considera que aquesta no és la informació pertinent, i tampoc és la
informació que el Sr. Forn va donar a la comissió informativa de l’àrea. La ciutat de Terrassa, en la
premsa, no ha tingut coneixement d’aquest important acte, malgrat que no hi assistís. Així i tot,
l’Ajuntament de Terrassa no ha vehiculat la informació, aquesta bona informació, ni abans ni
després.
El Sr. Forn puntualitza que la informació que va donar a la comissió informativa va en
la mateixa línia del que ha explicat ara. Terrassa va estar representada a l’acte a través de la
copresidència de la Red Innpulso.
Sotmès a votació el present dictamen, aquest és aprovat per unanimitat. El contingut
del dictamen aprovat és el següent:
« La ciutat de Terrassa forma part de la Red Innpulso, de Ciutats de la Ciència i la
Innovació, des de la seva creació, l’any 2010. La xarxa neix del Ministeri de Ciència i Innovació i
treballa amb el seu suport i tutela.
L’any 2017 la nostra ciutat és escollida per desenvolupar les funcions de Co-presidents
de la Red, conjuntament amb la ciutat d’Ermua, exercint, d’aquesta manera, la màxima
representativitat de la xarxa.
Durant la crisi sanitària, econòmica i social del Covid19, des de la Co-presidència es
planteja la necessitat de realitzar una declaració institucional conjunta de totes les ciutats membre
de la Red Innpulso (actualment 72) per tal de posar de manifest el compromís d’impulsar polítiques
públiques d’innovació com a eina clau per a pal·liar els efectes de la pandèmia a nivell local.
En data 1 de juliol de 2020 es reuneix de manera extraordinària el Ple de la Red
Innpulso i s’aprova per unanimitat l’adhesió al Manifest “Por el impulso y promoción de las
políticas públicas de innovación como herramientas clave para paliar los efectos del COVID19 en
las ciudades”.
L’adhesió al Manifest no suposa cap despesa econòmica per a l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès per la Directora de serveis d’innovació i d’universitats
amb data 2 de juliol de 2020.
Atenent els antecedents que han estat exposats anteriorment, la comissió informativa
de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat proposa a l’ Excm. Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest de la Red
Innpulso “Por el impulso y promoción de las políticas públicas de innovación como herramientas
clave para paliar los efectos del COVID19 en las ciudades”, la transcripció literal del qual és la
següent:.
“MANIFIESTO
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“Por el impulso y promoción de las políticas públicas de innovación como herramientas clave
para paliar los efectos del COVID19 en las ciudades”
Nos encontramos en los inicios de una crisis enorme, cuya magnitud es todavía difícil de ver. Esta
crisis obligará a replantearnos muchas cuestiones como colectivo, desde un enfoque poliédrico.
Las ciudades se encuentran en la tesitura de tener que gestionar en el ámbito de los servicios
municipales, las consecuencias de una crisis sanitaria de impacto mundial. Por ello, ahora, más
que nunca, emerge la necesidad de aprender de los errores y trabajar de manera inteligente y
coordinada para conseguir que nuestras ciudades sean realmente resilientes, que puedan
adaptarse a circunstancias extremas como la pandemia a la que nos enfrentamos evitando, en la
medida de lo posible, que un virus pueda determinar y controlar el futuro del crecimiento, la
conformación y el funcionamiento de las ciudades.
Esta situación, además de hacer más visibles algunos de los principales retos a los que se
enfrentaban las ciudades del siglo XXI, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de fomentar la
innovación y agilizar el cambio. Los Ayuntamientos están siendo conscientes de que ciertas
cuestiones no eran tan imposibles. Una muestra significativa de esto es la transformación digital de
nuestras administraciones locales. Cuestiones que parecían irreales y, cuyo desarrollo en el
imaginario colectivo y en el de la propia administración se pensaba prolongado en tiempo y
elevadísimo en recursos, se están aplicando en 48 horas. Véase el teletrabajo o soluciones de
teleasistencia.
Por otro lado, si algo ha quedado claro en los últimos meses es que los modelos de ciudad
adoptados impactan directamente en la salud, el bienestar, la educación o el trabajo de su
ciudadanía, especialmente en situaciones como en la que nos encontramos. Se pone de relieve la
importancia de una planificación urbana sostenible y sólida que busque respuestas en la
innovación y la colaboración, poniendo el foco en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde el ámbito urbano.
Es indudable que, ante este nuevo escenario, las políticas públicas de innovación se constituyen
como motores fundamentales de crecimiento, productividad, bienestar e inclusión.
Existen ciertos aspectos inherentes a la innovación en las ciudades, como son su carácter holístico
(la innovación debe ser una actitud de la sociedad); la importancia que tienen y tendrán los
ecosistemas locales; y la necesidad de acercar los suministros (cadenas de valor cercanas) y la
especialización competitiva.
En este sentido, debemos hacer especial incidencia en el vínculo inherente que existe entre
educación e innovación, tanto desde el punto de vista de que una mejor política educativa favorece
la innovación, como desde la perspectiva de que debemos incluir en la educación competencias
específicas sobre innovación.
La innovación, entendida en este contexto, es cualquier cambio, no solo tecnológico, basado en
conocimiento, no solo científico, que genera valor, no sólo económico1. El proceso de innovación
va más allá de la Investigación y el Desarrollo (I+D), y abarca las fases posteriores, como la
preproducción, producción, distribución, formación, preparación del mercado y el desarrollo de
nuevos métodos organizativos o de marketing.
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A través de la innovación se pueden obtener soluciones que se ajusten de manera rápida y eficaz a
las demandas reales de la sociedad en estos momentos de crisis y que ayuden a las empresas a
establecerse en el nuevo flujo productivo. Para ello, se debe estimular la creación de nuevos
productos, formas de organización y suministro y prestación de servicios que satisfagan los retos
económicos y sociales actuales, como pueden ser la necesidad (acentuada con la actual crisis) de
innovar en el cuidado de las personas, desde el punto de vista sanitario y emocional.
Ante estos aspectos juegan un papel relevante las Entidades Locales, que afrontan el reto de
proporcionar unos servicios de calidad que garanticen el estado del bienestar que hoy ha pasado
de ser una reivindicación global para convertirse cada vez más en una demanda personal y
comunitaria, articulada alrededor de la vida cotidiana y en los espacios de proximidad.
Las ciudades miembro de la Red Innpulso llevamos mucho tiempo trabajando activamente para ser
municipios innovadores e inteligentes, compartiendo la misma visión: desarrollar un modelo
productivo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, basado en el
conocimiento y la innovación, como medio para mejorar la calidad de vida en nuestros municipios.
Gracias a ello, hemos logrado apoyar la innovación en nuestros territorios, definiendo políticas,
potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico,
tecnológico e innovador, promoviendo las ciudades como elemento crucial que determine el
desarrollo económico y social.
Hoy más que nunca, las Ciudades Innpulso creemos que la innovación se constituye como una
poderosa herramienta de política pública que es clave para acelerar el cambio y el proceso de
recuperación post COVID-19 de nuestras ciudades, bajo las premisas de sostenibilidad social y
recuperación económica, poniendo especialmente el foco en impulsar y favorecer la economía
urbana y la reactivación del empleo, al tiempo que se fomenta la cohesión social, la igualdad de
género, la equidad y la garantía de acceso a la vivienda.
De esta forma, reafirmamos nuestro compromiso con la puesta en marcha de medidas de futuro
encaminadas a fomentar e impulsar políticas y herramientas de innovación en el ámbito local a fin
de poder mejorar el nivel de servicio público a la ciudadanía y dinamizar el ecosistema local
mejorando, de esta forma, la eficiencia de nuestro modelo productivo y la calidad de vida de las
personas.
Asimismo, todos los municipios miembros de la Red Innpulso afirmamos que la única forma en la
que creemos que se puede llegar a dar una respuesta a la situación actual es contando con
asignación de recursos específicos que nos permitan desplegar políticas locales de ciencia e
innovación. En este sentido, mediante la presente declaración institucional ponemos de manifiesto
la imperativa necesidad de trabajar de manera conjunta y avanzar en:
• El fomento de la innovación en todos los ámbitos, público y privado, y en especial el apoyo de los
proyectos de colaboración.
• El impulso del apoyo específico del Estado y las Comunidades Autónomas, a las políticas de
fomento de la innovación.
• La petición de la flexibilización de la regla del gasto y la posibilidad de aplicar los remanentes
positivos de tesorería para cubrir las necesidades surgidas en nuestras ciudades, también las
inversiones en proyectos de innovación pública, con motivo de la crisis del Covid-19.
• Impulsar, desde el ámbito municipal, el refuerzo de la cultura de la innovación, bien dotando
presupuestos dedicados a la misma, servicios que la fomenten, formación, asesoramiento y todas
aquellas iniciativas que contribuyan a generar un ecosistema innovador en el municipio.
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• El establecimiento de medios disponibles (no sólo económicos) internos y externos necesarios
para concretar la innovación.
Finalmente, desde la Red Innpulso animamos a todas las Entidades Públicas que se han suscrito al
presente manifiesto a que transformen esta declaración institucional en una moción municipal.”
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats i als departaments que
correspongui perquè el facin efectiu.»
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Epígraf 14) Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte als comptes de
l’exercici 2019 i, en conseqüència, elevar al Ple municipal la proposta d’aprovació
del Compte General de l’Ajuntament, i prendre coneixement dels informes de la
Intervenció General sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
la regla de la despesa i del límit del deute, amb motiu de la liquidació del Pressupost
del 2019, i l’estimació de la quantificació de la provisió de drets de dubtós cobrament.
El Sr. González manifesta que el Grup de Ciutadans no pot donar el vistiplau a uns
comptes que formen part d’un Pressupost al qual no va donar suport. El seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Vega agraeix la feina feta, sovint poc visible, per part de la Comissió de
Comptes, i amb tots els informes d’Intervenció dels quals abans s’ha pres coneixement. Cal valorar
tota aquesta feina, que millora la comptabilitat i la transparència de l’administració. El Sr. Vega
agraeix el treball dels equips d’Intervenció, dels serveis econòmics i de la Secretaria de
l’Ajuntament. El vot del Grup del PSC serà favorable.
Sotmès a votació el present dictamen, el resultat és el següent:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

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

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

El contingut del dictamen aprovat és el següent:
« L’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa entre d’altres aspectes que el
Compte General junt amb l’Informe de la Comissió Especial de Comptes seran exposats al públic, i
un cop exposats, junt amb l’informe definitiu de la Comissió i els possibles reparaments o
observacions, s’elevaran al Ple per a la seva aprovació.
Ha transcorregut el termini d’exposició establert a l’esmentat article, sense
al·legacions.
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L’informe definitiu emès per aquesta Comissió Especial de Comptes en data 17 de
juliol d’enguany acorda ratificar, en tots els seus termes, el contingut de l’informe inicial aprovat
per la dita Comissió en data 5 de juny sobre el Compte General de l’Ajuntament. corresponent a
l’exercici de 2019.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPS), estableix, al seu article 3, el principi d’estabilitat pressupostària per cadascun
dels agents del sector públic delimitat en l’article 2.
L’objectiu d’estabilitat, que ha estat aprovat pel conjunt d’entitats locals, és d’equilibri
o superàvit computat en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en
el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95).
L’article 16 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei General d’Estabilitat Pressupostària, estableix com s’ha de realitzar l’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Segons el seu apartat 2, la Intervenció Local elevarà al Ple
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus
organismes i ens dependents.
L’informe de l’Interventor General de data 25 de Maig de 2020 estableix que de
l’anàlisi de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Terrassa i dels
comptes anuals de les Societats Municipals es dedueix compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, afegeix un article, el 193 bis, al
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu als drets de difícil o impossible
recaptació.
En concret estableix una obligació d’informar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) i als respectius Plens del resultat de l’aplicació dels criteris
determinants dels drets de difícil o impossible recaptació considerats a efectes de calcular el
romanent de tresoreria, i a més que aquests criteris han de respondre, com a mínim, als límits que es
recullen en el mateix precepte. Aquests límits es concreten en uns percentatges en ordre creixent
segons antiguitat dels drets pendents.
Segons les diferents notes informatives de la direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, cal considerar aquesta regulació als efectes exclusivament d’elaborar un
informe que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del qual s’ha
d’informar al ple de l’ens local. Els criteris que figuren en aquest article s’han de tenir en compte
per elaborar aquest informe però a efectes comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103
del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril.
Tal i com consta a la pàgina 16 de l’Informe de la Comissió de Comptes, d’acord amb
els articles 191.2 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i 101.1 i 103 del RD 500/1990 que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en
matèria pressupostària, així com la Ordre HAP 1781/2013 per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de Comptabilitat Local, i les bases d’execució del Pressupost, el pendent de
cobrament s’ha minorat en concepte de dubtós cobrament.
Per al càlcul d’aquesta dotació per dubtós cobrament, des de la liquidació de l’any
2013 es ve aplicant una metodologia de càlcul de la quantificació dels drets de difícil o impossible
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recaptació que va ser pres en coneixement per part del Ple Municipal en compliment de l’establert a
l’article 2 de la llei 27/2013, en l’expedient d’aprovació del compte general de l’esmentat exercici, i
per tal de ser aplicada de manera uniforme en el futur.
Així mateix, en les bases d’execució per a l’any 2019, es procedeix a recollir la
proposta de mètode, detallada, i adaptada, si s’escau, tenint present els criteris d’uniformitat
necessaris, en l’annex a les bases i en concret en la instrucció sisena.
En base a aquesta metodologia, s’ha realitzat un estudi pormenoritzat que ha permès
quantificar d’una manera sistematitzada i objectiva la provisió de dubtós cobrament a partir del grau
de cobrament acumulat dels saldos pendents dels exercicis 2008 a 2019 i de l’anàlisi detallat del
pendent. Aquest càlcul és de 22.483.792,77 euros €.
La dotació calculada, segons els percentatges de l’article 2 de la Llei 27/2013, per el
2019 és de 12.467.954,06 €, inferior al calculat i dotat per aquesta Corporació.
Aquesta informació s’ha comunicat al MINHAP conjuntament amb la tramesa de la
informació de la liquidació de l’any 2019, i se n’informa al Ple en el present Dictamen d’aprovació
dels comptes de l’any 2019.
Per tot l’exposat aquesta Comissió proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2019, format per la documentació
regulada als articles 209 a 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i a les regles 44 a 49 de la Ordre
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, corresponent a l’Ajuntament i els comptes de les Societats
Mercantils amb capital majoritari de l’Ajuntament i els de l’entitat pública empresarial.
SEGON.- Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació del Pressupost de l’exercici
2019 i de l’informe d’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute de l’Ajuntament de Terrassa i de les Societats Municipals de data 25 de maig de
2020.
TERCER.- Prendre coneixement, d’acord a l’establert a l’article 2 de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació, que
figuren en informe adjunt a l’expedient, i del resultat de la seva aplicació per un import de
22.483.792,77 €, import que és superior al que resulta de l’aplicació dels percentatges mínims de
l’article 2 esmentat, que és de 12.467.954,06 €.»
JUNTA DE PORTAVEUS
Epígraf 15) Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
Pren la paraula en aquest punt el Sr. Fernández Rivero, qui pronuncia les següents
paraules com a condemna de la mort de dones víctimes de maltractaments i violència:
« Abans de la lectura de la Declaració institucional, vull tenir un recorda per la doctora
Eva Abad, assassinada avui fa un any . Lamentablement, no hem pogut acompanyar els seus
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companys i companyes en l’homenatge que se li ha ret aquest matí en el CAP Terrassa Est. Tot el
suport als seus éssers estimats. Ni una víctima més de la violència masclista.
» Des del Ple de l’Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i
condemnem enèrgicament els cinquanta-un feminicidis produïts aquest any 2020 a l’Estat espanyol,
vint-i-cinc dels quals són considerats violències de gènere.
» La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema,
l’assassinat, ens recorda com és d’important que des de les administracions locals mantinguem ferm
el compromís d’avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l’atenció i l’empoderament de
les dones.
» Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant
les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d’atenció a les dones
que la pateixen, i d’acompanyament, a través de serveis i protocols d’actuació, que compten amb la
participació de persones professionals d’àmbits diversos.
» Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica. Però cal
anar més lluny i denunciar el patriarcat que l’origina, per poder erradicar-la. Per això hem de buscar
la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt
arrelada, que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d’influència, fem que
les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte.
» En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es
conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que
promouen estereotips de gènere desiguals, i de la permissivitat amb els comportaments masclistes,
per petits i quotidians que aquests siguin.
» És prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
perquè la violència patriarcal és l’expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i
perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les
dones.
» Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de
violència contra les dones, i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui
una ciutat lliure de masclisme i de violència.»
Tot seguit, la Presidència anuncia que es passarà a mantenir un minut de silenci.
Epígraf 16) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de
Portaveus, si s’escau.
1.

Demanant a Correos que ampliï els serveis de les oficines a Terrassa.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« El fi de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 ha aplicat mesures de
seguretat i protecció a la salut per a la reactivació de serveis aturats o la tornada gradual a una nova
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normalitat. Els mesos d’aturada o restricció d’alguns serveis està comprometent aquest intent de
retorn gradual a la normalitat a haver de fer-ho amb mesures que afecten el funcionament regular
del servei.
» Aquest és el cas de Correos que, durant l’estat d’alarma, va haver de limitar els
serveis que oferia a les oficines; els horaris es van reduir de 8:30 a 12:30h, els serveis que s’oferien
a les mateixes eren limitats i s’aplica el funcionament per torns per part de les treballadores i
treballadors. A tot això, cal afegir que hi ha un important nombre de carteres i carters que contrauen
la COVID-19 i s’incrementa molt substancialment les compres per internet durant les setmanes de
confinament.
» Avui, la situació a les oficines de Correus de Terrassa no està del tot normalitzada i
presenta situacions de tensió. Els mesos d’aturada ha suposat una acumulació de paquets i cartellera
que no s’han pogut atendre amb el ritme i normalitat habitual. Avui, hi ha importants
endarreriments i concentració d’enviaments pendents per lliurar, implicant múltiples endarreriments
i problemes.
» La situació a les oficines de Correus de Terrassa segueix sent diferent i amb
disminució de l’atenció respecte al funcionament d’abans de la crisi sanitària. Actualment, l’horari
d’atenció és només als matins de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h (abans era
ininterrompudament de 8:30 a 20:30 i els dissabte des 9:30 a 13h). La limitació horària i de dies
d’atenció està afectant directament en l’atenció que la ciutadania rep del servei a la nostra ciutat; hi
ha aglomeracions fora al carrer, amb les conseqüents aglomeracions a la via pública sota el sol,
moltes hores d’espera... A tot això, afegir la sobrecàrrega de les treballadores i treballadors de les
oficines davant la situació precària en la que es troben.
Per tot això,
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents acords:
PRIMER.- Demanar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. a través de la
Direcció Territorial de Correus a Catalunya que s’ampliï els serveis que s’ofereixen a les oficines de
la ciutat de Terrassa, retornant als horaris previs a l’estat d’alarma i així permetent atendre a la
demanda pròpia de la tercera ciutat de Catalunya amb més de 218.000 habitants.
SEGON.- Demanar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. a través de la
Direcció Territorial de Correus a Catalunya que es cobreixin les vacants pendents de cobrir en tota
la xarxa d’oficines i equips de la ciutat de Terrassa per tal de poder adaptar els serveis de cartelleria
i paqueteria a la demanda pròpia de la tercera ciutat de Catalunya amb més de 218.000 habitants.
TERCER.- Que es faci arribar tots aquests acords del Ple de l’Ajuntament de Terrassa
a les treballadores i treballadors de les oficines de Terrassa, així com a les seccions sindicals
corresponents i a la Delegación del Gobierno de España a Catalunya.»
2.

Demanant més recursos per a les oficines d’Estrangeria.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES, Ciutadans i JxT, i
l’abstenció del Grup municipal del PSC, és el que es transcriu a continuació:
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« El tancament temporal de les oficines d’Estrangeria sota el decret d’alarma i el
col·lapse que això ha generat, en uns serveis ja habitualment saturats, està generant indefensió a un
col·lectiu especialment vulnerable. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de les dificultats per
aconseguir cita, ja sigui de manera presencial o telemàtica, per presentar i renovar documentació
(NIE, sol·licituds d’asil, reagrupament familiar, etc.).
En no garantir el seu correcte funcionament, l’Estat espanyol està vulnerant drets
humans fonamentals.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Ministeri d’Interior que posi els recursos humans i materials
necessaris per atendre totes les peticions el més aviat possible.
Segon.- Traslladar el contingut d’aquest acord al Ministeri d’Interior, al Congrés dels
Diputats i al Parlament de Catalunya.»
3.

Per pal·liar el dèficit en infraestructures.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES i JxT, el vot en contra del
Grup municipal de Ciutadans, i l’abstenció del Grup del PSC, és el que es transcriu a continuació:
« El 2019 Catalunya tan sols va rebre un 10,8% de la inversió de l’Estat, un
percentatge molt inferior al seu pes a nivell de població (16,3%) o de PIB (19%) i molt similar a
anys anteriors.
» Els territoris amb menys inversió per habitant van ser les Canàries (66,6 euros), el
País Valencià (76,1), Andalusia (81,8), Navarra (94,9) i les Balears (96,6). Cal tenir en compte,
però, que Navarra té règim foral i, per tant, algunes inversions s’executen des de les seves
administracions. Els territoris més beneficiats, per contra, són Galícia (464,3 euros per habitant),
Castella i Lleó (374,2), Múrcia (339,1), Aragó (327,1) i Extremadura (251,2). Els percentatges estan
calculats només en relació a la despesa atribuïda a alguna comunitat i, per tant, se n’exclou la
despesa no regionalitzable, feta a diversos territoris, als serveis centrals o a l’exterior. La inversió
mitjana va ser l’any passat de 160,6 euros per habitant, tot i que a Catalunya va ser molt inferior, de
105,8 euros.
» Aquest dèficit en inversions és crònic. Segons l’estudi monogràfic “Impacte
econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya” de la Cambra de Comerç
de Barcelona presentat a finals del 2019, una quarta de les partides compromeses per l’estat
espanyol en infraestructures des del 2001 no s’haurien gastat -uns 8.000 milions d’euros-, cosa que
hauria impedit un creixement econòmic del país equivalent al 3,3% del PIB i la creació o
manteniment de 115.000 llocs de treball.
» La Cambra ha comptabilitzat en 15.200 milions el cost de les infraestructures que
considera prioritàries. D’aquestes, 5.270 milions anirien destinats a millorar la xarxa ferroviària de
passatgers, 5.230 milions serien per a la xarxa viària, 1.880 milions per a aeroports, 1.300 milions
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per a ports, 980 milions per a la xarxa ferroviària de mercaderies i els darrers 560 milions, per a
centrals logístiques.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Transferir directament a la Generalitat de Catalunya els corresponents
recursos econòmics o els actius equivalents a les inversions no executades per l’Estat espanyol des
del 2001.
Segon.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.»
4.

Per retornar els diners dels viatges no utilitzats dels títols de transport de l’ATM
objectes de compensacions per la COVID-19.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« A causa del confinament i l’Estat d’Alarma, moltes persones usuàries del transport
públic de l’àrea de Barcelona han estat confinades a casa durant setmanes des del 14 de març i no
han utilitzat els títols de transport que havien adquirit prèviament amb intenció de desplaçar-se
durant el seu dia a dia, molts usuaris residents a Terrassa s’han vist afectats.
» En el cas dels títols que es regeixen per una limitació temporal d’ús, como ara la Tusual o la T-jove, això ha suposat que molts d’aquests títols hagin caducat sense haver pogut gaudir
del servei de transport o que hagin perdut bona part del seu període de validesa. Per això, el
Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8165-30.06.2020 anunci de compensacions de títols integrats
caducats durant el període de vigència de l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària de la
COVID-19, establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les pròrrogues successives.
» Els títols caducats i validats per primera vegada abans del 14 de març de 2020
objecte de compensació seran els següents:
1. Títols mensuals (T-usual (inclosa la gamma T-usual FM/FN general i especial), Tgrup i T-familiar).
2. Títols trimestrals (T-jove (inclosa la gamma T-jove FM/FN general i especial), Ttrimestre (adquirida l’any 2019) i T-70/90 FM/FN).
» La forma de compensació s’efectuarà de forma automàtica a les màquines
validadores dels operadors integrats a partir del dia 1 de juliol de 2020. En el moment en què una
persona passi el seu títol per la validadora es començarà a comptar la nova data de validesa,
incorporant els dies perduts. El sistema de validació imprimirà en el títol una nova data de
caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies que no es va poder utilitzar des del 14 de març
de 2020.
» En cap cas es contempla la possibilitat de devolucions monetàries, per la qual cosa
moltes persones que han canviat la seva situació laboral o que ja no han d’anar a treballar
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presencialment, o estudiants que ja no tenen que desplaçar-se per continuar estudis no poden
reclamar la devolució dels diners.
Per tot plegat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Instar al Consorci de l’ATM a incorporar la possibilitat de retornar els
diners dels viatges no utilitzats dels títols de transport objectes de l’anunci de compensacions per la
COVID-19, a les persones que han canviat la seva situació laboral o que ja no han d’anar a treballar
presencialment, o estudiants que ja no tenen que desplaçar-se per continuar estudis.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci de l’ATM, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).»
5.

Per impulsar el flamenc i el ball andalús en el marc de l’educació 360.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« Este verano el área de educación del ayuntamiento ha impulsado una iniciativa
innovadora y pionera llamada HIP HOP EDUCATION.
» Esta propuesta se llevará a cabo en el patio del IES Egara durante el período de
julio-octubre, en colaboración con la cooperativa @VerSembrant, una cooperativa que se define
como “una escola popular itinerant”
» El área de educación del ayuntamiento apoya sin ambages esta iniciativa por varios
motivos:
•
•
•
•
•

Ofrece más y mejores oportunidades educativas y las pone al alcance de más
jóvenes
Mejora los vínculos entre los aprendizajes formales y algunos perfiles sociales de
la ciudad.
Atraemos a ciertos sectores sociales hacia aprendizajes artísticos de calidad,
complementarios a los obligatorios
Vinculamos calle e institución educativa desde una mirada distinta a partir de los
intereses de los jóvenes de los barrios.
Convierte a la ciudad en un gran centro de aprendizaje, abierto a innumerables
conexiones dentro y fuera de la escuela.

» Solo podemos aplaudir esta iniciativa que entronca, tal vez sin saberlo, con el
acuerdo de marzo de 2018, impulsado por el grupo municipal de Ciutadans, para incluir el
Flamenco y el Baile Andaluz en la Guía de Serveis Educatius del ayuntamiento, a partir del curso
2018-19.
» Motivos para dicha iniciativa no faltaban: el Flamenco y el baile andaluz, hoy, están
muy lejos de ser únicamente un rasgo regional y se han convertido en una marca global. El
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flamenco es desde el 16 de noviembre de 2010, oficialmente, un arte universal. La UNESCO
incluyó aquel día esta manifestación cultural española en la lista representativa de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
» Evidentemente Terrassa no es una excepción. Una tradición recogida en libros (“El
flamenco en Terrassa”); en cantaores locales, como Manolo Linares, Blas Maqueda, José de los
Camarones o Antón Blanco, entre otros; en escuelas de baile que funcionan con gran éxito; y
centros culturales vinculados y volcados en el flamenco y en el baile andaluz. Todos ellos, en el
pasado y el presente, han dinamizado la vida asociativa, pero quizá no han sido reconocidos en su
auténtica dimensión cultural.
» La actividad de Flamenco en la Guia de Serveis Educatius tuvo ocho peticiones de
centros educativos en el curso 2018-2019, de las cuales la entidad solo ha podido atender dos. En el
curso 2019-2020 tenía cuatro peticiones, pero no se ha realizado ninguna vez a causa de la
pandemia. En 2019 el ayuntamiento pagó un video de promoción de la actividad entre las escuelas
que realizó Canal Terrassa.
» El balance de dicha iniciativa ha sido un éxito total que, incluso ha suscitado el
interés de los medios de comunicación locales, y peticiones por parte de muchas más escuelas e
institutos de Terrassa de las que en un principio se esperaban.
Por todo ello, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta los siguientes
ACUERDOS:
1. Preferentemente en colaboración con las entidades culturales promotoras del
Flamenco de Terrassa impulsar el Flamenco como herramienta de aprendizaje integral en la
vertiente del baile, expresión corporal, cante, gastronomía y escritura mediante la colaboración
preferentemente con las escuelas de la ciudad donde ya se están llevando a cabo talleres de
Flamenco y recogiendo la metodología de trabajo de @educacio360 para su despliegue durante el
mandato 2019-23.
2. Sin perjuicio del acuerdo 1, instamos al ayuntamiento a que estudie vías de
colaboración con otras entidades culturales de Terrassa, siempre y cuando hayan acreditado
suficiente arraigo local y capacidad de movilización social, para que el modelo de educació360 sea
ampliado a otros ámbitos de la cultura local.
3. Transmitir el presente acuerdo a la Coordinadora de Entidades Andaluzas de
Terrassa, CEAT.»
6.

Sobre la participació del món local en la gestió dels fons provinents del Pla de
Recuperació per a Europa, Next Generation EU.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per
unanimitat dels Grups polítics municipals, és el que es transcriu a continuació:
« Davant les conseqüències econòmiques i socials que s’estan produint fruit de la
pandèmia de la Covid-19 i que han comportat una pressió enorme als nostres sistemes públics de
salut i benestar social, la majoria de les administracions públiques estan aprovant plans
45

extraordinaris per a la reconstrucció o recuperació socioeconòmica que permeti fer front a la
situació actual per reconstruir el futur de forma solidària i pròspera.
» En el cas de la Unió Europea, la Comissió Europea ha presentat la proposta de Next
Generation EU, un nou instrument temporal de recuperació que presenta una capacitat financera de
750.000 milions d’euros que es basa en tres pilars: (i) instruments per donar suport als esforços dels
Estats membres per recuperar-se, reparar els danys i sortir reforçats de la crisi; (ii) mesures per
impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses en dificultats; i per últim, (iii) reforç dels
programes clau de la UE per extreure conclusions de la crisi, fer que el mercat únic sigui més fort i
resilient, i accelerar la doble transició ecològica i digital.
» El Pla de Recuperació per a Europa és la proposta més ambiciosa elaborada en el si
de la Unió Europea en els darrers anys. Significa un salt qualitatiu en el procés d’integració europea
ja que per primer cop estableix una mutualització del deute entre els Estats Membres de la UE. El
Pla representaria per a Espanya un ingrés de recursos extraordinaris de 61.618 milions d’euros del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de 1.355 milions d’euros del Fons de Transició Justa.
» La iniciativa Next Generation EU vol ser una inversió pel futur, que serveixi per
implementar les polítiques verdes i digitals i amb unes ajudes destinades a diferents projectes de
recuperació econòmica dirigides als sectors més afectats per la crisi sanitària, social i econòmica.
» Aquest Pla complementa les altres mesures financeres aprovades fa setmanes per la
UE, l’instrument SURE per fer front a les ajudes per a les persones aturades; el Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEDE) per garantir l’estabilitat financera a l’Eurozona i la mobilització de diner per
part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i mostra la voluntat de les institucions europees de donar
una resposta diferent a la crisi financera de 2008 que va estar marcada per l’austeritat.
» A falta de la seva aprovació definitiva pel Consell Europeu previst pels dies 17 i 18
de juliol i de conèixer els detalls concrets del pla, des de la Generalitat de Catalunya cal preparar
l’escenari per tal de poder fer una execució eficaç d’aquest fons per tal de donar resposta a les
necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, és important reforçar la coordinació amb el Govern
d’Espanya per poder canalitzar els fons de la manera més adequada i eficient possible. En el
moment de gravetat extraordinària que estem patint, la Generalitat de Catalunya ha de garantir que
aquests fons s’executin en la seva totalitat i que no passi com en els fons europeus ordinaris que bé
sigui per les dificultats de programació, la necessitat de cofinançament o una falta d’estructura que
faciliti la seva aplicació no s’executen de forma completa.
» Donada la greu crisi econòmica provocada per la pandèmia, cal aprofitar al màxim
els recursos a l’abast. Cal evitar repetir la situació de les polítiques d’ocupació provinents del Fons
Social Europeu que actualment no s’executen en la seva totalitat o s’han d’evitar prendre decisions
unilaterals com la reprogramació dels fons FEDER que va causar discrepàncies entre diferents
departaments de la Generalitat sense un acord previ entre administracions.
» Cal que la Generalitat de Catalunya estableixi un sistema clar de repartiment de les
ajudes extraordinàries europees i que ho faci de la mà de les entitats municipalistes i els
ajuntaments. Les administracions locals, com a administració més propera a la ciutadania és qui
està rebent en la majoria de casos una pressió més elevada de la ciutadania, les petites empreses i
comerciants que els sol·liciten ajuda per poder fer front a les dificultats econòmiques i socials que
estant patint fruit de la pandèmia. Els ajuntaments com van demostrar ja amb la crisi econòmica de
2008 són els més eficients a l’hora de gestionar serveis i ajudes socials i moltes vegades, amb una
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greu manca de finançament. Per tant, sota el principi de subsidiarietat tant fonamental a la Unió
Europea, cal assegurar que aquestes ajudes extraordinàries arribaran a les administracions locals.
» Entre els objectius que la Comissió Europea ha marcat com a condicionants per a
l’aplicació del Pla per a la Recuperació europea destaca la transformació de l’economia catalana
amb una agenda verda, digitalització, resiliència en la indústria, i la lluita contra la desigualtat.
Aquests reptes coincideixen plenament amb els que té la societat catalana en el seu futur immediat i
en el que els municipis són cabdals en la seva aplicació i foment. Per tant, des del món municipal
reclamem a la Generalitat que ens garanteixi els recursos necessaris per convertir la crisi que ha
provocat la pandèmia en una oportunitat per transformar l’economia pel demà. Una economia per
poder fer front als principals reptes de futur com són el canvi climàtic i les creixents desigualtats.
Per tot l’exposat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents
ACORDS:
1. Instar a totes les administracions a una aplicació del Pla de Recuperació que eviti les
polítiques econòmiques basades en l’austeritat i on es prioritzi el repartiment i la gestió dels
recursos d’acord a les competències exercides en sectors més sensibles i atorgant un paper
protagonista als municipis com administració més pròxima a la ciutadania.
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya a implicar i pactar amb les Diputacions i
entitats municipalistes catalanes en establir el mecanisme de repartiment i gestió dels fons europeus
extraordinaris per garantir que els municipis rebrem el finançament adequat per assolir una justa i
equilibrada reconstrucció sanitària, social i econòmica al territori.
3. Instar a la Generalitat a garantir que la reprogramació dels fons FEDER plantejada
per la Unió Europea per afrontar els efectes de la Covid19 es realitzi amb la garantia absoluta de
finançament de tots els projectes que serien cofinançats amb aquests fons.
4. Demanar a la Comissió Europea que tingui present la necessària reorientació dels
programes d’atribució dels Fons Europeus pel període 2021-2027 perquè les noves prioritats
s’adaptin a la reconstrucció sòcio-econòmica local.
5. Demanar al Parlament Europeu com a representant de la ciutadania europea que faci
valdre les seves competències en la supervisió de les polítiques econòmiques que han d’acompanyar
al Pla i asseguri que aquests recursos es destinaran a transformar l’economia a través d’una transició
ecològica i digital justa que tingui en compte la vessant social i no deixi ningú enrere.
6. Traslladar aquests acords als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i a la Delegació del
Parlament Europeu a Barcelona.
7. Reclamar a l’Estat que els ajuntaments puguin fer ús dels seus romanents, en línia
amb les polítiques expansives que reclama la Comissió Europea.»
7.

Sobre la connexió ferroviària de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
mitjançant la línia R4 que passa per Terrassa.
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El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES i Ciutadans, i el vot
en contra del Grup municipal de JxT, és el que es transcriu a continuació:
« El proppassat 23 de desembre, en roda de premsa posterior a la sessió de Govern de
la Generalitat, l’H.C. de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damìà Calvet, va anunciar que el Govern
havia pres l’acord de atribuir la prestació del servei d’accés ferroviari a l’aeroport a Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i que a aquest efecte s’establiria una nova línia de Rodalies que
transcorreria per vies de titularitat de l’Estat des de l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les
terminals de l’aeroport. L’acord també va facultar a l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat
a portar a terme les actuacions necessàries per determinar les condicions d’explotació i de
finançament per a la prestació del nou servei ferroviari.
» Arrel d’això, el 10 de gener, els set municipis del Vallès Occidental per on passa
l’R4 de Rodalies i que compten amb estacions es van reunir al Consell Comarcal, per abordar
l’anunci del govern de la Generalitat d’encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
l’explotació del nou servei ferroviari entre Barcelona i l’Aeroport del Prat, i plantejar la connexió
amb l’aeroport mitjançant el perllongament de la R4.
» Els alcaldes i alcaldesses assistents van signar una carta dirigida al conseller de
Territori Damià Calvet exposant la situació. En la carta s’expressava que “Volem deixar palès que
hi ha una sèrie de decisions que pel seu contingut, les implicacions o conseqüències futures o bé pel
nombre de persones a les quals afecten, requereixen la recerca del màxim consens possible. I per
afavorir aquest consens, la informació i consulta al territori i els seus alcaldes i alcaldesses com a
representants legítims dels ciutadans i ciutadanes és imprescindible”. En relació a la proposta
vallesana de perllongar l’R4 fins l’aeroport, a la carta s’especificava: “La realització d’aquest nou
servei a través de la R4 permetria connectar directament les ciutats del Vallès Occidental, comarca
que compta amb gairebé un milió d’habitants, amb l’aeroport de Barcelona. A més, aquesta
proposta oferiria altres avantatges per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes dels territoris i de la
regió metropolitana, per diverses raons: permetria un enllaç amb més freqüències a l’aeroport del
Prat; oferiria una opció de transport millor connectada amb la resta de línies de Rodalies i de serveis
ferroviaris; suposaria una solució més beneficiosa per al conjunt de la xarxa de rodalies, ja que no
ocuparia nous solcs. Mentre que l’opció d’introduir una nova llançadora congestionaria més la
xarxa actual i podria suposar la supressió d’altres serveis”.
» Per la seva banda, el Ple Municipal de l’Ajuntament en sessió del proppassat 31 de
gener va aprovar per unanimitat una resolució sobre l’accés ferroviari a l’aeroport en que, entre
d’altres, posa de manifest la contradicció entre la mesura presa per la Generalitat el 23 de desembre
i els estudis i plans antecedents, i se sol·licita al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar
el Pla Específic de configuració de serveis de Rodalies anunciat en el seu dia, i que mentre no es
redacta, tramita i aprova es deixi sense efecte l’acord de Govern GOV/194/2019 de 23 de desembre,
tot mantenint la previsió de que sigui la R4 la línia que doni servei a l’aeroport.
» El proppassat 13 de juliol de 2020 es va debatre a la Comissió de Territori del
Parlament de Catalunya una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar on es demanava mantenir la connexió actual de la R2-Nord a l’aeroport i que
s’ampliés amb l’arribada de la R4 de Rodalies. La proposta no va ser aprovada.
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» Com a reacció al fet que la proposta de resolució parlamentària no prosperés,
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic ha emès nota de premsa amb data de 22 de
juliol en la que lamenta el rebuig del Parlament de Catalunya a la proposta de connexió ferroviària
de la línia R4 nord de Rodalies amb l’Aeroport del Prat, insisteix en els arguments que avalen
aquesta alternativa, i indica els inconvenients de la solució d’una llançadora exclusiva Aeroport T1Barcelona, promoguda per l’actual Govern de la Generalitat.
» Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents:
ACORDS:
Primer. - Ratificar tots els acords presos pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de gener,
mitjançant Resolució sobre l’accés ferroviari a l’Aeroport.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que sigui la línia R4 de Rodalies la que presti
el servei de connexió a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - EI Prat, sense
perjudici que aquest servei també pugui ser prestat per la línia R2 nord.
Tercer. - Instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries a que compleixin els seus compromisos d’inversions en la xarxa de
Rodalies i especialment les lligades a l’accés ferroviari a l’aeroport i a la flexibilització dels
encaminaments pels túnels de Barcelona.
Quart. - Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries.»
8.

Per denunciar l’espionatge polític i demanar aclarir els fets del “Catalangate”.

El contingut de la present Declaració de la Junta de Portaveus, aprovada amb el vot
favorable dels Grups polítics municipals de Tot per Terrassa, ERC-MES i JxT, i el vot en contra
dels Grups municipals del PSC i de Ciutadans, és el que es transcriu a continuació:
« Recentment hem conegut que diversos líders polítics i socials catalans van ser
espiats, a través dels seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació
anomenada Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors i
cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna
Gabriel, el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi
Domingo, són alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les investigacions.
» Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es
ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme. Segons els
dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el programa va ser
instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre d’altres qüestions activar
el control remot de la càmera i el micròfon, escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur,
fer captures de pantalla o revisar l’historial de navegació.
» Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i
segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que de demostrar49

se, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern
espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb
conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals polítics.
» Així mateix, representants al Congrés d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
la CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la
gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la creació d’una
comissió d’investigació.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents
ACORDS:
Primer. Manifestar el suport a qualsevol altra víctima de l’espionatge polític.
Segon. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o
càrrecs institucionals.
Tercer. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de
conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les mesures
adequades per acabar amb la guerra bruta.
Quart. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del
ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets.
Cinquè. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministeri de Defensa,
al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.»
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Epígraf 17) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, en relació amb la “Taula de
Futur de Ca n’Anglada 2030”.
Pren la paraula el Sr. Manuel Medina Lombardo, en representació de l’Associació de
Veïns de Ca n’Anglada qui fa la següent intervenció:
« En primer lloc, donar les condolences a tots els familiars dels conciutadans de
Terrassa que hagin traspassat per aquesta inesperada pandèmia. També donar tota la força i suport a
aquells que ho estan passant malament en aquests moments. L’A.VV. de Ca n’Anglada intervé
novament en aquest Ple, després de diverses intervencions en successius mesos i anys. I també dos
anys després que aquest Ple aprovés una proposta de resolució de màxima importància per al barri
de Ca n’Anglada. En el Ple de juny del 2018 es va aprovar, amb sis Grups municipals diferents,
molt més diversos en pensament polític i en formes de concebre la ciutat, que Ca n’Anglada
necessitava un projecte de futur de manera urgent i d’execució imminent. Doncs avui, amb tota la
tristesa del món, i amb resignació, hem de dir que aquest Ajuntament no executa el que aprova el
seu Ple. Que les decisions d’aquesta institució són paper mullat. Per cert, no totes s’incompleixen.
Les que li van bé a l’equip de govern, pels seus interessos, s’executen immediatament. Dos anys
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més tard no s’ha executat ni un sol microprojecte, incomplint el que marca com a forma de treball la
diagnosi. Per tant, són dos anys perduts, per reduir el marge de degradació del nostre barri.
» Diversos membres de l’equip de govern, com el Sr. Isaac Albert i la Sra. Lluïsa
Melgares, en el Ple del mes de febrer, van parlar de drets humans, i que el nostre discurs i projecte
podien portar a estigmatitzar un col·lectiu concret de veïns i veïnes del nostre barri. Hi ha frases que
són inapel·lables. Hi ha una que va molt bé al seu equip de govern: “no hay peor ciego que el que
no quiere ver”. En el nostre barri es va fer una segregació escolar inaudita. Una segregació
urbanística que volen ocultar per no estigmatitzar, segons vostès. Succeirà el mateix que amb
l’escola: quan ho vulguin solucionar serà ja massa tard. Avui, en aquest Ple, es parla també d’un
gran incivisme i d’incompliment de normatives en el nostre barri, per part d’algunes persones i
d’alguns bars. En l’anterior Ple es van reconèixer reiterades intervencions policials. Tot i això, es
pot observar una inacció total per part d’aquest Ajuntament. Segurament que avui ens sorprendran,
amb un full ple d’accions i actuacions, resposta que també es va donar en el Ple de febrer. Vam
comptabilitzar fins a trenta-cinc projectes, i encara van dir que hi havia més, que es realitzaven en el
nostre barri per treballar la cohesió social, el civisme, la integració, la pobresa, l’esport, les
comunitats de veïns i un llarg etcètera. Fins i tot es va dir que caldria un Ple d’una setmana per
explicar tot allò que s’executa. Doncs perdonin que els hi comuniquem que tenen un gran problema
dins d’aquest Ajuntament. Si amb tots els diners invertits en el Pla de Barris i també en
l’esponjament, per cert incomplet el dia d’avui, més tots els projectes, la seva mala gestió de tots els
projectes i serveis provoca que el nostre barri es degradi dia rere dia, i que existeixi un incivisme
aberrant.
» Aquesta setmana hem tingut coneixement que la Síndica de Terrassa té dos greuges
més a sobre de la taula. Un és el bar del qual es parlarà en el Ple. L’altre les agressions i vexacions
en la plaça del Treball a persones grans. També hem tingut coneixement d’un altre bar amb similars
circumstàncies a l’actual, del qual tenen també coneixement a través de veïns, mitjançant instància.
Tenim coneixement de molts incompliments de l’estat d’alarma, i un incivisme superior al d’altres
barris de la ciutat. El civisme, quan no existeix, s’intenta fer mediació. I si no millora, ni tampoc
aprenentatge, i després de moltes intervencions, hi ha l’obligació d’actuar. Si no, són vostès els que
incompleixen un dels principals articles de drets humans de la Carta que aquest Ajuntament va
subscriure. Article 1.2: “les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans que disposen, el
respecte a la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants”. Per finalitzar, lamento, Sr.
Alfredo Vega, que amb la seva bona intenció en la intervenció del mes de febrer, no ha recuperat la
confiança ni de l’Alcalde ni del seu equip de govern. Seguim esperant la reunió que vam demanar
per instància el juliol i el setembre del 2019, amb l’Alcalde Sr. Ballart i el Tinent d’Alcalde Sr.
Albert. Així també, amb els Grups municipals, la Síndica de Terrassa i el Síndic de Catalunya, més
els dos Grups del govern. La resposta, malauradament per al barri, ha estat el silenci. Només una
petició de reunió per part de la Presidenta del Districte, Sra. Melgares, després de cinc mesos, i com
sempre, la reacció després d’una altra proposta de resolució per votar el dia d’avui, que provoca la
convocatòria de la Taula per al mes de setembre i la data de reunió amb el Síndic per al setembre.
És una gran tristesa que l’equip de govern actuï d’aquesta forma.
» Ara, a títol personal, com a veí d’aquesta ciutat i com a representant veïnal durant
uns anys, comunico que em dono de baixa de la primera línia veïnal. Alguns se n’alegraran molt.
Marxo del barri i de la ciutat. Sóc un jove més que marxa del barri després de comprovar que el
nostre Ajuntament no actua en el nostre barri, i no té un futur per als nostres veïns i veïnes. No fa
complir les ordenances municipals. I que la descriu com a ciutat d’integració, feminisme, civisme i
un llarg etcètera, que hi són absents, en el nostre barri i en molts llocs de la ciutat. Jo seguiré lluitant
des d’on sigui. Estaré a l’ordre de la causa de Ca n’Anglada, el barri que em va veure néixer, de les
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persones que van tenir cura de mi, fins a fer-me gran. Ara són ells els qui han de ser protegits. El
nen que busca un futur que els poders públics li neguen. Estigui on estigui no callaré. Seguiré
lluitant, perquè o bé estem junts o estem vençuts. Sr. Alcalde, Jordi Ballart, deixi de faltar a la
veritat. No digui que es reunirà les vegades que calguin, que conversarà, que dialogarà, que
treballarà, i no ha estat capaç ni de mantenir una reunió amb la nostra entitat. Ara la seva resposta
serà que no ho ha pogut fer per la pandèmia. Ni la reunió programada amb el Síndic. Però jo l’he
vist molt actiu telemàticament, amb qui ha volgut, i fins i tot de forma presencial amb altres entitats
veïnals. És l’alcalde dels seus, i per a mi ha perdut tota la credibilitat, com a polític i com a persona.
Vostè, Sr. Albert, no doni lliçons d’actuació als altres, ni a polítics ni a veïns de la ciutat. Vostè,
amb la seva inactivitat, estigmatitza i degrada el meu barri. Tampoc ha tingut temps per reunir-se
amb la nostra entitat, com tampoc va assistir als grups de treball dels projectes.
» Lamentablement, la resposta ja la sabem. La pandèmia serà l’excusa perfecta per no
executar el projecte de futur de Ca n’Anglada, o disposar de poc pressupost. Una última reflexió. Es
pot viure com es va néixer, com una formiga. La natura ens va fer animals conscients. En part,
podem donar un rumb a la nostra vida. Si els veïns no li donem un rumb deliberat, el mercat i els
que estan en el poder, li donaran. La meva alternativa ha estat dedicar part de la meva vida, i del
temps dels meus fills, al servei d’una mica d’utopia, intentant construir un barri millor, una ciutat
millor, pels que vinguin després de nosaltres. Probablement, quan sigui vell i em miri en el mirall, i
em pregunti si vaig trair el nen que portava dins, la meva resposta serà que no. La qüestió és què
contestaran vostès, representants polítics. Derrotat és aquell que deixa de lluitar, i deixar de lluitar
és deixar de somiar. Mai deixarem de somiar amb un barri de Ca n’Anglada millor. Aquesta
intervenció és per tots aquells que van passar per l’A.VV. de Ca n’Anglada, i van lluitar pel barri, i
sobretot per tu, Carmen Merino.»
Pren la paraula tot seguit la Sra. Melgares, qui agraeix al Sr. Medina i a tots els
membres de l’A.VV. de Ca n’Anglada, presents i passats, i també a la Sra. Merino, i manifesta que
comparteix amb ell el somni comú de tenir un barri millor. També li agraeix les seves intervencions
en el Ple, que si bé poden semblar crues aporten un element de realitat. La Sra. Melgares, però, no
comparteix les afirmacions que es fan sobre els microprojectes. En el mes de febrer, l’A.VV. va serhi present al Ple i se li va contestar. L’associació va fer una mostra de bona voluntat, parlant, amb
els Grups municipals, de retirar la proposta de resolució, perquè era fonamental la reunió que tots
plegats havien de mantenir amb el Síndic de Catalunya. Aquesta reunió va ser convocada i el Síndic
i estava disposat a mantenir-la. Va ser fixada pel 16 de març. Malauradament, el 14 de març es va
dictar l’estat d’alarma i la reunió es va haver d’ajornar. El Síndic, fins i tot, va explicar que havia
donat positiu en COVID19, i no podia assistir. Hi ha demanat dia i hora per una reunió durant el
mes de setembre. El Síndic ho ha de confirmar. També està assenyalada pel setembre una reunió de
tècnics, polítics del govern i de l’oposició, i l’A.VV. a la Taula de Ca n’Anglada. La Sra. Melgares
afegeix que el govern dóna prioritat absoluta al projecte de Ca n’Anglada. Els microprojectes van
sorgir d’una proposta de resolució aprovada per l’anterior equip de govern, l’any 2018. A partir de
la diagnosi dels experts, algunes actuacions es van aparcar una mica, i es van aprovar uns
microprojectes que va presentar l’A.VV. Pel que fa a l’estat d’execució dels projectes, la Sra.
Melgares manifestat que no és veritat que no s’hagi fet res. Sí que és cert, però, que s’ha hagut
d’adaptar a la situació de la pandèmia. Pel que fa a la Casa d’oficis, que és un programa de
formació, d’inserció laboral juvenil, que es fa conjuntament amb el SOC, ha acollit a setze joves en
atur. Aquestes persones van adaptar-se a la situació treballant en línia. Se’ls van facilitar els mitjans
i han tingut un bon aprenentatge. A partir del 27 de juny es va tornar a planificar la formació
presencial. El projecte acabarà quan siguin contractats, un cop acabada la formació per fer dos
projectes de rehabilitació. Aquest és doncs un projecte que porta el ritme adequat, encara que s’hagi
hagut d’adaptar a la situació de la pandèmia. Respecte a l’Esplai al carrer, s’ha aprovat una
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subvenció suficient perquè es pugui fer, per part de l’entitat Grup de colònies de Ca n’Anglada. Un
altre dels microprojectes és l’enquesta. Ha estat elaborada per part dels serveis d’estudis i
observatori de l’Ajuntament. A la reunió de la Taula del mes de setembre serà presentada, per tal de
debatre-la i acordar-la. Quant al mercat il·legal, des de l’1 de gener s’han fet setanta-quatre
intervencions policials. Durant l’estat d’alarma no hi va haver activitat al mercat, si bé s’ha observat
que durant les últimes setmanes hi havia concentracions de persones. S’intenta que cada tarda la
policia es presenti per controlar la zona. Sobre la dinamització del poliesportiu, hi havia converses
abans del COVID19 per fer una cessió de l’espai i fer possible aquesta dinamització. S’està acabant
d’acordar quin serà el format. Les dues parts estan d’acord en una cessió. Pel que fa al projecte
relatiu a les antenes parabòliques, la Sra. Melgares recorda que ja va comentar al mes de febrer que
semblava, com ho explicava el Sr. Medina, un projecte molt simple, que implicava retirar-les i
aplicar la normativa. Però en realitat és molt més complex. Els tècnics van fer les seves auditories, i
si bé es va veure que calia retirar-les, no només a Ca n’Anglada, sinó a tota la ciutat, i potser també
caldria retirar els aparells d’aire condicionat, ja que es tracta d’una qüestió estètica, cal donar
alternatives. Es tracta d’una qüestió que afecta els drets humans. La Sra. Melgares afegeix que hi ha
bones notícies, ja que aquest projecte esdevindrà un estudi de regeneració del barri en el marc del
parc d’habitatges, per establir les línies estratègiques de la intervenció que val fer. La Diputació ja
ha anunciat que aprova el projecte que es va presentar, que és el treball d’anàlisi dels habitatges del
barri, que s’iniciarà al setembre, amb una durada màxima de vuit mesos. Participaran arquitectes,
especialistes en regeneració del barri, i antropòlegs especialistes en barris de gran complexitat. Això
permetrà tenir una doble mirada, i permetrà fer estratègies integrades més enllà dels aspectes
constructius o de reparació. També es podria declarar, en un futur, una àrea de rehabilitació
necessària, d’acord amb la Llei d’habitatge. Si es fessin actuacions de rehabilitació, la Sra. Melgares
demana als Grups municipals de l’oposició, que tenen també responsabilitats de govern en altres
àmbits, la seva col·laboració. L’esponjament del barri arrossega un endarreriment per culpa del
COVID19, i també perquè cal recol·locar els veïns en altres habitatges, tenint en compte les
mancances que té la ciutat. L’última família ha estat ja recol·locada, amb la qual cosa la situació és
d’enderrocament. L’any vinent es continuarà amb la part final del projecte. Pel que fa a la centraleta
de la policia, la Sra. Melgares recorda que aquest projecte està inclòs en el Pla de Mandat. Inclou
mesures de formació per agents de proximitat i d’atenció al ciutadà, presencial o telefònica. La
previsió és modernitzar la centraleta i millorar l’atenció ciutadana. La Sra. Melgares manifesta que
s’estan complint els microprojectes que es van aprovar, i que no són propis de la diagnosi de Ca
n’Anglada. Per això es convocarà la Taula el mes de setembre, per tal que els tècnics, que fa mesos
que estan treballant en les accions pròpies del pla, ho expliquin i la mateixa Taula decideixi què
interessa més al barri. La Sra. Melgares afegeix que, a més, s’estan fent moltes més actuacions a Ca
n’Anglada, i que representen una part important del pressupost. La Sra. Melgares es remet a
l’explicació que va donar al Ple del mes de febrer. Al mes d’agost es faran unes obres, per import de
300.000 €, que tenen a veure amb un col·lector al carrer Sant Crispí, des del passeig 22 de Juliol.
L’obra començarà el 3 d’agost. Es tallarà el trànsit del carrer. La Sra. Melgares lamenta la marxa
del Sr. Medina de la ciutat, un ciutadà que ha treballat pel barri i per Terrassa. La Sra. Melgares li
agraeix la feina realitzada.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Epígraf 18) Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, pel compliments dels
compromisos amb el barri de Ca N’Anglada.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals del
PSC, Ciutadans i JxT, és el que a continuació es transcriu:
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« El mes de febrer tingué lloc un debat al Ple municipal a propòsit de la situació del
barri de Ca n’Anglada i per donar compliment als compromisos adquirits, en el mandat anterior,
referents al desplegament del Pla de Futur Ca n’Anglada 2030.
» Aquest debat va concloure amb la retirada de la proposta de resolució, a l’espera
d’una trobada dels veïns, els grups municipals i els responsables municipals amb el Síndic de
Greuges. Una reunió que, finalment, no va tenir lloc a causa de la malaltia del Síndic i del posterior
confinament.
» La situació del barri de Ca n’Anglada és un tema recurrent al Ple municipal. I ho és
perquè amb massa freqüència sentim queixes dels veïns els quals, de manera espontània, reclamen
per la via política allò que no poden assolir un cop han esgotat la via administrativa ordinària. La
cronificació de situacions d’incivisme i la sensació de què l’administració municipal encaixa les
denúncies, però no entoma els problemes creen desànim i a la llarga malmeten la confiança de la
ciutadania en les institucions.
» Recentment diversos veïns del barri de ca n’Anglada s’han posat en contacte amb els
grups municipals de l’oposició desprès de constatar que les seves queixes i denúncies reiterades per
la situació creada per un bar del carrer S. Crispí no han tingut resposta. Estem parlant d’un bar que,
tal i com va dir al darrer Ple la regidora del districte, ha passat per diverses mans i acumula una
seixantena de denúncies sens que la situació hagi canviat. Aquest expedient està en mans del serveis
jurídics municipals a l’espera de què es prengui una decisió al respecte. Mentrestant, el bar continua
la seva activitat, acumula denúncies i la degradació de la convivència és un fet. Què ha de fer aquest
ajuntament davant d’aquesta situació?
» El Pla de Futur ca n’Anglada 2030 havia de ser una via per entomar la situació d’un
barri que presenta un problemàtica històrica de convivència veïnal. Al Ple de febrer es va fer palès
que el Pla de Futur tenia una dotació pressupostària difícil de localitzar i que les prioritats
municipals no estaven ben bé en sintonia amb les preocupacions veïnals. Recordem que les
preocupacions dels veïns feien referència al mercat il·legal al carrer, a les antenes parabòliques
col·locades al marge de la normativa municipal, el sistema d’avisos del 092 o l’esplai al carrer. I
recordem també que l’equip de govern no compartia alguna d’aquestes preocupacions per
considerar que alguns del microprojectes contemplats ja havien estat posats en marxa i que, en
relació a les inquietuds dels veïns, s’apostava per la mediació més que per les accions coercitives.
La pandèmia va aturar els microprojectes i va fer oblidar momentàniament els problemes del barri,
però ara de nou la situació torna a aflorar. En un context de forta contracció econòmica que no
ajudarà a millorar la convivència, l’Ajuntament ha d’articular vies de solució al problema plantejat
al carrer S. Crispí i ho de fer amb el suport dels veïns i dels grups municipals.
Per tot plegat proposem:
ACORDS
Primer.- Instar a l’Equip de Govern al compliment íntegre, i en el termini més breu
possible, de la proposta de resolució aprovada el juny del 2018 en relació al barri de Ca n’Anglada
respectant la metodologia acordada que té com a base els micro-projectes.
Segon.- Executar els micro-projectes aprovats en el marc de la Taula de Futur de Ca
n’Anglada: 1) eliminació d’antenes parabòliques; 2) eliminació del mercat il·legal i 3) esplai al
carrer i dinamització del poliesportiu i 4) 092, identificació de les trucades a la policia.
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Tercer.- Dotar pressupostàriament els micro-projectes esmentats a l’acord segon
mitjançant les corresponents transferència de crèdit.
Quart.- Agilitzar les deliberacions jurídiques per determinar mesures concretes per
acabar amb les situacions d’incivisme reiteradament observades al bar del carrer S. Crispí. En
aquest sentit instem els equips jurídics perquè abans de dos mesos tinguin preparat un dictamen al
respecte.
Cinquè.- Activar les inspeccions sanitàries i de treball del bar del carrer S. Crispí per
verificar que compleix la normativa establerta.
Sisè.-Incrementar la presència dels agents cívics al carrer S. Crispí per evitar
situacions d’incivisme.
Setè.- Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya a la Síndica de
Greuges de Terrassa i al Consell Municipal del Districte II.»
Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui comença manifestant que les paraules del Sr.
Medina constitueixen una acusació als equips dirigents de la ciutat i a la resta de membres del Ple,
que no han aconseguit la normalització i la dignificació del barri de Ca n’Anglada. El Sr. Aguinaga
demana al Sr. Medina que no es desvinculi del barri ni de la ciutat, perquè la seva contribució ha
estat exemplar, fent un esforç que no es pot perdre. Pel que fa a la proposta de resolució, el Sr.
Aguinaga anuncia que els ponents retiren els tres primers acords d’aquesta, i ho fan a desgrat. És
trist que la Sra. Melgares convoqui la Taula de Ca n’Anglada, i doni data per la reunió amb el
Síndic, poc després que es presenti aquesta proposta de resolució, per parlar del barri, del problema
del bar del carrer Sant Crispí, i de la situació dels microprojectes. Quan el govern sent parlar de Ca
n’Anglada comença a posar-se en moviment. Si l’oposició i l’A.VV. no hi són al darrere, el govern
no fa res. És trist haver d’arribar a aquests extrems perquè el govern actuï. El Sr. Aguinaga
assenyala que esperarà veure què passa el mes de setembre amb el Síndic. Però no és possible fugint
de manera indefinida, i arriba un moment que cal enfrontar-se als fets. Els acords de la proposta que
fan referència al bar del carrer Sant Crispí, posen el focus sobre una de les màximes preocupacions
que té el barri de Ca n’Anglada, el gravíssim problema d’incivisme. S’estan produint agressions a
persones grans. L’actuació de l’Ajuntament en relació amb aquest bar és representatiu de la manera
de fer del govern en relació amb aquests problemes. Aquest bar té un enorme historial
d’infraccions, amb denúncies policials per consum d’estupefaents, actes per incompliment d’ordres
de cessament d’activitat, per obertura sense autorització, denúncies per incompliment d’horari. Tot
plegat està recollit en documents facilitats per l’Ajuntament. Davant d’aquesta situació, l’equip de
govern va demanar informe als lletrats municipals. Un informe dels serveis jurídics municipals, de
data 19 de juny, diu clarament que es contempla la possibilitat de tancament provisional d’un
establiment per incompliment de les normes o per generar molèsties malgrat tenir tots els permisos
en regla. Aquestes mesures han de tenir com a finalitat última protegir la salut i la seguretat de les
persones, la qual cosa està acreditat en el cas del bar del carrer Sant Crispí. També s’ofereixen
diferents possibilitats per dur a terme el tancament, sense caràcter sancionador, o mesures
provisionals en el marc d’un procediment sancionador, o mesures provisionals prèvies a un
procediment sancionador, o mesures immediates. L’informe, en les seves conclusions, no diu al
govern el que ha de fer, sinó que planteja les eines perquè el govern actuï. En canvi, el govern no
actua. I no ho fa partint de què el 29 de juny, el responsable dels serveis jurídics, en un correu
electrònic, no en un informe jurídic, diu que no hi ha cap motiu que justifiqui el tancament de
l’establiment. Si els serveis jurídics de l’Ajuntament són incapaços de posar-se d’acord sobre el que
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cal fer amb el bar, com es pot pretendre que els veïns confiïn en el govern municipal. La Sra.
Melgares va mostrar molta determinació i valentia a l’hora de multar els bancs. El Sr. Aguinaga li
demana la mateixa determinació a l’hora de solució aquest i altres problemes del barri de Ca
n’Anglada en relació amb l’incivisme, sense excusar-se en què és el que ha de fer. Per això, en un
dels acords de la proposta s’insta els equips jurídics perquè abans de dos mesos tinguin preparat un
dictamen al respecte.
Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui assenyala que avui l’oposició, a última
hora, ha fet un exercici d’empatia, no només amb l’equip de govern, sinó amb els veïns de Ca
n’Anglada. Els veïns tenen tota la raó. Hi ha un problema d’inexecució. Però també hi havia un
acord de totes les forces polítiques de l’Ajuntament, en la proposta de resolució del mes de febrer.
Però s’ha produït la situació de la pandèmia, així com la mateixa malaltia del Síndic de Catalunya,
els ponents han volgut fer un exercici d’empatia. Això no vol dir que no es mantingui el mateix
esperit del text presentat el febrer d’enguany. El Sr. Sàmper avança que el dia 1 de setembre es
començarà a controlar l’acord que acaba de posar avui a sobre de la taula la Sra. Melgares, respecte
a l’execució d’aquella proposta de resolució, i en relació amb la reunió que tots els Grups
municipals han de fer amb el Síndic Sr. Ribó. Sempre s’explica que el motiu pel qual no es duen a
terme determinades mesures en el barri és per un problema de convivència. El Sr. Sàmper recorda
que la proposta de resolució del mes de febrer rebatia els arguments de la Sra. Melgares. Ara, un
cop els Grups de l’oposició han rebut els veïns del barri, que es queixen de l’incivisme reiterat,
durant anys, per part dels propietaris del bar Atlas, es pot dir que el criteri que el govern defensava
en el sentit que solucionar aquest problema implicaria crear-ne d’altres, perquè implicaria un
problema de convivència, no és cert. En una reunió mantinguda a l’Ajuntament, un dissabte a la
sala Raval, van assistir-hi dotze persones afectades per les situacions d’incivisme per part dels
regents del bar Atlas. D’aquestes dotze persones, sis eren catalanes, espanyoles, i sis eren
magrebines. Tots ells defensaven amb la mateixa vehemència la comissió d’actes d’incivisme. Per
tant, l’excusa que es tracta d’un problema de convivència s’ha de treure del discurs polític. El
compliment de la llei, del civisme, de les normes relatives al confinament, les normes urbanístiques,
d’ocupació de la via pública, etc., és el mateix per a tots els veïns de Terrassa. Hi ha tanta
informació sobre els reiterats incompliments fets pels gestors del bar, que sigui el tancament o una
sanció modèlica, s’hauria d’haver fet. Això denota que a Ca n’Anglada hi ha una certa por a
qüestions de convivència, la qual cosa no és compartida pel Sr. Sàmper. La solució dels problemes
de Ca n’Anglada s’hauria de plantejar des d’un altre paradigma, que deixés fora els arguments
relatius als problemes de convivència, i que miri amb tots els veïns del barri amb els mateixos ulls i
amb els mateixos criteris de compliment de les normes. El setembre, per tant, es tornaran a plantejar
els mateixos punts que avui l’oposició ha retirat.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Lázaro, qui agraeix al Sr. Medina i a la seva junta
directiva, la seva tasca valorant un barri històric, que sempre ha estat un referent de convivència i
també en l’àmbit comercial i de restauració. Però després d’escoltar-lo, la qüestió continua sent
recurrent. La realitat és que o bé hi ha una mala comunicació entre l’equip de govern i l’A.VV de
Ca n’Anglada, o no s’estan posant els mitjans necessaris per resoldre els problemes que aquesta ha
plantejat. La interlocució permanent hauria de ser una obligació, no una opció. Des de l’última
visita de l’A.VV. al Ple, el mes de febrer, i durant el període d’alarma, s’han cronificat situacions
que afecten l’espai públic, i en concret al carrer Sant Crispí i en aquest bar. El Grup del PSC entén
que les solucions per Ca n’Anglada s’han d’alinear en dues direccions. D’una banda, la urgent, cal
garantir la protecció, la seguretat i la convivència dels veïns i veïnes. Cal una actuació jurídica,
policial, d’agents cívics o dels serveis socials, per garantir els drets fonamentals dels veïns i veïnes.
D’altra banda, cal implementar el que va sortir del diagnòstic i del Pla de Futur Ca n’Anglada 2030,
de tota la Taula d’entitats, per millorar la imatge del barri, dinamitzar el jovent, treballar l’espai
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viari i lluitar contra la segregació escolar. No es tracta de fer un llistat infinit d’actuacions, sinó de
coordinar activitats, valorar accions, planificar-les, veure quins recursos calen, i sobretot donar-les
una coordinació per valorar el seu impacte. Cal que tinguin un impacte global, no només en uns
sectors. El Grup del PSC demanarà urgentment l’execució dels acords que es plantegen a la
proposta de resolució. Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya, i per tant ha de tenir la musculatura
jurídica, en l’àmbit policial, en el dels serveis socials, en el de les ordenances, per resoldre un
problema en un bar, en un espai gestionat i ocupat per persones que generen incivisme i ocasionen
problemes a la gent gran i als veïns. El Sr. Lázaro demana actuacions més contundents en les
accions a realitzar, No calen més estudis, sinó que cal actuar posant les mesures adients. El Sr.
Lázaro espera també la reunió amb el Síndic de Greuges del mes de setembre. Però les actuacions
no es poden endarrerir. Abans de la pandèmia ja necessitava un pla de xoc. Ara, després de la
pandèmia, necessita un pla de xoc sobre el pla de xoc. En cas contrari, es cronificaran els
problemes, s’incrementarà la despesa per solucionar-los, i es generarà frustració en els veïns
respecte a les expectatives de millora del barri.
Pren la paraula la Sra. Melgares, qui agraeix el gest que han mostrat els Grups de
l’oposició retirant alguns dels acords de la proposta. L’equip de govern va complir el seu
compromís de demanar una reunió amb el Síndic de Catalunya. La reunió estava prevista, però
aleshores va esdevenir la situació de crisi. La pandèmia no és cap excusa, i no s’ha de minimitzar la
situació produïda només amb l’ànim de fer mal al govern. Després de mantenir diverses reunions,
l’oposició ha acceptat replantejar la seva proposta. En aquesta manera de fer, la Sra. Melgares
sempre estarà disposada a col·laborar. Ara cal que el Síndic accepti la petició de reunió que ja s’ha
fet. Si no és possible fer-la presencial, per motius de salut, podria fer-se telemàtica. També hi haurà
la possibilitat de parlar de Ca n’Anglada, de la seva diagnosi, dels microprojectes, en la Taula del
dia 10 de setembre, amb tots els tècnics i agents que hi estan intervenint. En resposta al Sr.
Aguinaga, la Sra. Melgares manifesta que no treu importància a res del que passa a Ca n’Anglada,
ni tampoc a La Maurina ni al centre de la ciutat. Tota la ciutat requereix atenció, si bé alguns barris
necessiten unes determinades mesures i altres barris en necessiten unes altres. La proposta de
resolució ha quedat en relació amb la problemàtica del bar del carrer Sant Crispí. La Sra. Melgares
coneix aquesta problemàtica, des del primer moment que va començar el mandat del nou govern.
Els informes diuen que fa anys que els veïns es queixen de la forma d’actuar dels gestors del bar.
L’abril de l’any passat es van fer actuacions policials per conèixer què hi passava. Es van trobar
problemes relatius a les condicions d’instal·lació, que no estaven bé, i també es va aixecar una acta
per substàncies estupefaents. Igualment es van aixecar actes per incompliments de l’horari
d’obertura, per aparcament de vehicles de clients a sobre de la vorera, etc. Tot això està documentat
des del primer moment per part de l’actual equip de govern, la qual cosa no s’havia fet mai
anteriorment. Es va tancar el bar fins que no va fer les obres necessàries perquè el servei d’activitats
donés el seu permís. Però les normes són les que són. La Sra. Melgares hauria volgut donar un altre
tractament, però si el servei d’activitats va dir que s’havia de renovar el permís, s’havia de fer, i el
bar va tornar a obrir. Hi ha moltes actes sobre situacions d’incivisme relacionades amb aquest bar,
com també n’hi ha respecte a altres locals de la ciutat, dels barris i del centre. S’han mantingut
reunions amb els veïns, si bé és cert que últimament l’Ajuntament va demanar a l’associació de
veïns de fer una altra reunió i la seva resposta va ser que no volia reunions, sinó que es tanqués el
bar. Després de demanar un informe jurídic, aquest no va concloure que s’havia de tancar el bar,
sinó que plantejava el que es podia fer en situacions similars. La Sra. Melgares va tornar a fer una
altra sol·licitud als serveis jurídics, preguntant si amb les actes policials i amb l’informe anterior, si
es podia tancar l’establiment. Els serveis jurídics van contestar, en el sentit que ha esmentat el Sr.
Aguinaga. El Sr. Melgares planteja fer una reunió entre els Grups municipals del Consistori i els
serveis jurídics, per tenir l’oportunitat de fer les deliberacions que calguin i prendre una decisió
sobre la situació. Amb el benentès que si no es compleixen les normes, s’aplicarà la llei.
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El Sr. Aguinaga manifesta que amb les paraules de la Sra. Melgares està posant en
qüestió l’existència mateixa de l’administració municipal. Si davant un problema d’aquesta
magnitud, amb fets documentats i queixes reiterades, la seva única resposta és proposar una reunió
de tots per decidir què fer, és greu. Si davant d’aquesta situació l’administració es mostra impotent i
incapaç de solucionar un problema que afecta persones decents, que paguen els seus impostos, que
compleixen amb les seves obligacions legals, aleshores quina imatge s’està donant a la ciutadania.
No es tracta només d’un problema jurídic, i s’han de buscar els mecanismes legals, sinó que es
tracta d’un problema de base. Per què hi ha un sistema democràtic de representació, per què vota la
gent i paga impostos, si després, davant un problema com aquest, l’única resposta és rentar-se les
mans, i que els serveis jurídics diguin el que pertoqui. Potser caldrà fer algun tipus de modificació o
buscar altre tipus de suport i altres maneres d’actuar, quan hi ha un històric de seixanta denúncies,
actes policials i manifestacions relatives a què s’estan produint irregularitats en aquell establiment.
El Sr. Aguinaga afegeix que no calen més plans. No calen estudis d’arquitectes i antropòlegs. Ja
n’hi ha prou. El barri de Ca n’Anglada, i altres barris, ja no volen més plans, sinó que l’equip de
govern i el Ple municipal tinguin una actitud clara i ferma. No s’han d’allargar més els temes. Els
problemes ja es coneix on són. Els ciutadans volen respostes i que els polítics municipals siguin
útils. La gent es preguntarà per què vota, si després no troba respostes als seus problemes.
El Sr. Albert comença preguntant als Grups ponents si consideren que el govern aplica
les normes de manera diferent a Ca n’Anglada, al Segle XX, al centre o a La Maurina. La gent vota
per garantir els drets. El Sr. Aguinaga sembla donar per suposat que el bar de Ca n’Anglada s’ha de
tancar perquè està allà, o perquè ha pres unes accions diferents de les que han pres altres bars. El Sr.
Aguinaga segur que entén que això no és així, que s’apliquen a tot arreu les mateixes normes. Si el
problema de Ca n’Anglada és el bar del carrer Sant Crispí, no cal seguir parlant. Tothom és
conscient del que s’està parlant. Si el Sr. Medina, amb el qual han mantingut una bona relació,
marxa de Terrassa, el Sr. Albert espera que sigui per bé, per una decisió professional o personal. El
Sr. Albert entén la seva reflexió i la seva anàlisi de la situació, encara que no comparteix les
solucions que hi proposa. L’incivisme i els conflictes de convivència i de relació veïnal són
transversals a la ciutat de Terrassa. El Sr. Albert no minimitza el que passa a Ca n’Anglada. Però al
barri viuen unes 13.800 persones, un 6% de la població de la ciutat. Hi ha conflictes puntuals de
convivència en alguns espais. El Sr. Medina ha dit que el Sr. Albert estigmatitza el barri, i aquest ho
nega. S’estigmatitza quan es parla del barri de Ca n’Anglada d’una manera tan concreta i
focalitzant-ho en excés. Això no vol dir que el govern tingui la responsabilitat de prendre decisions
i de fer les coses ben fetes. Però el Grup del PSC ha governat la ciutat durant quaranta. La primera
intervenció del Sr. Albert en el saló de Plens, l’any 2007, va ser per parlar de la convivència a Ca
n’Anglada, amb un equip de govern tripartit. El Sr. Vega i la Sra. Melgares hi eren. La realitat de
Ca n’Anglada és coneguda. Des d’aquest saló de Plens és molt fàcil fer segons quins discursos.
Però la gestió dels conflictes de Ca n’Anglada és complicada. El Sr. Albert demana a tots els Grups
polítics la responsabilitat de mantenir el debat on pertoca, i d’intentar treballar per buscar solucions.
Ben segur que aquestes paraules no serveixen de gaire al Sr. Medina, però aquells als quals els
pertoca governar, i que fins fa poc n’eren uns altres, saben de les dificultats. El Sr. Albert lamenta
que el debat acabi sent, pel nivell del saló de Plens i per ser la tercera ciutat del país, sobre un bar,
en un carrer, amb problemes de convivència, de soroll i d’incivisme, que cal gestionar. Des del
servei d’activitats es va tancar l’establiment, i se’ls va obligar a fer unes reformes. Les van fer i van
tornar a demanar llicència d’obertura, i no hi ha arguments per negar-li que obri. Una altra cosa és
que faci un seguiment. Però el Ple no es mereix que el debat de Ca n’Anglada giri entorn d’un bar.
El Sr. Lázaro assenyala que en efecte el PSC ha estat governant la ciutat durant tots
aquests anys, fins a l’entrada del govern actual. Els governs anteriors han tingut una interlocució
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proactiva. Des del 2001 van començar a aparèixer alguns problemes, que són coneguts. Es va
implementar el Pla de Barris, amb una important inversió. Es va dissenyar la transformació
urbanística del barri, concentrat en els pisos de la Vitasa. Es va facilitar una taula de diàleg
participativa amb totes les entitats veïnals per fer un diagnòstic i concretar unes actuacions, que
després es van transformar en microprojectes, i amb una mirada a curt, mitjà i llarg termini, que és
el Pla de Futur 2030. Part del govern actual ho coneix perfectament, perquè gestionava aquests
projectes i recollia les queixes de les entitats veïnals. El Sr. Lázaro afegeix que és més fàcil
gestionar la delinqüència que l’incivisme, perquè aquest es mou entre els drets, els deures i la llei.
Respecte a l’incivisme, cal una actuació política ferma, i no només de caràcter punitiu, en el bar, en
l’espai públic o en punt que sigui, sinó que també s’ha d’actuar en l’àmbit educatiu i en el social.
Totes aquestes actuacions han d’estar coordinades i lligades. Només amb la policia no s’acabarà
amb l’incivisme. S’hi acabarà en un moment i en un lloc concret. Però si al darrere no hi ha
mecanismes per dinamitzar el jovent, l’espai públic, per tenir un esplai diari que fora de l’horari
escolar de l’educació formal permeti disposar d’un àmbit que en l’educació no formal aporti
referents positius, no se solucionarà massa cosa. Només s’anirà solucionar el dia a dia. Per això, les
propostes anaven adreçades en dues direccions: la part policial, punitiva, legal, d’ordenances, i la
part més social d’activitats proactives i de prevenció de l’incivisme. Segurament no donaran
solucions o resultats d’avui per demà, però és l’única solució a mitjà termini. Això no impedeix que
per part de l’Ajuntament hi hagi actuacions clares i decisives vers els problemes que vagin sorgint.
A ca n’Anglada, i a la majoria de barris i al centre, cal actuar en aquestes dues direccions.
La Sra. Melgares manifesta que el govern presta tota l’atenció a qualsevol problema
que sorgeixi a la ciutat. D’això depèn la tranquil·litat de la població. La Sra. Melgares es mostra
contenta perquè l’oposició hagi replantejat la seva proposta, aparcant de moment els primers tres
acords. Ara, per tant, només s’està parlant d’un bar. Si la problemàtica de Ca n’Anglada es focalitza
només en un bar, que ha estat objecte d’inspeccions policials, això és trist. La Sra. Melgares no té
res a dir respecte a les paraules del Sr. Lázaro i del Sr. Sàmper. Però no comparteix la diagnosi que
ha fet el Sr. Aguinaga, especialment amb el to que ha emprat. És evident que les ideologies
d’ambdós es molt diferent. La Sra. Melgares tampoc està d’acord en el fet que el Sr. Aguinaga digui
que el govern està obligat a fer allò que ell vol, no allò que la llei preveu. Si la Sra. Melgares li
ofereix un entorn per poder parlar, tots els Grups municipals, d’un tema concret, el Sr. Aguinaga
hauria de recollir l’oferiment i fer els seus plantejaments en aquest marc de diàleg. El govern
prendrà les decisions que hagi de prendre. Va ser aquest govern, i no els anteriors, el que va tancar
el bar, i ha tornat a obrir perquè la llei obliga a permetre-ho. Si el govern no té una llei que l’empari,
el govern no pot actuar d’una altra manera, i encara menys prevaricar.
Intervé seguidament el Sr. Sàmper, qui puntualitza que el motiu pel qual els ponents
han retirat uns punts de la proposta, no és perquè entengui la posició de l’equip de govern, sinó
precisament pel contrari. Repassant el contingut de la proposta presentada el mes de febrer, es va
observar que hi havia un compromís, motiu pel qual va ser retirada, d’esperar la reunió amb el
Síndic. L’únic motiu pels qual l’oposició ha retirat uns punts de la proposta és precisament per no
perdre arguments per defensar la proposta de resolució quan calgui, que serà quan es dugui a terme
la reunió amb el Síndic. El Sr. Sàmper demana, per tant, que aquesta reunió es faci de manera
immediata. Després l’oposició estarà en plena capacitat per veure si l’equip de govern compleix o
no amb tot allò que ha comentat la Sra. Melgares. El Sr. Sàmper afegeix que la intervenció del Sr.
Albert ha estat la més contundent des del punt de vista de l’equip de govern, davant el silenci de
l’Alcalde. El Sr. Albert ha dit que no fa per la ciutat que es parli en el Ple d’un bar. El Sr. Sàmper
no hi està d’acord. L’oposició ha de debatre els arguments del govern quan no siguin sòlids, sigui
amb motiu d’un pla estratègic de gran abast, d’un polígon d’actuació amb una repercussió
econòmica enorme, d’una política mediambiental ambiciosa, o d’un bar. La Sra. Melgares ha dit
59

que hi ha altres bars que tampoc compleixen totes les normatives. Però quan els veïns es queixen als
Grups de l’oposició, aquests reaccionen si consideren que tenen raó. És evident que la tenen, quan
hi ha moltíssimes denúncies presentades contra aquest bar. Donar que això és així, i s’ha fet arribar
a l’oposició documents de moltes pàgines amb incompliments reiterats, és obvi que l’oposició ho ha
de plantejar en el Ple. Per tant, cal evitar menysprear un bar petit o un habitatge, en relació amb les
conseqüències que poden produir els incompliments. La Sra. Melgares ha tornat a parlar de què cal
buscar l’equilibri i la tranquil·litat. D’aquesta manera està plantejant que li fa por prendre
determinades actuacions o conductes. Hi haurà algú, agosarat, que gosarà dir que és racista plantejar
que aquest bar es tanqui. Si algú ho pensés, seria molt greu, perquè no és veritat. Abans el Sr.
Sàmper ja ha explicat que el dia de la reunió, la meitat dels assistents eren magrebins, i es
queixaven de l’incompliment de tot un seguit de normes per part dels regents del bar. Per tant, no
s’ha de menystenir ni les dimensions del bar, ni la transcendència d’aquest assumpte, a l’hora de
parlar-ne en el Ple. Fóra interessant que tots els veïns que viuen prop d’un bar, d’un comerç, etc.,
que incompleixin de forma retirada les normes, ho plantegés primer a l’equip de govern, i si aquest
no en fes cas, a l’oposició. Avui, uns veïns cansats dels reiterats incompliments de les normes per
part d’un establiment, han vist que tenen el canal de l’oposició per fer-li arribar al govern les seves
inquietuds. El Sr. Sàmper conclou demanant a l’equip de govern que no tingui por d’assumir el
repte que li provoca Ca n’Anglada. Si el Sr. Medina marxa, serà una pèrdua perquè constituïa
l’ànima del barri, però Ca n’Anglada ha de resoldre els seus problemes. Tothom sap que al darrere
de les decisions que es prenen políticament per part d’un equip de govern, a tot arreu, hi ha
interessos electorals. Això no s’ha parlat mai en relació amb la proposta e resolució, i se’n parlarà
quan arribi el mes de setembre.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat, amb el benentès que a conseqüència de l’anunci
fet pels tres Grups ponents, la part dispositiva resta com segueix:
« Primer.- Agilitzar les deliberacions jurídiques per determinar mesures concretes per
acabar amb les situacions d’incivisme reiteradament observades al bar del carrer S. Crispí. En
aquest sentit instem els equips jurídics perquè abans de dos mesos tinguin preparat un dictamen al
respecte.
Segon.- Activar les inspeccions sanitàries i de treball del bar del carrer S. Crispí per
verificar que compleix la normativa establerta.
Tercer.- Incrementar la presència dels agents cívics al carrer S. Crispí per evitar
situacions d’incivisme.
Quart.- Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya a la Síndica de
Greuges de Terrassa i al Consell Municipal del Districte II.»
Epígraf 19) Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’atorgament de subvencions a
entitats per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència
és el que a continuació es transcriu:
« L’Excm. Ajuntament de Terrassa destina enguany l’1% dels seus ingressos directes
previstos en el Pressupost Municipal a estendre el valor de la solidaritat dels ciutadans i ciutadanes
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de Terrassa, mitjançant la cooperació solidària i la contribució al desenvolupament dels països
empobrits.
» Per a l’exercici del 2020 es destinen 400.000 Euros a les partides 4467-91203-48902
i 4467-91203-78900 del pressupost municipal, per a finançar els projectes de cooperació al
desenvolupament promoguts per ONGD’s i entitats solidàries de Terrassa.
» El 25 de gener de 2018 l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment les bases
especifiques que regeixen l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per a
la realització de projectes, activitats i serveis i mitjançant el Decret 18 de 8 de gener de 2020 es va
convocar el procés de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions a entitats.
» Els projectes són promoguts i presentats per ONGD’s i associacions solidàries sense
ànim de lucre i que tenen entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació al
desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles en l’àmbit internacional.
» Una vegada admesos, analitzats, estudiats i avaluats els projectes presentats a la
convocatòria del 2020, i per procés de concurrència competitiva, el Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació Internacional acordà el passat dijous dia 16 de juliol de 2020, la següent proposta de
distribució dels ajuts als òrgans competents de l’Ajuntament.
» Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
És per tot això, que aquesta Alcaldia-Presidència, recollint la proposta efectuada per
unanimitat dels grups municipals i acordada en la reunió de la Junta de Portaveus realitzada en data
20 juliol de 2020, s’honora en proposar a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Atorgar les següents subvencions a les entitats que a continuació es
relacionen, per a la realització dels projectes de cooperació al desenvolupament que s’especifiquen:

ENTITAT

DEME “DESENV.
COMU KOTOUBA”
FUND. PRIV.
RAMON MARTI
CONTRA CEGUERA
ASS. NENS DEL
SENEGAL. ELS
NENS DE LA
LLAUNA

NIF

NOM PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

IMPORT
CONCEDIT

DATA
JUSTIFICACIÓ

G63446777

Perforació de dos pous d’aigua potable a
Mouti i a Gounni , totes dues aldeas de la
comú de Kotouba.

16.564,00

16.564,00

31/03/2021

G64919632

VISIÓ PER TOTHOM AL TXAD, Dra.
VIÑAS

20.000,00

18.139,00

28/02/2021

G66871054

El Regne dels Nens

20.000,00

16.422,00

31/08/2021

20.000,00

19.560,00

31/01/2021

20.000,00

16.504,00

30/09/2021

MANS UNIDES

G28567790

AMICS DE
FUNDASE BOLIVIA

G62825328

Acceso al agua potable, al saneamiento y la
seguridad alimentaria en la Región de las
Sabanas, Togo
CONCLUSION DE OBRA FINA DE TRES
NUEVAS AULAS PARA EL CENTRO DE
EDUCACION INFANTIL “VIRGEN DE LA
FUENSANTA”
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ASSOCIACIÓ
COORDINADORA
D’AJUDA UNIDA
(ACAU)
FUNDACION
NUESTROS
PEQUEÑOS
HERMANOS

G61449104

Ampliació del centre d’ensenyament secundari
de Boura a Burkina Faso

19.104,86

16.617,00

31/01/2021

G62984919

ESPORT, SALUT I DESENVOLUPAMENT
A HAITI (6ª FASE)

20.000,00

19.598,00

30/04/2021

G60594991

Empoderament de les dones i els/les joves amb
risc d’exclusió social de les comunitats de El
Guapotal, vulnerables davant la desigualtat de
gènere, el canvi climàtic i la inseguretat
alimentària.

18.550,00

17.950,00

28/02/2022

G59936336

DONA, IGUALTAT I TREBALL DIGNE MARROC 2019-2022 (FASE II)

21.055,00

16.730,00

30/06/2021

G83006726

Accés a Sanejament per a 2 Escoles al
Districte de Zabzugu, Ghana

30.000,00

19.793,00

30/04/2021

FUNDACIÓ TORRE
DEL PALAU

G58009408

AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Món)
Educació i desenvolupament comunitari a
Guatemala

20.000,00

16.957,00

28/02/2021

OBERTS AL MON

G64949431

CONSTRUCCIÓ ESCOLES DE PÀRVULS
A GUATEMALA

20.000,00

17.824,00

30/06/2021

FUNDACIÓ
EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA

G61754362

Ampliació de l’etapa de batxillerat d’un
col·legi al barri de Thiaroye de Pikine al
Senegal (3a fase-última)

30.000,00

30.000,00

28/02/2021

ASSOCIACIO ALBA

G58377839

19.465,00

19.465,00

30/09/2021

FUNDACIÓ
VICENTE FERRER

G09326745

20.000,00

17.680,00

30/06/2021

MICROCREDITS
SOLIDARIS PER
AFRICA

G64485386

20.000,00

19.699,00

28/02/2021

FUNDACIO SALUT I
COMUNITAT

G61878831

19.930,65

19.435,00

30/11/2021

OPTICS X MON

G61113361

Hi tenen molt a veure. Ouagadougou 2020

20.000,00

18.774,00

30/06/2021

FUNDACIÓ MAIN

G62356159

STOP_3: Defensa dels drets fonamentals de la
infància al carrer i apoderament de dones
joves.

20.000,00

18.617,00

28/02/2021

ASSOCIACIO
INSTITUT DE LES
DESIGUALTATS

G63486302

Dones lidereses a Dakar

20.000,00

19.246,00

31/07/2021

AMICS DELS
INFANTS DEL
MARROC

G62555859

Acompanyament i suport a mares solteres i
llurs infants i inserció sociolaboral a
Casablanca (Marroc)

4.444,95

4.444,00

28/02/2021

ALTERNATIVA3
FILLS DEL CAFÉ
FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA SINDICALISTES
SOLIDARIS
FUNDA. WORLD
VISION INTER.
DELG. TERRAS.

PREVENCIÓ DE LA SIDA I
APODERAMENT I PROMOCIÓ DE LA
DONA A BURKINA
Accés al dret a un habitatge digne amb
sanejament bàsic per a 49 dones i les seves
famílies en situació de vulnerabilitat de la
comunitat rural de H. R. Palyam, a l’àrea de
Madakasira, districte d’Anantapur, Índia.”
SEGONA FASE DEL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE
PREESCOLAR AL BARRI DE SAM-SAM 3
ALS AFORES DE DAKAR, SENEGAL.
Reforçament de les capacitats i de la
participació institucional i comunitària en
relació a les Violències Basades en el Gènere
(VBG) i als Drets Sexuals i Reproductius
(DSR) als departaments de Pikine i
Guédiawaye (Dakar, Senegal)
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OCULARIS
ASSOCIACIO

G65335861

Increment de les capacitats formatives de
professionals del sistema públic de salut per a
la millora de la salut ocular infantil de l’Àfrica
Occidental.

20.000,00

19.982,00

28/02/2021

SEGON: Aprovar la despesa total per import de QUATRE CENTS MIL EUROS
(400.000 €) i fer-ne càrrec a les següents partides del pressupost municipal vigent :
•
•

4467-91203-48902, la quantitat de 174.999,00,- €
4467-91203-78900, la quantitat de 225.001,00,- €

La distribució dels imports totals dels projectes d’acord a les anteriors partides és la
següent:

ENTITAT
DEME
“DESENV.COMU
KOTOUBA”
FUND. PRIV.
RAMON MARTI
CONTRA CEGUERA
ASS. NENS DEL
SENEGAL. ELS
NENS DE LA
LLAUNA

NOM PROJECTE

TOTAL €

Partida 3467-9120348902

Partida 3467-9120378900

Perforació de dos pous d’aigua potable a
Mouti i a Gounni , totes dues aldeas de la
comú de Kotouba.

16.564,00

-

16.564,00

VISIÓ PER TOTHOM AL TXAD, Dra.
VIÑAS

18.139,00

11.889,00

6.250,00

El Regne dels Nens, Senegal

16.422,00

4.059,00

12.363,00

19.560,00

12.160,00

7.400,00

16.504,00

-

16.504,00

Ampliació del centre d’ensenyament
secundari de Boura a Burkina Faso

16.617,00

-

16.617,00

ESPORT, SALUT I
DESENVOLUPAMENT A HAITI (6ª
FASE)

19.598,00

7.598,00

12.000,00

Empoderament de les dones i els/les joves
amb risc d’exclusió social de les
comunitats de El Guapotal, vulnerables
davant la desigualtat de gènere, el canvi
climàtic i la inseguretat alimentària,
Nicaragua

17.950,00

17.950,00

-

DONA, IGUALTAT I TREBALL DIGNE
- MARROC 2019-2022 (FASE II)

16.730,00

16.030,00

700,00

Accés a Sanejament per a 2 Escoles al
Districte de Zabzugu, Ghana

19.793,00

1.793,00

18.000,00

FUNDACIÓ TORRE
DEL PALAU

AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Món)
Educació i desenvolupament comunitari a
Guatemala

16.957,00

16.957,00

-

OBERTS AL MON

CONSTRUCCIÓ ESCOLES DE

17.824,00

-

17.824,00

MANS UNIDES

AMICS DE
FUNDASE BOLIVIA
ASSOCIACIÓ
COORDINADORA
D’AJUDA UNIDA
(ACAU)
FUNDACION
NUESTROS
PEQUEÑOS
HERMANOS

ALTERNATIVA3
FILLS DEL CAFÉ

FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA SINDICALISTES
SOLIDARIS
FUNDA. WORLD
VISION INTER.
DELG. TERRAS.

Acceso al agua potable, al saneamiento y
la seguridad alimentaria en la Región de
las Sabanas, Togo
CONCLUSION DE OBRA FINA DE
TRES NUEVAS AULAS PARA EL
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL
“VIRGEN DE LA FUENSANTA”,
Bolívia
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PÀRVULS A GUATEMALA
FUNDACIÓ
EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA
ASSOCIACIO ALBA

FUNDACIÓ
VICENTE FERRER

MICROCREDITS
SOLIDARIS PER
AFRICA

FUNDACIO SALUT I
COMUNITAT

OPTICS X MON
FUNDACIÓ MAIN
ASSOCIACIO
INSTITUT DE LES
DESIGUALTATS
AMICS DELS
INFANTS DEL
MARROC
OCULARIS
ASSOCIACIO

Ampliació de l’etapa de batxillerat d’un
col·legi al barri de Thiaroye de Pikine al
Senegal (3a fase-última)
PREVENCIÓ DE LA SIDA I
APODERAMENT I PROMOCIÓ DE LA
DONA A BURKINA FASO
Accés al dret a un habitatge digne amb
sanejament bàsic per a 49 dones i les seves
famílies en situació de vulnerabilitat de la
comunitat rural de H. R. Palyam, a l’àrea
de Madakasira, districte d’Anantapur,
Índia.”
SEGONA FASE DEL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE
PREESCOLAR AL BARRI DE SAMSAM 3 ALS AFORES DE DAKAR,
SENEGAL.
Reforçament de les capacitats i de la
participació institucional i comunitària en
relació a les Violències Basades en el
Gènere (VBG) i als Drets Sexuals i
Reproductius (DSR) als departaments de
Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)
Hi tenen molt a veure. Ouagadougou 2020,
Burkina Faso
STOP_3: Defensa dels drets fonamentals
de la infància al carrer i apoderament de
dones joves, Moçambic
Dones lidereses a Dakar, Senegal
Acompanyament i suport a mares solteres i
llurs infants i inserció sociolaboral a
Casablanca (Marroc)
Increment de les capacitats formatives de
professionals del sistema públic de salut
per a la millora de la salut ocular infantil
de l’Àfrica Occidental (Senegal i Gàmbia)

30.000,00

1.500,00

28.500,00

19.465,00

15.075,00

4.390,00

17.680,00

-

17.680,00

19.699,00

-

19.699,00

19.435,00

-

19.435,00

18.774,00

10.324,00

8.450,00

18.617,00

16.617,00

2.000,00

19.246,00

18.621,00

625,00

4.444,00

4.444,00

-

19.982,00

19.982,00

-

TERCER: S’haurà de justificar econòmicament la subvenció municipal en la quantitat
estipulada en el punt primer d’aquest acord i, com a mínim, es justificarà documentalment el 30%
d’aportació de l’entitat promotora i la contrapart. La justificació dels projectes subvencionats podrà
efectuar-se d’acord amb el que s’estableix en l’article 74 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
S’haurà de presentar la justificació econòmica de les subvencions d’acord a les següents condicions:
Ha de comprendre tota la documentació que justifiqui les despeses efectuades amb càrrec a la
subvenció.
S’inclouran justificants de despeses realitzades durant el termini d’execució del projecte.
La justificació econòmica haurà d’adequar-se als tipus de despeses determinades en la resolució de
concessió de la subvenció. No s’admetran desviacions respecte als conceptes i a les quantitats
incloses en la Resolució de concessió. La presentació de la justificació haurà de realitzar-se
classificant les despeses d’acord amb els conceptes aprovats.
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La documentació haurà de complir els següents requisits:
Factures:
Les factures i documents justificatius hauran de complir els requisits exigits a la normativa vigent
per a la seva acceptació. Els documents només s’acceptaran en format PDF.
•
•
•
•

•

A la factura haurà d’aparèixer explicació de la despesa. Si el justificant no és suficientment clar,
haurà d’anar acompanyat d’una nota explicativa en la que es dedueixi una clara relació de la
despesa amb l’activitat subvencionada.
Ha de reflectir les dades identificatives de l’expedidor (nom, cognoms, denominació o raó
social, NIF i domicili).
Ha de reflectir les dades identificatives del destinatari, que haurà de ser l’entitat subvencionada
o executant.
Inclourà una descripció detallada i preu unitari de l’operació i la seva contraprestació total,
import pagat i moneda. Ha d’incloure l’IVA corresponent o impost equivalent, en el seu cas,
que estigui vigent en el país d’emissió de la factura. Quan la quota es repercuteixi dins del preu
haurà d’indicar “IVA inclòs”.
Ha de reflectir lloc i data del justificant i pagament del mateix.

En cas de transferències s’adjuntarà a la factura el comprovant bancari de la mateixa. Si la
transferència engloba vàries factures, s’aportarà, a més a més, relació de les mateixes.
Totes les factures hauran d’indicar la conformació del beneficiari amb la prestació rebuda. Aquesta
conformitat podrà ser mitjançant segell a tal efecte en la mateixa factura, amb signatura del
representant de l’entitat beneficiària o per certificació a tal efecte adjunta.
Si les factures estan emeses en llengua diferent al català, castellà, anglès, francès o portuguès,
s’haurà d’adjuntar traducció de la descripció del servei, subministrament, inversió o altre tipus de
despesa que correspongui.
Les factures han d’anar numerades per ordre cronològic (del més antic al més modern) i
acompanyades dels corresponents llistats. En el llistat figurarà les despeses per ordre cronològic,
per tipus de despesa, segons l’ordre aprovat en el pressupost.
Despeses elegibles amb caràcter general per a tots els projectes:
Els tipus de despesa s’adequaran al desglossament de partides contemplat en el pressupost aprovat
en el punt primer i amb el nivell de desagregació amb que apareix en aquesta sense que sigui
possible presentar desviacions respecte a l’ esmentat desglossament.
•

Despeses directes:
S’entén per despeses directes les necessàries per la posta en funcionament del projecte i la seva
execució. S’imputaran les despeses referides als diferents tipus que s’indiquen a continuació,
sense ànim exhaustiu ni limitatiu, i sempre conforme al pressupost aprovat per la Resolució de
Concessió:
• Despeses de personal. En aquesta partida s’inclouran les despeses derivades del
pagament de retribucions al personal vinculat totalment al projecte, mitjançant
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contracte laboral, tant fixe com eventual, o mitjançant un contracte d’arrendament
de serveis. Si la dedicació al projecte fos parcial, podria incloure’s, en tot cas, el
seu cost com a despesa indirecta o d’administració. S’inclouran també en aquesta
partida les quotes d’assegurances socials a càrrec de l’entitat del personal afecte al
projecte o activitat.
Obres, infraestructures, reformes i similars.
Equips, subministraments i materials.
Per les despeses esmentades als dos grups anteriors, haurà de constar la relació
existent entre la inversió realitzada i la seva necessitat per aconseguir la finalitat de
la subvenció o ajut concedit.
Béns, serveis i lloguer de béns mobles i immobles, equips informàtics, maquinària
i estris diversos.
Formació: beques, passanties, professorat, material didàctic i altres.
Materials d’oficina, serveis i publicitat i difusió específics del projecte o activitat.
Col·laboracions temporals o esporàdiques que suposin una participació puntual en
l’execució de les activitats previstes.
Específics de les activitats previstes en què incorrin els destinataris del mateix:
transport, allotjament, assegurances, etc.
Qualsevol altre especificat en el pressupost aprovat per la Resolució de Concessió.

Despeses indirectes:
Podran justificar-se un màxim del 5% del total de la subvenció concedida amb despeses
administratives de l’entitat beneficiària (energia elèctrica, telèfon, personal administratiu,
lloguers...) o altres despeses vinculades a viatges de les persones cooperants al país on es
realitza el projecte.
La justificació d’aquests fons es realitzaran amb factures o mitjançant certificat emès pel
representant legal del beneficiari que rep els fons subvencionats.

•

Documentació:
Tota la despesa es justificarà, en tot cas, mitjançant declaració responsable del representant de
l’entitat manifestant l’aplicació al projecte de les corresponents quantitats i el tipus de despesa a
què pertanyen, acompanyada dels documents originals acreditatius de la despesa.
Certificació de l’entitat bancària en la que hauran de constar els interessos que la mateixa ha
produït des de l’abonament de la subvenció.
Xec de reintegrament de fons no invertits.
Justificants dels tipus de canvi. Tots els certificats del tipus de canvi utilitzats en els pagaments
efectuats han de ser proporcionats per entitats bancàries o cases de canvi autoritzades, i
s’hauran d’incloure en el compte abans que les relacions de factures. Cada factura haurà
d’incloure un segell on figuraran tres dades: l’import de la factura en moneda local, el tipus de
canvi utilitzat i l’import en divisa.
S’inclouran els contractes utilitzats en la contractació de personal, tant en el cas de contractes
laborals com per obra, servei o assistència tècnica, d’acord amb la legislació vigent del país que
es tracti.
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S’inclourà qualsevol altre documentació, administrativa, comptable, contractual o d’altre naturalesa
que, a judici del beneficiari, pugui contribuir a millorar o clarificar la justificació.
QUART: L’entitat reajustarà l’import del projecte, si s’escau. La Unitat de Solidaritat
i Cooperació Internacional verificarà documentalment l’existència de fons suficients de les entitats
receptores dels ajuts per a poder desenvolupar el projecte subvencionat, les garanties de viabilitat i
comprometre’n el seguiment i la difusió local. També, una vegada completat el projecte
subvencionat, comprovarà la justificació de les despeses, la documentació gràfica i la documental, i
la presentació de la certificació d’un tercer avaluador .
CINQUÈ: Denegar les sol·licituds de subvenció que a continuació es relacionen, que
han estat descartades d’acord amb la proposta de priorització acordada en aplicació dels criteris
d’avaluació ponderats per la comissió d’avaluació d’acord amb les bases que regeixen la
convocatòria, o bé han presentat la seva renúncia a participar en el procés d’adjudicació:

ENTITAT

NIF

NOM PROJECTE

C.C.ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT

G62669130

ABECE per l’alfabetització total a Mali

GRUP DE SOLIDARITAT
OSCAR ROMERO

V61928800

Defensa dels drets humans.

FUNDACIÓ DANIEL SHAH
NÚRIA TONEU

G62706015

Construcció de 10 Pous d’aigua potable de Bomba manual i de gran profunditat a la
població rural de Ramagopalpur per l’abastiment de 450 persones, a l’estat de West
Bengal, India

ORGANITZACIO NO
GUBERNAMENTAL
PROVALORES

G62467519

Aules d’estudis a “Hogar de Corazones”, Colòmbia

ASSOCIACIO CATALANA
PER LA PAU (DELEG)

G59437756

Reforçar les capacitats tècniques i econòmiques de les dones al Cercle de Yélimané
(Mali). Fase II

VILADECAVALLS VIDA I
PAU

G63013494

“Ampliación de equipo y mobiliario del centro de computación y formación social y
emocional de estudiantes, docentes, padres y madres de familia, para fortalecer la
labor de la escuela de desarrollo Vida i Paz “.

ASSOCIACIO THIOL AK
MBATAR

G66952128

Millora de les infraestructures del centre educatiu a la ciutat de Sakal.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

Q0818003F

Fortalecimiento de capacidades locales para promover la seguridad alimentaria en el
Estado de Puebla, México.

VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI

G60247756

Ampliació de l’escola salesiana de secundària a Yaoundé (Camerun). Fase 2

INSOC - CENTRE ESPLAI
GUADALHORCE

G59444281

Adequació i equipació d’aules Infantils del cicle inicial ( P4), en escoles rurals a
Riberalta

LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES

G58267097

Treball comunitari per a la transformació social a l’Amazònia peruana.

FUNDACIO PAU I
SOLIDARITAT-CCOO
TERRASSA

G61538187

Defensa i promoció dels DDHHLL a Colòmbia

DROPS & OCEANS

G67516385

IDENTIFICACIÓ DE SOLUCIONS INNOVADORES PER A MILLORAR LA
SITUACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE LES NENES ADOLESCENTS A HAITÍ

SISÈ: Publicar els acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
Electrònica d’acord amb les Bases específiques de subvencions. La notificació dels acords
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precedents es farà mitjançant publicació a la Seu Electrònica i es comunicarà aquesta publicació a
les persones interessades mitjançant un sms o correu electrònic.»
Pren la paraula la Sra. Ciurana, per tal de fer la presentació d’aquesta proposta
d’atorgament de subvenció a vint-i-dos projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per
entitats de la ciutat, en la convocatòria pública municipal dotada amb 400.000 euros. La finalitat
d’aquests projectes de cooperació descentralitzada és contribuir i acompanyar el desenvolupament
de comunitats empobrides d’arreu, millorant les seves condicions i esperança de vida, mitjançant
una cooperació realment transformadora de la seva realitat. Amb aquestes accions, de la mà de les
entitats de cooperació de la ciutat, s’ajuda també a avançar en el llarg camí vers els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El desenvolupament social i econòmic
de tots els pobles està íntimament lligat i relacionat amb els ODS que van adoptar les Nacions
Unides l’any 2015, com ara l’erradicació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, el consum
responsable, la igualtat de gènere, o la promoció de la pau i la justícia, objectius que tots i totes
comparteixes. Es continua endavant en el compromís amb la cooperació al desenvolupament,
destinant-hi l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament, podent dir amb orgull que el de Terrassa és
dels pocs ajuntaments que hi destina aquest percentatge. És en moments de crisi com l’actual que es
pren consciència que el món en el qual vivim és global. S’està veient com aquesta pandèmia afecta
tot el món d’una manera o d’altra. No queda ni un racó de món al marge dels terribles efectes de la
COVID19. I també es pren consciència, d’una manera encara més clara, que cal atendre les
persones que pateixen situacions d’exclusió, de pobresa i dificultats de tota mena, ja sigui a casa
nostra com a països del Sud. En aquest sentit, es pot parlar directament i sense embuts del deute que
els països del Nord tenen amb els països del Sud. El nostre model de desenvolupament s’ha basat,
massa sovint, en establir unes regles del joc favorables als nostres interessos, deixant de banda les
necessitats dels països del Sud. En situacions com l’actual, cal recordar que la major part dels
problemes que afecten en l’àmbit local tenen origen o repercussió en l’àmbit global. La crisi del
capitalisme, l’augment de la desigualtat, els problemes d’emissions contaminants, l’efecte
hivernacle, les migracions, les crisis alimentàries i sanitàries, com la que encara es viu, són
problemes que necessiten una resposta global coordinada. S’està veient i vivint cada dia. Els països
del Nord no es poden inhibir d’aquestes responsabilitats comunes. En un món compartit, els reptes
són globals. Els beneficis que comporten les polítiques de cooperació a escala local són ben clars.
Són actuacions properes a la ciutadania, sensibles als seus interessos i preocupacions, actuacions
que són realment transformadores tant en les comunitats receptores com aquí mateix. El treball que
les entitats desenvolupen implica i activa tota la ciutadania, i afavoreix una major conscienciació de
la col·lectivitat, que redunda en una millora de la comunitat. Els vint-i-dos projectes han estat
seleccionats entre trenta-cinc propostes presentades, avaluades per part de les persones membres de
la Comissió permanent del Consell Municipal de Solidaritat, persones a les quals la Sra. Ciurana
dona les gràcies pel seu treball voluntari i eficient. La Sra. Ciurana també dona les gràcies als
representants dels Grups municipals, que formen part d’aquesta Comissió permanent i del Plenari
del Consell, per les hores de dedicació, per la seva participació i per la seva predisposició al
consens. El resultat de l’avaluació va ser ratificat de manera unànime pel Plenari del Consell el
passat 16 de juliol. Els recursos econòmics destinats a aquesta convocatòria faran possible que
molts projectes de les entitats de la ciutat es duguin a terme i arribin a bon port.
Pren a continuació la paraula la Sra. Marín, per tal de valorar l’1% que dedica
l’Ajuntament de Terrassa, els 400.000 €, destinats a les entitats de la ciutat per poder fer una feina
molt necessària. Cal valorar la solidaritat que demostra la ciutat de Terrassa amb altres pobles,
especialment en aquests temps de crisi. No només cal millorar la situació dels ciutadans de
Terrassa, sinó que cal també pensar en altres pobles, amb els quals Terrassa té una important xarxa
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d’actuació. És molt important que el Consell Municipal de Solidaritat hagi treballat de valent, i que
al final tots aquests projectes puguin dur-se a terme.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 20) Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient
sancionador, SADI 26/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense
ajustar-se a la llicència atorgada.
El Sr. Alcalde anuncia que aquest punt de l’Ordre del dia serà presentat conjuntament
amb el següent, de contingut similar.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals
d’ERC-MES i TxT, és el que a continuació es transcriu:
« I- Antecedents
1. Atès que, en data 31 de desembre de 2019, per mitjà de la resolució núm. 11144,
aquesta administració incoa un procediment sancionador, a la mercantil TREASURE BOND’S SL
,amb CIF núm. B64257009 (en concepte de promotora de les obres), i [...] i [...], amb NIF números
[...], respectivament (en concepte de direcció facultativa de l’obra), com a presumptes responsables
d’una infracció urbanística molt greu, consistent en l’execució, sense cap títol habilitant, d’un seguit
d’actuacions adreçades a modificar l’habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA. D’ÈGARA,
núm. 309 de Terrassa,(consistents originàriament en dos habitatges tipus triplex, segons la llicència
d’obres en el seu dia atorgada (OMOB 286/2007)) resultant cinc habitatges totalment independents.
Així mateix s’anomena instructor del present procediment sancionador al Sr. Emili
Panzuela Montero, Cap del Servei Jurídic Administratiu dels Serveis d’Urbanisme d’aquesta
Corporació.
2. Atès que, en data 8 de gener de 2020, l’esmentada resolució administrativa
d’iniciació es notifica, juntament amb el Plec de càrrecs a totes les parts encausades, atorgant-los un
tràmit per un termini de quinze dies, per a formular al·legacions i aportar els documents que
estimessin convenients en defensa dels seus interessos, així com per a proposar els mitjans de prova
que podien creure pertinents.
Cal indicar que el Plec de càrrecs, emès el seu dia per l’instructor qualifica aquesta
actuació infractora, com a molt greu, en virtut de l’establert a l’ article 213.c del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, atès que vulnera en més d’un 30% els paràmetres urbanístics previstos al
planejament municipal relatius a la densitat d’habitatges en sòl urbà, en concordança amb l’article
218 del mateix Text legal, al comportar un increment del nombre d’habitatges o d’establiments
sense llicència urbanística prèvia i en contra de les determinacions del planejament atès que la
condició d’edifici plurifamiliar no és factible, segons els paràmetres urbanístics previstos en el
nostre planejament urbanístic municipal (POUM).
3. Atès que, en data 21 de gener de 2020 i el 27 de gener del mateix mes, els tècnics
[...] respectivament, presenten una instància, cadascú d’ells, en descàrrec a la seva presumpta
implicació en els fets infractors, aportant la prova documental pertinent que acredita que els fets
infractors es varen executar amb posterioritat a la seva intervenció com a arquitecte director de
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l’obra i com a arquitecte executiu (habilitada per la llicència d’obres Exp. OMOB 286/2007), per la
qual cosa conclouen al·legant la seva manca de responsabilitat en la infracció urbanística objecte
del present procediment sancionador.
4. Atès que, en data 30 de gener de 2020, el lletrat Pedro Jufresa Lluch, amb NIF núm.
39183546X, presenta, en representació de la mercantil encausada, TREASURE BOND’S SL i amb
els números de registre d’entrada 193906 i 195058 dues instàncies reconeixent explícitament els
fets infractors però manifestant, en descàrrec de la seva representada, disconformitat amb part del
contingut en la resolució d’incoació i del plec de càrrecs corresponent.
5. Atès que, en data 14 de febrer de 2020, aquesta administració notifica a la mercantil
i als tècnics encausats, la proposta de sanció finalment adoptada per l’instructor de l’expedient,
prèvia resposta a les al·legacions presentades per les parts encausades. En l’esmentada proposta
s’efectua una valoració inicial dels fets infractors per un import de 210.000 euros de sanció, si bé
proposa, així mateix, l’aplicació d’un 80% de reducció d’aquesta quantia inicial (en aplicació de la
reducció legal prevista a l’article 217 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística) per haver executant les obres restauradores, restant la quantia de la sanció proposada
per l’instructor, en la xifra de 42.000€. Així mateix se li atorga, a la mercantil encausada un tràmit
d’audiència per el termini de deu dies, als efectes legals oportuns.
6. Atès que, en data 12 de març de 2020, el [...] en representació de la mercantil
TREASURE BOND’S SL presenta, amb el número de registre d’entrada 193744, una instància,
adjuntant un escrit, encapçalat per [...] ( amb NIF [...]) posant de manifest la seva disconformitat
respecte a la quantificació de la sanció proposada per l’instructor del present procediment, en base
als arguments que més endavant s’exposen.
7. Atès que, ha quedat acreditada, en la fase d’instrucció, l’exclusiva responsabilitat de
la mercantil TREASURE BOND’S SL com a promotora de les obres envers l’actuació infractora i
la manca de responsabilitat dels tècnics directors de la llicència d’obres majors (OMOB 286/2007)
que habilitava les obres de construcció dels habitatges originals, és a dir, dels Srs. [...]. També ha
quedat constatada la inexistència de circumstàncies agreujant o atenuants respecte de la seva
responsabilitat en els fets infractors.
8. Atès que, mitjançant el RD 537/20, de 22 de maig, s’acorda aixecar la suspensió de
la tramitació dels terminis administratius acordada mitjançant la Disposició addicional 3ª del RD
463/2020 de 14 de març.
II- Tractament de les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència per la
representació de la mercantil TREASURE BOND’S SL en el tràmit d’audiència
Primer. Al·lega la mercantil encausada la seva disconformitat respecte de la
quantificació de la sanció proposada per l’instructor, argumentant què atès que la seva representada
ja ha procedit a restituir la realitat física, en el seu dia, il·legalment alterada, i per tant, ja d’adequat
l’edifici per un ús exclusivament bifamiliar (ajustant-se així, al projecte aprovat en el seu dia pel seu
títol habilitant, OMOB 286/2007) no és procedent fer la quantificació sobre el total del volum
edificat amb l’actuació infractora (és a dir el volum resultant dels cinc nous habitatges) , sinó que
s’ha d’efectuar computant només el volum que ha estat objecte de vulneració, és a dir només
respecte dels tres nous habitatges. Fonamenta aquest argument , en l’establert a l’article 138.2.c del
decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística.
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Això implica, segons aquest criteri, que només s’hauria vulnerat en un 3/5 parts del
total de l’obra executada, per la qual cosa s’hauria d’haver computat un volum edificat, a efectes
d’infracció d’uns 206,84 m2. i no la superfície de 344,72 m2 valorada per l’administració.
Per altra banda al·lega disconformitat respecte de l’alçada de l’edificació, concretant
que es tracta realment de 2,70 metres (segons el projecte aprovat per Urbanisme) i no de 3,05
metres determinats en l’informe tècnic municipal.
Conclou manifestant que tot això implicaria que la magnitud del volum edificat a
efectes del càlcul per a establir l’import de la multa passaria dels 1.050,00 m3 a 558,47 m3.
Al respecte, com ja es va determinar en el seu dia (mitjançant l’informe, redactat pel
l’arquitecte municipal el qual es troba incorporat en el present expedient administratiu) el volum
computat a efectes del sancionador no pot ser altre que l’afectat per la infracció urbanística. Seria
totalment incongruent no computar tota la superfície que configuren els cinc habitatges creats de
forma il·legal, atès que no es pot establir cap relació proporcional entre l’increment del nombre
d’habitatges, no susceptible de legalització i la superfície afectada pels canvis d’ús sense títol
habilitant.
Segon. Al·lega la entitat infractora que es va procedir , de forma diligent i ràpida a
restaurar la legalitat urbanística vulnerada i que va afrontar no només el cost de la restauració, taxes
corresponents, honoraris de lletrat ....etc, sinó també els imports les indemnitzacions als ocupants
dels habitatges il·legals. Per tant, argumenta que s’hauria d’haver-se tingut en compte aquests fets ,
a l’hora de fer la quantificació de la sanció, com a un element atenuant a l’hora a d’aplicar el factor
c, és a dir,el relatiu a les circumstàncies que modules la responsabilitat , aplicant el coeficient de
0,75 de conformitat a l’establert a l’article 140.2 del reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Cal incidir al respecte, que el caràcter preceptiu dels procediments de protecció de la
legalitat urbanística comporta necessàriament que els legals responsables hagin d’efectuar totes
aquelles actuacions adreçades per a restituir la legalitat urbanística a la finca afectada, assumint,
inexorablement, qualsevol despesa/es d’ella derivada/es. Això , juntament amb el fet que les
circumstàncies al·legades no es troben, ni tan sols recollides a l’article 136 del Decret 64/2014,
com a circumstància que atenuen la responsabilitat de les persones infractores, és totalment
procedent i conforme a dret, la proposta efectuada pel l’instructor al aplicar, en virtut de
l’establert, a l’article 140.2 del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, un factor c
igual a 1 a l’hora de ponderar l’import de la sanció mitjançant la formula reglamentàriament
prevista.
Ara bé, és palesa també l’aplicabilitat a la mercantil encausada d’una reducció ( prevista
legalment l’article 217 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 77 de la Llei
3/2012, del 22 de febrer) en concordança amb l’article 142 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística) del 80% de la quantia de la sanció inicialment valorada, en fase d’instrucció,
en dos-cents deu mil euros (210.000€), pel fet d’haver restituït voluntàriament la legalitat
urbanística i la realitat física il·legalment alterada a l’edifici afectat i en aquest sentit ja es va tenir
en compte a l’hora de ponderar, per part de l’instructor, l’import final de la sanció proposada,
quedant reduïda l’esmentada quantia inicial a un import final de quaranta-dos mil euros.
Tercer. Manifesta, el compromís, per part de la seva representada, a renunciar a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció que si finalment se li imposi, als
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efectes de poder-se aplicar la reducció d’un20 per cent de l’import de la sanció, que pel cas que es
tinguin en compte les al·legacions anteriorment esmentades.
Atenent al caràcter desestimatori de les al·legacions presentades per la mercantil promotora, es
deixa a criteri de la mateixa, la possibilitat, abans de que la present resolució d’imposició guanyi
fermesa en via administrativa, sol·liciti formalment, l’aplicabilitat de l’esmentada reducció.
Dit això, i atès els arguments desestimatoris abans exposats es pot concloure que no
existeixen circumstàncies que justifiquin l’alteració de la quantia de la sanció en el dia proposada, i
per tant, no procedeix estimar la petició de reducció de la sanció sol·licitada.
III- Fonaments de Dret
1- Són d’aplicació els preceptes establerts al respecte en el Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, que aprova l’actual Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de
22 de febrer, en concordança amb la Ley 40/2015 d’1 d’octubre, de régimen jurídico del sector
público respecte dels principis reguladors dels expedients sancionadors.
2- L’article 147.2 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en concordança amb la Ley 39/2015 , de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, que regulen la tramitació del procediment ordinari i concretament
respecte de la finalització de les actuacions.
3- L’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme així com dels articles 187, 211 i 212 del mateix Decret (amb les
modificacions establertes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) respecte a la tipificació de la infracció
com a molt greu, per vulnerar , en més d’un 30% els paràmetres imperatius establerts pel
planejament urbanístics, relatius a densitat d’habitatges, en concordança amb l’article 218 al
comportar un increment del nombre d’habitatges o d’establiments sense llicència urbanística prèvia
i en contra de les determinacions del planejament.
4- L’article 219.1-c de l’esmentat text refós de la Llei d’urbanisme ( modificat per
l’article 78 de la Llei 3/2012 ,de 22 de febrer ) respecte a la sanció a imposar quan es tracta d’una
infracció molt greu.
5- L’article 217 de la llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística
respecte la possible reducció de la multa per a restauració efectiva.
6- L’article 222.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012 de 22 de febrer, en concordança amb l’article 109 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, respecte de l’òrgan
competent per a resoldre els procediments sancionadors d’infraccions molt greus.
7- L’article 221 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 135 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
respecte les persones responsables als efectes del règim sancionador.
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8- L’article 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas envers la possible reducció d’un 20 % de la quantia de la
sanció en raó del previ desestiment o renúncia expressa, per part de la persona infractora, a
qualsevol acció o recurs en via administrativa.
9- L’article 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas respecte de l’obligatorietat de relacionar-se les persones
jurídiques amb l’administració , per mitjans electrònics.
10- L’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, respecte de l’arxiu de l’expedient administratiu, una vegada la resolució esdevingui
ferma en via administrativa.
D’acord amb els antecedents exposats, el tractament desestimatori de les al·legacions
presentades i els preceptes legals d’aplicació, i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova
el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ADMETRE a tràmit les al·legacions presentades pel [...], en representació
de la mercantil TREASURE BOND’S SL , el dia 12 de març de 2020, dins del tràmit d’audiència
en el seu dia atorgat, i DESESTIMAR íntegrament el contingut de les mateixes, en virtut dels
arguments esgrimits en la part expositiva d’aquesta resolució definitiva.
SEGON.- DONAR per provats els fets objecte d’infracció així com a l’autoria de la
mercantil promotora encausada en els fets infractors i ACORDAR LA IMPOSICIÓ D’UNA
SANCIÓ de multa per import de QUARANTA-DOS MIL EUROS (42.000€) a la mercantil
TREASURE BOND’S SL (amb CIF núm. B64257009) per la comissió de la infracció urbanística
molt greu consistent en l’execució d’obres, sense disposar del corresponent títol habilitant,
adreçades a modificar l’habitatge bifamiliar emplaçat a la RAMBLA. D’ÈGARA, núm. 309 de
Terrassa, en cinc habitatges, totalment independents i no susceptibles de legalització.
Per al pagament de la indicada multa rebrà pròximament la corresponent notificació del Servei de
Gestió Tributària i Recaptació indicant el lloc i termini en el que s’haurà de fer efectiva.
RECORDAR als infractors la possibilitat de l’aplicació d’una reducció del 20% de la quantia de la
sanció imposada en raó del previ desistiment o renúncia expressa, per part de la persona sancionada,
a qualsevol acció o recurs en via administrativa, abans de que la resolució del procediment
sancionador sigui ferma en via administrativa .
TERCER.- ACORDAR, en virtut dels arguments esgrimits en la proposta de sanció
redactada per l’instructor en el seu dia, EL SOBRESEÏMENT i a l’arxiu de les actuacions
practicades envers als tècnics inicialment encausats, [...] (amb NIF número [...]) i [...], (amb NIF
[...],) atès que ha quedat acreditada, en la fase d’instrucció, la seva manca de responsabilitat en els
fets infractors.
QUART- DONAR per concloses totes les actuacions i NOTIFICAR el contingut de la
present resolució definitiva a totes les parts interessades per mitjans electrònics, ACORDANT així
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mateix l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador (SADI 26/2019), una vegada esdevingui ferma
la present resolució administrativa.»
El Sr. Caballero comença demanant disculpes als Grups municipals de l’oposició,
perquè aquests dos punts que es presenten com a propostes de resolució, en una tramitació normal,
haurien tingut el tràmit ordinari de tractament a través de la Comissió Informativa. No ha estat així,
perquè s’han hagut de presentar en últim moment. La raó és que corrien el perill de caducar. No és
habitual que aquests expedients s’elevin a l’aprovació del Plenari, i si es fa en aquesta ocasió, és
perquè tenen a veure amb sancions urbanístiques molt greus. La Llei d’urbanisme de Catalunya diu,
a diferència de la majoria d’infraccions que es cometen a la ciutat, que quan la infracció urbanística
és molt greu, i aquest és un dels casos previstos, les sancions han de ser ratificades pel Ple. El
supòsit que la Llei d’urbanisme recull és, en aquest cas, el de superar en un 30% els paràmetres
urbanístics de qualsevol edificació, sigui per densitat, per sostre o per alçada. Es tracta de dos
immobles en els quals es va tramitar correctament la llicència urbanística, i a posteriori els
promotors, respecte a una llicència que preveia dos habitatges, en van construir cinc. En l’altre cas,
respecte una llicència urbanística que preveia un habitatge, a posteriori el promotor en va construir
tres. Els serveis d’inspecció de l’Ajuntament van descobrir aquesta infracció, i per tant es presenten
al Ple l’aprovació de les sancions relatives a aquestes infraccions urbanístiques.
El Sr. Armengol assenyala que aquest és un expedient que es va iniciar l’anterior
mandat, sota el govern del PSC. El Grup del PSC té com a costum votar a favor de tots aquells
expedients que provenen de l’anterior mandat. Però en aquest cas, com ha explicat el Sr. Caballero,
no hi ha hagut temps perquè els expedients passessin per Comissió Informativa, i no ha estat
possible fer les preguntes pertinents. Per aquest motiu, el vot d’aquest Grup serà d’abstenció.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

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

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

Epígraf 21) Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient
sancionador, SADI 27/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense
ajustar-se a la llicència atorgada.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals
d’ERC-MES i TxT, és el que a continuació es transcriu:
« I- Antecedents
1. Atès que, en data 31 de desembre de 2019, per mitjà de la resolució núm. 11143 ,
aquesta administració incoa a la mercantil TREASURE BOND’S SL (amb CIF núm. B64257009),
en concepte de promotora de les obres i, als tècnics [...], (amb NIF números [...], respectivament),
en concepte de direcció facultativa de l’obra, un procediment sancionador, com a presumptes
responsables d’una infracció urbanística molt greu, consistent en l’execució, sense cap títol
habilitant, d’un seguit d’actuacions adreçades a crear, il·legalment, a les plantes primera i segona de
l’edifici, emplaçat al CARRER DE GALILEU, 280 un nou habitatge totalment independent.
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Aquesta actuació infractora permetia que l’edificació projectada en la corresponent llicència
d’obres, en el seu dia atorgada (OMOB 286/2007), com a un habitatge bifamiliar s’estigués
utilitzant, a posteriori, com a tres habitatges totalment independents.
Així mateix s’anomena instructor del present procediment sancionador al Sr. Emili
Panzuela Montero, Cap del Servei Jurídic Administratiu dels Serveis d’Urbanisme d’aquesta
Corporació.
2. Atès que, en data 8 de gener de 2020, l’esmentada resolució administrativa
d’iniciació es notifica, juntament amb el Plec de càrrecs a totes les parts encausades, atorgant-los un
tràmit per un termini de quinze dies, per a formular al·legacions i aportar els documents que
estimessin convenients en defensa dels seus interessos, així com per a proposar els mitjans de prova
que creguessin procedents.
Cal indicar que el Plec de càrrecs, emès el seu dia per l’instructor qualifica inicialment
aquesta actuació infractora, com a molt greu, segons determina l’ article 213.c del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme,modificat per l’article 73 de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, atès que vulnera en
més d’un 30% els paràmetres urbanístics previstos al planejament municipal, relatius a la densitat
d’habitatges en sòl urbà, en concordança amb l’article 218 del mateix Text legal, al comportar un
increment del nombre d’habitatges o d’establiments sense llicència urbanística prèvia i en contra de
les determinacions del planejament atès que la condició d’edifici plurifamiliar no és factible, segons
els paràmetres urbanístics previstos en el nostre planejament urbanístic municipal (POUM).
3. Atès que, en data 21 de gener de 2020 i el 27 de gener del mateix mes, els tècnics
[...], presenten una instància, cadascú d’ells, en descàrrec a la seva presumpta implicació en els fets
infractors, aportant la prova documental pertinent que acredita que els fets infractors es varen
executar amb posterioritat a la seva intervenció com a arquitecte director de l’obra i com a
arquitecte executiu (habilitada per la llicència d’obres Exp. OMOB 286/2007), per la qual cosa
conclouen al·legant la seva manca de responsabilitat en la infracció urbanística objecte del present
procediment sancionador.
4. Atès que en data 30 de gener de 2020, la mercantil encausada, TREASURE
BOND’S SL presenta, amb els números de registre d’entrada 200237 i 071250, dues instàncies que
si bé reconeix explícitament els fets infractors , manifesta en el seu descàrrec, disconformitat amb
part del contingut en la resolució d’incoació i del plec de càrrecs corresponent.
5. Atès que, aquesta administració notifica en legal forma a la mercantil promotora i
als tècnics encausats, la proposta de sanció, finalment adoptada, el dia 12 de febrer de 2020, per
l’instructor de l’expedient, prèvia resposta a les al·legacions presentades per les parts encausades,
valorant un import inicial de la infracció en 116.000 euros de sanció, si bé proposa, així mateix,
l’aplicació d’un 80% de reducció d’aquesta quantia inicial , en concepte de reducció legal prevista a
l’article 217 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística per haver- se
restablert, en l’immoble afectat, la realitat física en el seu dia alterada, restant la quantia de la
sanció proposada per l’instructor, en 23.200 euros. Així mateix se li atorga, a la mercantil
encausada un tràmit d’audiència per el termini de deu dies.
6. Atès que, en data 12 de març de 2020, el Sr. Pedro Jufresa Lluch en representació
de la mercantil TREASURE BOND’S SL presenta, amb el número de registre d’entrada 194142
una instància, adjuntant un escrit, encapçalat per [...] (amb NIF [...]) posant de manifest la seva
disconformitat respecte al mètode de quantificació efectuat per a calcular l’import de la sanció
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finalment proposada per l’instructor del present procediment, en base als arguments que més
endavant s’exposen.
7. Atès que, ha quedat acreditada, en la fase instructiva, l’exclusiva responsabilitat de
la mercantil TREASURE BOND’S SL com a promotora de les obres, respecte de l’actuació
infractora, i la manca de responsabilitat dels tècnics directors de la llicència d’obres majors (OMOB
286/2007) que habilitava les obres de construcció dels habitatges originals, és a dir, dels [...].
També ha quedat constatada la inexistència de circumstàncies agreujant o atenuants respecte de la
seva responsabilitat en els fets infractors.
8. Atès que, mitjançant el RD 537/20, de 22 de maig, s’acorda aixecar la suspensió de
la tramitació dels terminis administratius acordada mitjançant la Disposició addicional 3ª del RD
463/2020 de 14 de març.
II- Tractament de les al·legacions presentades per la representació de la
mercantil TREASURE BOND’S SL dins del tràmit d’audiència
Primer. Al·lega que aquesta administració no ha efectuat adequadament la
quantificació de la sanció al calcular la total superfície de l’obra executada , és a dir 190,89m2 quan
realment la vulneració tan sols afecta a 1/3 part de la superfície vulnerada, és a dir a 63,63 m2, atès
que la seva representada ja s’ha restituït la realitat física, en el seu dia il·legalment alterada, deixant
l’edificació en el seu estat originari, és a dir , com a un edifici bifamiliar (ajustant-se així, al
projecte aprovat en el seu dia pel seu títol habilitant, OMOB 286/2007).
Per tant, argumenta que en aplicació a l’establert a l’article 138.2 c del Decret
64/2014, de 13 de maig, no és de conformitat efectuar una valoració de la infracció tenint en
compte, el total de volum edificat amb l’actuació infractora (és a dir els tres habitatges resultants de
la infracció) sinó que s’ha de computar només respecte del volum dels dos habitatges que han estat
realment objecte de vulneració.
Per altra banda al·lega disconformitat respecte de l’alçada de l’edificació, concretant que es tracta
realment de 2,70 metres (segons el projecte aprovat per Urbanisme) i no de 3,05 metres determinats
en l’informe tècnic municipal.
Per tant, conclou manifestant que tot això implicaria que la magnitud del volum
edificat a efectes del càlcul per a establir l’import de la multa passaria dels 580,00 m3 als 171,80
m3
Al respecte, com ja es va determinar en el seu dia (mitjançant l’informe, redactat pel
l’arquitecte municipal ) el volum computat a efectes del sancionador no pot ser altre que l’afectat
per la infracció atès que no tindria sentit no computar tota la superfície que configuren els tres
habitatges creats de forma il·legal, atès que no es pot establir cap relació proporcional entre
l’increment del nombre d’habitatges, no susceptible de legalització i la superfície afectada pels
canvis d’ús sense títol habilitant.
Segon. Al·lega que es va procedir , de forma diligent i ràpida a restaurar la legalitat
urbanística vulnerada i que va afrontar no només el cost de la restauració, taxes corresponents,
honoraris de lletrat ....etc, sinó també els imports les indemnitzacions als ocupants dels habitatges
il·legals, per la qual cosa s’hauria d’haver-se tingut en compte aquests fets , a l’hora de fer el càlcul
de valoració de la sanció, com a un element atenuant a l’hora a d’aplicar el factor c, relatiu a les
circumstàncies que modules la responsabilitat , aplicant el coeficient de 0,75 de conformitat a
l’establert a l’article 140.2 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
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Cal incidir al respecte, que el caràcter preceptiu dels procediments de protecció de la
legalitat urbanística comporta necessàriament que els legals responsables hagin d’efectuar totes
aquelles actuacions adreçades per a restituir la legalitat urbanística a la finca afectada, assumint,
inexorablement, qualsevol despesa/es d’ella derivada/es, per la qual cosa, juntament amb el fet que
les circumstàncies al·legades no es troben, ni tan sols recollides a l’article 136 del Decret 64/2014,
com a circumstància que atenuen la responsabilitat de les persones infractores, és totalment
procedent la proposta efectuada pel l’instructor al aplicar, en virtut de l’establert, a l’article 140.2
del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, un factor c igual a 1 a l’hora de
ponderar l’import de la sanció mitjançant la formula reglamentàriament prevista.
Ara bé, és palesa també l’aplicabilitat a la mercantil encausada d’una reducció (
prevista legalment l’article 217 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 77 de
la Llei 3/2012, del 22 de febrer) en concordança amb l’article 142 del Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística) del 80% de la quantia de la sanció inicialment valorada, en fase
d’instrucció, en cent setze mil euros (116.000€), pel fet d’haver restituït voluntàriament la legalitat
urbanística i la realitat física il·legalment alterada a l’edifici afectat i en aquest sentit ja es va tenir
en compte a l’hora de ponderar, per part de l’instructor, l’import final de la sanció proposada,
quedant reduïda l’esmentada quantia inicial a un import final de vint-i-tres mil dos-cents
euros(23.200€).
Tercer. Manifesta, el compromís, per part de la seva representada, a renunciar a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció que si finalment se li imposi, als
efectes de poder-se aplicar la reducció d’un 20% de l’import de la sanció, que pel cas que es tinguin
en compte les al·legacions anteriorment esmentades.
Atenent al caràcter desestimatori de les al·legacions presentades per la mercantil promotora, es
deixa a criteri de la mateixa, la possibilitat, abans de que la resolució d’imposició guanyi fermesa
administrativa sol·liciti, formalment, l’aplicabilitat de l’esmentada reducció.
Dit això, i atès els arguments desestimatoris abans exposats es pot concloure que no
existeixen circumstàncies que justifiquin l’alteració de la quantia de la sanció en el dia proposada, i
per tant, no procedeix estimar la petició de reducció de la sanció sol·licitada.
III- Fonaments de Dret
1- Són d’aplicació els preceptes establerts al respecte en el Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, que aprova l’actual Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de
22 de febrer, en concordança amb la Ley 40/2015 d’1 d’octubre , de régimen jurídico del sector
público respecte dels principis reguladors dels expedients sancionadors.
2- L’article 147.2 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en concordança amb la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, que regulen la tramitació del procediment ordinari i concretament
respecte de la finalització de les actuacions.
3- L’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme així com dels articles 187, 211 i 212 del mateix Decret (amb les
modificacions establertes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) respecte a la tipificació de la infracció
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com a molt greu, per vulnerar , en més d’un 30% els paràmetres imperatius establerts pel
planejament urbanístics, relatius a densitat d’habitatges, en concordança amb l’article 218 al
comportar un increment del nombre d’habitatges o d’establiments sense llicència urbanística prèvia
i en contra de les determinacions del planejament.
4- L’article 219.1-c de l’esmentat text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per
l’article 78 de la Llei 3/2012 ,de 22 de febrer ) respecte a la sanció a imposar quan es tracta d’una
infracció molt greu.
5- L’article 217 de la llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 142 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística
respecte la possible reducció de la multa per a restauració efectiva.
6- L’article 222.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012 de 22 de febrer, en concordança amb l’article 109 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, respecte de l’òrgan
competent per a resoldre els procediments sancionadors d’infraccions molt greus.
7- L’article 221 de la Llei d’Urbanisme en concordança amb l’article 135 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
respecte les persones responsables als efectes del règim sancionador.
8- L’article 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas envers la possible reducció d’un 20 % de la quantia de la
sanció en raó del previ desestiment o renúncia expressa, per part de la persona infractora, a
qualsevol acció o recurs en via administrativa.
9- L’ article 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas respecte de l’obligatorietat de relacionar-se les persones
jurídiques amb l’administració, per mitjans electrònics.
10- L’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, respecte de l’arxiu de l’expedient administratiu, una vegada la resolució esdevingui
ferma en via administrativa.
D’acord amb els antecedents exposats, el tractament desestimatori de les al·legacions
presentades i els preceptes legals d’aplicació, i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova
el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ADMETRE a tràmit les al·legacions presentades pel [...], en representació
de la mercantil TREASURE BOND’S SL, el dia 12 de març de 2020, dins del tràmit d’audiència en
el seu dia atorgat, i DESESTIMAR íntegrament el contingut de les mateixes, en virtut dels
arguments esgrimits en la part expositiva d’aquesta resolució definitiva.
SEGON.- DONAR per provats els fets objecte d’infracció així com a l’autoria de la
mercantil promotora encausada en els fets infractors i ACORDAR LA IMPOSICIÓ D’UNA
SANCIÓ de multa per import de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS EUROS //23.200€// a la
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mercantil TREASURE BOND’S SL (amb CIF núm. B64257009) per la comissió de la infracció
urbanística molt greu a l’habitatge bifamiliar emplaçat al CARRER DE GALIL.LEU , 280 de
Terrassa, consistent en l’execució d’obres, sense disposar del corresponent títol habilitant, i sense
ajustar-se a la llicència en el seu dia atorgada (OMOB 286/2007), vulnerant en més d’un 30% els
paràmetres urbanístic previstos al planejament municipal, adreçades a incrementar il·legalment el
nombre d’habitatges previst en l’esmentat títol habilitant, contravenint amb aquesta actuació la
normativa i el planejament urbanístic municipal actualment vigent.
Per al pagament de la indicada multa rebrà pròximament la corresponent notificació del Servei de
Gestió Tributària i Recaptació indicant el lloc i termini en el que s’haurà de fer efectiva.
RECORDAR als infractors la possibilitat de l’aplicació d’una reducció del 20% de la quantia de la
sanció imposada en raó del previ desistiment o renúncia expressa, per part de la persona sancionada,
a qualsevol acció o recurs en via administrativa, abans de que la resolució del procediment
sancionador sigui ferma en via administrativa .
TERCER.- ACORDAR, en virtut dels arguments esgrimits en la proposta de sanció
redactada per l’instructor en el seu dia, EL SOBRESEÏMENT i a l’arxiu de les actuacions
practicades envers als tècnics inicialment encausats, [...] (amb NIF número [...]) i [...], (amb NIF
núm. [...]) atès que ha quedat acreditada, en la fase d’instrucció, la seva manca de responsabilitat en
els fets infractors.
QUART- DONAR per concloses totes les actuacions i NOTIFICAR el contingut de la
present resolució definitiva a totes les parts interessades per mitjans electrònics, ACORDANT així
mateix l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador (SADI 27/2019) una vegada esdevingui ferma la
present resolució administrativa.»
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
TxT
PSC
ERC-MES
Ciutadans
JxT

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

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

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR

Epígraf 22) Presentada per Alcaldia-Presidència, per a l’adhesió a la Carta Alimentària de la
Regió Metropolitana.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada per Alcaldia-Presidència
és el que a continuació es transcriu:
« L’any 2016 es va presentar en el Consell General de l’Associació del Pacte
Estratègic Metropolità de Barcelona la proposta de donar protagonisme a les polítiques alimentàries
urbanes; seguint la inspiració del Pacte de Milà, on més d’un centenar de ciutats d’arreu del mon es
van comprometre a desenvolupar sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i
diversos.
» Al març del 2017 es fa la primera reunió del grup impulsor amb l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estudis
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Regionals de Barcelona; establint com a prioritat l’elaboració d’un instrument de coordinació
estratègica pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana: La Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM).
» Al juliol del 2020 han finalitzat els treballs d’elaboració de la referida CARM i s’ha
produït la seva presentació pública, donant el tret de sortida a les adhesions formalitzades per a
donar visibilitat i altaveu a projectes estratègics amb dimensió metropolitana des d’on construir una
nova relació entre la ciutat, el món rural i el sector primari.
» Aquesta Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona dóna peu a
desenvolupar per primer cop estratègies i polítiques alimentàries, adoptant una mirada transversal
vers el cicle alimentari que integri la diversitat d’actors i esdevingui palanca de transformacions,
donant suport i reforçant els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model
de major sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur,
sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.
» Atenent els antecedents anteriors, i en virtut del previst a l’article 43.5 del
Reglament Orgànic Municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Carta Alimentària de la
Regió Metropolitana de Barcelona, el text de la qual s’adjunta en annex, que vol donar suport i
reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de major
sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur,
sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.
La formalització de l’adhesió acordada que suposa la vinculació de l’Ajuntament amb
els principis, valors i objectius continguts en el Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes
en una aproximació territorial integrada i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de
les activitats associades a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde-President, o qui actuï en delegació d’aquest, per
tal que pugui signar qualsevol document necessari per a l’efectivitat dels presents acords, fins i tot
de modificació no substancial.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Oficina de coordinació de la Capitalitat
Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, a càrrec de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona.
“ Annex
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
PREÀMBUL
Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim també en societats globalitzades
condicionades per canvis accelerats i grans desafiaments on conflueixen emergències múltiples. Les
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emergències climàtiques i ecològiques que afrontem estan directament vinculades a l’emergència
sanitària actual i, de retruc, a l’emergència alimentària resultant.
La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats d’un sistema
alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem davant una situació extraordinària
que ens ofereix una oportunitat per incorporar els aprenentatges d’aquests intensos moments,
redefinir una visió i missió conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari més localitzat, sa, just,
baix en carboni i ecològic que pugui donar resposta a les necessitats de totes les persones.
Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital tant a escala
personal com social i econòmica. L’alimentació és una necessitat bàsica, un dels elements
fonamentals per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de política pública.
L’alimentació és una qüestió personal i també política, amb impactes significatius des del punt de
vista social, ecològic i econòmic. En aquest sentit, resulten imprescindibles plantejaments
territorials i de caire transversal per fer valer i defensar l’alimentació com a dret fonamental.
Són moltes les veus que subratllen el protagonisme de les metròpolis en tant que grans nuclis de
consum i, per tant, com a palanca de transformacions profundes. Però les polítiques alimentàries
transcendeixen les polítiques de consum, tot i que aquestes hi tinguin un paper protagonista i
estructurador. Així doncs, no es tracta només de garantir l’abastiment a la metròpoli, sinó
d’equilibrar les relacions entre el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els rurals
es troben caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències. El rol de lideratge de les
ciutats no ha d’anar pas en detriment de la qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si la
ciutat cuida el camp, el camp cuida la ciutat.
A Catalunya van desaparèixer 6.800 finques agrícoles de petita i mitjana escala entre el 2006
i el 2016; la proporció de població activa agrària és només d’un 1,6 % (2013) i la
contribució de l’agricultura al PIB és del 0,94 % (2019). Des de l’any 1956 s’han perdut el
80 % dels terrenys agrícoles a les valls fluvials i als espais de muntanya de l’àrea
metropolitana de Barcelona, fent créixer la dependència exterior i disminuint la resiliència
del nostre sistema alimentari.
El model alimentari influeix en el model territorial. La nostra relació amb l’aliment ha estat i és un
principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem i les relacions que establim entre les
persones i amb l’entorn. Davant la creixent desconnexió entre món rural i món urbà, ens cal
repensar urgentment la relació entre el consum urbà i la pagesia, generant espais de confluència
entre la persona que produeix i la que consumeix, per reconèixer la persona consumidora com a
ciutadania coproductora. Aquest vincle i reconeixement del valor real dels aliments reforça la nostra
capacitat de decidir i d’esdevenir subjectes de canvi i benestar.
L’alimentació entesa com una mercaderia més ens porta a un atzucac que, d’una banda, eixampla
les desigualtats socials i, de l’altra, actua com un dels motors que ens condueix cap a una situació
d’emergència que amenaça la vida del planeta, tal com la coneixem.
La relació entre alimentació i salut és incontestable. El concepte de salut no només inclou la salut
humana, sinó també la salut planetària. No es tracta únicament de l’absència de malaltia, sinó del
manteniment del benestar físic, mental, social i ecològic dels individus i dels seus ecosistemes.
Garantir la salubritat i la seguretat d’allò que consumim esdevé un dels principals objectius de les
polítiques alimentàries, però cal anar més enllà.
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Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència creixent i un
símptoma inequívoc d’uns estils de vida poc saludables i desvinculats de l’origen del producte, així
com de la poca informació sobre els diferents sistemes de producció agrària, ramadera i pesquera.
De fet, sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa moneda. A més, la malnutrició
és una nova forma de desigualtat alimentària.
La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un pes econòmic i
estratègic important al nostre país. La transformació dels aliments, però, requereix uns elevats
estàndards de qualitat, tant en termes nutricionals i ambientals com en l’ocupació que generen, i que
cal garantir que són sempre respectats.
La indústria agroalimentària és el primer sector industrial europeu i el motor del teixit
industrial a Catalunya (11,9 % PIB), majoritàriament a través de petites i mitjanes
empreses (2020)4. A la província de Barcelona, del total d’empreses registrades, més d’un
10 % es dediquen a àmbits relacionats directament amb l’alimentació (2020)5, mentre que
només un 1 % de la població ocupada es dedica al sector de l’agricultura, la ramaderia i la
pesca (2001).
En aquest sentit, la innovació tecnològica, social i mediambiental és el motor que ens permet
replantejar alguns aspectes del model alimentari actual, que s’ha mostrat ineficient, amb alts costos
de producció i poc valor de producte. Però també cal confiar en el coneixement i els mètodes
tradicionals. El retorn a una relació més respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre
els aliments i els territoris és clau per a un nou model alimentari.
El sistema agroalimentari, segons l’IPPC, és responsable d’entre el 21 % i el 37 % de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Aquesta Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar suport i reforçar els
processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de major sobirania
alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur, sostenible i
saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.
La resiliència dels sistemes alimentaris fa referència a la capacitat de proporcionar aliments
suficients, adequats i accessibles per a totes les persones en situacions adverses, imprevistes o de
risc.
La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana proporciona, doncs, un relat i un marc estratègic
d’acció que interpel·len de manera directa les estructures i els mecanismes del sistema que alimenta
les ciutats i els pobles de l’entorn metropolità de Barcelona.
Per aquest motiu, aquest marc de treball ha d’incloure espais de participació, estratègia i acció per al
desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local i de regió metropolitana, amb la
implicació d’un ampli ventall d’actors: les administracions públiques, el sector productiu, les
universitats i la recerca, i la ciutadania i les seves organitzacions. Destaquem, també, el paper dels
mitjans de comunicació com a altaveus dels reptes i els valors associats a aquesta transició.
COMPROMISOS
En aquest marc:
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Tenint en compte l’horitzó del Compromís Metropolità 2030, on l’eix central és l’impuls del
progrés social i econòmic com a mecanisme per a la reducció de les desigualtats i de la
segregació espacial en el territori metropolità en el context de l’emergència climàtica i en el
món postpandèmia.
Tenint en compte els compromisos de les diferents agendes internacionals envers un sistema
alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els Objectius Agenda
Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, Nova Agenda Urbana, Decenni de
les Nacions Unides d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025), Carta Europea de Governança
Territorial i Alimentària (2011), Carta per una sobirania alimentària des dels nostres
municipis (2014), Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), Pacte de
Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà (2015) i Estratègia d’impuls de la política
alimentària de Barcelona (2016-2019).
Entitats membres de l’associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, alcaldes i alcaldesses,
representants dels governs i entitats locals, productors i productores, empreses i entitats del teixit
social manifestem la nostra adhesió a aquesta Carta Alimentària de la Regió Metropolitana i ens
comprometem a:
1. Facilitar la participació i la governança per crear una base social i institucional implicada
Repensar els sistemes alimentaris des d’un enfocament holístic que contempli l’alimentació
com un dret dels territoris i de les persones, situant la cura de la vida i les persones al centre
dels nostres valors i les nostres pràctiques. Aquesta visió contempla el cicle alimentari del
camp al plat (producció, emmagatzematge i transport, distribució, elaboració i processat,
empaquetatge, comercialització, consum i gestió de residus) i també els àmbits transversals
on impacta el sistema alimentari (medi ambient, salut, cultura, patrimoni, ocupacióemprenedoria, gènere, educació, serveis socials, etc.).
Contemplar la major diversitat i la pluralitat d’actors del sistema alimentari en clau de
quíntuple hèlix: les administracions públiques, el sector primari productiu (pagesia i primera
transformació alimentària) i les empreses del cicle alimentari, les universitats i la recerca, la
ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació.
Identificar i transformar experiències de bones pràctiques en programes i polítiques
públiques, afavorint transicions, projectes pilot-tractors i canvis d’escala, amb el suport
acadèmic, d’investigació i de recursos corresponent.
Explorar i facilitar la constitució d’espais o marcs propis de governança i transparència
multinivell, que recullin i donin resposta a les necessitats expressades des dels territoris i
dels actors que defineixen el subjecte polític metropolità.
Generar coneixement, discurs i imaginari en una estratègia de comunicació i sensibilització
coordinada.
Accions vinculades:
1.1 Disseny i implementació de nous indicadors, i sistemes d’informació i de generació de
dades alineats amb el marc d’indicadors del Pacte de Milà que s’integrin en l’Observatori
del Sistema Alimentari Metropolità. Aglutinar talent i línies de recerca per contribuir a
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resoldre els reptes del sistema alimentari actual. Explorar les potencialitats del big data i la
ciència ciutadana.
1.2 Elaboració de diagnòstics i recomanacions integrals sobre el sistema alimentari metropolità
que permetin definir estratègies alimentàries locals articulades en l’escala metropolitana a
través d’espais de referència, pràctiques compartides i experiències inspiradores.
1.3 Constitució, allà on es consideri oportú, de consells agroalimentaris locals, en els quals es
reconeguin els diferents interessos, es gestionin els conflictes i s’equilibrin les relacions de
forces per tal d’establir acords i pactes de futur sobre una visió i confiança mútues.
2. Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i ecològic
Protegir, recuperar i dinamitzar el sòl agrícola com un actiu estratègic dins del planejament
territorial i urbanístic metropolità.
Defensar la pagesia i les seves formes d’organització assegurant la viabilitat econòmica,
ecològica i social de les finques, així com la producció agrària amb rendes agràries dignes;
facilitant el relleu generacional i l’accés a la terra, i donant suport per a la incorporació de
pràctiques agràries sostenibles amb equipaments de referència, així com recursos tècnics i
econòmics per a la formació i innovació.
Fomentar els circuits de comercialització de proximitat que reforcin els vincles directes, de
col·laboració i confiança entre els diferents agents del cicle alimentari, posant en valor els
productes de proximitat i construint una aliança entre el petit i el mitjà productor/a local i els
comerços de proximitat.
Incidir en els fluxos de mercaderies. Investigar i implementar sistemes logístics que facilitin
la distribució conjunta dels productes agroalimentaris de proximitat, i que ajudin a
dinamitzar la xarxa de mercats municipals i de comerç local que revitalitza els carrers i les
places metropolitanes, afavorint la cohesió social.
Promoure l’agricultura social, que dona suport a l’agricultura urbana, pels seus beneficis per
a la cohesió social i la revitalització de la vida comunitària i l’economia del bé comú.
Accions vinculades:
2.1. Preservació, valoració i blindatge de la terra agrària i els sols fèrtils, a través de legislació
específica, formes d’ordenació territorial favorables i instruments de gestió concertada,
com, per exemple, els parcs agraris i els acords de custòdia participatius que quedin
reflectits al PDU metropolità de Barcelona i als diferents POUMS.
2.2. Creació i suport a canals de comercialització i distribució de productes de proximitat
d’aliments frescos, locals, ecològics i de temporada, especialment amb programes de
referència en la xarxa de mercats i comerç local.
2.3. Posada en marxa de dispositius d’enfortiment de les relacions de col·laboració entre
productor/a, consumidor/a i establiments comercials, com ara els hubs alimentaris.
3. Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia
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Democratitzar l’alimentació en funció d’un principi de justícia social que garanteixi les
condicions d’accés de tota la població a una alimentació sana, equilibrada i saborosa,
basada, tant com sigui possible, en productes locals i ecològics, i que, al seu torn, reconegui
la diversitat cultural de les comunitats.
Apoderar i sensibilitzar la ciutadania respecte als reptes del sistema alimentari i envers uns
models de consum i estils de vida més saludables, responsables i sostenibles.
Posar en valor el potencial estratègic i el compromís de la indústria alimentària i del sector
agrari en termes d’innovació social, economia circular i desenvolupament territorial
sostenible per aportar solucions des del vessant ambiental, social i econòmic; incentivant
una ocupació de qualitat i la utilització de matèria prima local, i generant sinergies amb els
diversos processos d’innovació multiactor.
Sensibilitzar en la prevenció de residus, la cultura de l’aprofitament i l’horitzó residu zero
per reduir l’impacte ambiental, afavorint un ús més racional dels envasos i del plàstic, i la
recuperació i la redistribució d’aliments segurs, frescos i nutritius destinats al consum humà,
procedents de tot el cicle alimentari i per a tota la població.
Accions vinculades:
3.1. Intervencions sobre l’oferta per assegurar la disponibilitat i l’accés a aliments frescos,
locals, ecològics i de temporada per a tota la ciutadania, en particular en els barris i per a
les persones més vulnerables, mitjançant la gestió de llicències comercials, suport a
mercats itinerants i sistemes de repartiment domiciliari.
3.2. Desplegament de programes d’informació i sensibilització alimentària des de la prevenció i
la promoció de les dietes saludables, amb la implicació dels actors locals.
3.3. Utilització de la contractació i la compra pública responsable amb criteris ecològics i de
proximitat i en clau d’economia social, solidària i sostenible en l’àmbit de la restauració
col·lectiva i, específicament, en els menjadors escolars.
3.4. Incentius a les pràctiques d’economia circular i el tancament de cicles de matèria, aigua i
energia en els diversos processos relacionats amb el cicle alimentari, en particular en la
transformació i distribució d’aliments i el sector horeca.
La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona es dotarà dels espais i instruments de
coordinació i seguiment corresponents.
Així mateix, l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona suposa la
vinculació de les institucions i organitzacions signants amb els principis, valors i objectius
continguts en el Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes en una aproximació territorial
integrada i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de les activitats associades a la
Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
Barcelona, 15 de juliol de 2020”»
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Pren la paraula el Sr. Duque, qui comença assenyalant que aprovar l’adhesió a la Carta
Alimentària suposa un acte revolucionari, més del que sembla. A vegades, malauradament, vetllar
pel benestar de les persones en allò que es correspon a l’alimentació i altres necessitats bàsiques, és
un acte revolucionari, a més d’un acte de responsabilitat. Coneixedor que aquesta proposta
s’aprovarà, el Sr. Duque felicita el Consistori i la ciutat per fer-ho, per fer aquest gran pas. Aquesta
Carta prestarà atenció a molts aspectes importants. La manera com ens alimentem defineix com
som i com estem. Al voltant de l’alimentació es dibuixen moltes qüestions, llaços afectius, cultura,
sentiments, comunicació i l’establiment de relacions. A través de l’alimentació expliquem moltes
coses, i entenem també els altres. Malauradament, però, l’alimentació, massa sovint, és un mercat
que ha oblidat qüestions tan importants com la justícia social, el medi ambient o la salut. És
imprescindible que això canviï. Per exemple, durant massa anys, omplint la boca i l’estómac,
sobretot per les classes baixes, n’hi havia suficient. L’alimentació saludable no és un dret, el dia
d’avui. És un privilegi. Hi ha moltes persones condemnades a consumir “menjar escombraries”, per
enriquir aquells que la fabriquen però que mengen bé. Està demostrat que els pobres mengen pitjor,
i probablement per això viuen menys i amb pitjor salut. No és perquè prenguin males decisions,
sinó perquè no tenen recursos i per com està el mercat. Hi ha també una oportunitat per canviar
això, i si més no posar-hi un gra de sorra. Ningú hauria d’enriquir-se especulant amb les coses més
bàsiques, com l’alimentació, l’habitatge, l’electricitat, el gas o la salut, perquè són àmbits clau i han
de ser àmbits justos, no fonts d’especulació i de desigualtat. L’alimentació i el menjar mostren com
som i com estem, i segons com s’enfoqui aquesta qüestió des del Ple es definirà també quina classe
de polítics el componen i com es comporten. Al mig de la crisi, la Carta és un instrument molt
especial que cal prendre’s molt seriosament, perquè parla de reconstruir un sistema alimentari més
localitzat, més sa, més just, baix en carboni i ecològic, que pugui donar resposta a les necessitats de
les persones. El Sr. Duque posa de manifest la seva motivació per posar començar a fer aquests
canvis, aquesta revolució. Cal començar a fer política alimentària. Cal canviar les regles del joc, i
cal començar a fer-ho. Les relacions comercials, els protagonistes de la cadena productiva i les
injustícies que es produeixen en aquesta, les formes de distribució i venda de productes, són
qüestions que tenen marge de millora. La Carta ha de permetre blindar drets per a tota la ciutadania.
L’alimentació i l’agricultura s’han de situar en el centre de la política alimentària, i han de tenir com
a finalitats principals erradicar la fam, lluitar contra la pobresa, generar ocupació justa, i donar
resposta a l’emergència climàtica. Sempre s’ha dit que els recursos del planeta són limitats, però
també que si estiguessin ben distribuïts i tractats ningú estaria mancat de res. Però continua haventhi molta fam i es continua destruint el planeta, també des de les ciutats. La solució no és produir
més aliments de qualsevol manera, ni generar més riquesa a les grans corporacions. Una de les
grans aberracions de la cadena alimentària és que es llança una tercera part del menjar. La solució
és crear un sistema alimentari més just i més sostenible, i enfortir el mercat perquè la gent, amb
independència del seu nivell social i econòmic, mengi sa i nutritiu, i no la porcada que sovint es ven
i es fa entrar pels ulls. Tot això afectarà positivament al sistema de salut, al sistema educatiu i a
l’estat d’ànim col·lectiu. El consum de productes de proximitat, que procedeixi d’un sistema més
just, és el camí. Moltes ciutats ja van començar fa anys a dissenyar aquest sistema, com és
l’exemple de Detroit. Altres ciutats ho posaran en marxa ara, i de forma molt seriosa. Hi ha molts
miralls en els quals mirar-se. També hi ha molts moviments i persones que van començar a defensar
aquests canvis, però que no han estat prou escoltats. El Sr. Duque afegeix que cal ser valents,
perquè d’aquesta manera es protegirà molts col·lectius, persones i processos, que a la llarga
garantiran un món millor. Està molt bé teoritzar i marcar ideologia, però és clar que cal convertir
aquesta adhesió a la Carta en polítiques reals per a la ciutat, polítiques que convencin i que motivin
la població, per iniciar un canvi en l’alimentació i en els seus processos, un canvi que salvarà vides i
que també salvarà el món. Fer aquesta revolució és la responsabilitat de tots, i per això el Sr. Duque
demana el vot a favor de tots els Grups municipals.
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Pren la paraula a continuació el Sr. Sàmper, qui comença subscrivint tot el que acaba
de dir el Sr. Duque, pel que fa al contingut de fons de la proposta de resolució. Però la proposta té
un petit parany, que el Sr. Duque ha obviat. No ha parlat del vehicle per arribar als objectius que ha
esmentat, i que són compartits. El vehicle és sotmetre’s a una estructura supramunicipal que es diu
regió metropolitana. Això no és necessàriament dolent, com tampoc se sap si és bo. El debat
territorial és un debat que no es vol mantenir en aquest Ajuntament. En el debat que es va mantenir
ahir mateix, en el Ple extraordinari, ja es va dir que el govern aprofita qualsevol oportunitat per
intentar col·locar Terrassa dins la regió metropolitana. Però això s’ha de debatre. Si l’equip de
govern ho presenta al Ple, és evident que ho guanyarà amb la seva majoria absoluta i s’entrarà a la
regió metropolitana. Però, si més no, s’hauria de debatre. El Sr. Sàmper, tot i compartir les paraules
del Sr. Duque, manifesta que la qüestió alimentària admet molta discussió, fins i tot més que la
qüestió territorial, en sentit estricte. Per exemple, deixar de banda la província de Lleida,
capdavantera en l’àmbit estatal i europeu en el sector primari, per sotmetre’s a l’estructura de la
regió metropolitana, és com a mínim discutible. Es podria pensar a potenciar el quilòmetre zero des
de Terrassa, o des del Vallès, o a la regió metropolitana, o des de Catalunya. Però no es pot intentar
col·locar el debat territorial a cada proposta territorial que a l’equip de govern se li acudeixi, sense
tenir el debat previ. El Sr. Sàmper demana la retirada de la proposta de resolució i que el pròxim
mes de setembre, o d’octubre, es dugui a terme el debat territorial. El Sr. Sàmper reitera que
comparteix completament els arguments exposats pel Sr. Duque, però no veu clar haver de
sotmetre’s a una estructura supramunicipal sense un debat previ en el Ple. Cal debatre-ho, i a partir
d’aquí prendre decisions. No es pot assumir que sigui el millor model sense una discussió prèvia,
sense prejutjar que pugui ser-ho o no. El Grup de JxT, per aquests motius, votarà en contra de la
proposta, tot i compartir del tot el Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes i l’exposició
que ha fet el Sr. Duque.
El Sr. Alcalde manifesta que Terrassa no s’està sotmetent a cap estructura. Terrassa
forma part de la regió metropolitana. Aquesta és una realitat objectiva. L’únic que s’està fent,
conjuntament amb altres municipis, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea
metropolitana, és signar uns compromisos, amb unes línies estratègiques i unes accions a impulsar
des del món municipal. Res més que això, i de forma independent a què al setembre es dugui a
terme aquest debat territorial, com es va acordar en una reunió a la qual el Sr. Alcalde va convocar
als Grups municipals, per explicar-los el contingut de la trobada mantinguda en el marc de la
participació dels municipis de la segona corona metropolitana en el debat del Pla Estratègic. El
compromís de parlar i de tractar aquest debat territorial es manté per al mes de setembre. De fet, els
acords que es van proposar a Terrassa d’incorporar-se a l’associació, estan aturats. Es podrien haver
portat al Ple d’avui, però estan pendents de poder mantenir el debat amb tots els Grups municipals i
intentar tenir una posició de consens. Però això no té res a veure amb la present proposta de
resolució. No hi ha cap submissió a cap estructura, sinó una declaració com moltes altres que
s’aproven en aquest Ajuntament, en l’àmbit de la regió metropolita de la qual, objectivament,
Terrassa en forma part. Hi ha altres ajuntaments implicats, com Granollers o Mataró. El Sr. Alcalde
reitera que ambdues qüestions no tenen relació, i comparteix que el debat territorial és important,
per veure quin és el posicionament de la ciutat en relació amb l’àrea metropolitana. Aquest és un
debat que mai s’ha acabat d’afrontar, i sense tenir una posició clara. És el moment de fer-ho. La
crisi que s’està patint dóna també l’oportunitat de reforçar el posicionament estratègic de la ciutat
de cara al seu entorn més immediat. El Sr. Alcalde demana al Sr. Sàmper que replantegi el vot
contrari del Grup de JxT, sobretot si comparteix el fons i les línies estratègiques de la Carta i del
Pacte de Milà. El debat territorial ja es mantindrà el setembre. No s’han de barrejar ambdues coses.
Pren la paraula la Sra. Isabel Martínez, qui manifesta que per assolir els Objectius de
desenvolupament sostenible 2030, cal tenir en compte un punt de partida, que és l’accés a una
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alimentació saludable, la qual cosa no està garantida per a tothom, ni tan sols a les nostres ciutats.
Una de les intencions de la Carta és procurar que aquestes necessitats bàsiques puguin estar
cobertes en un futur pròxim. Això implica per reorganitzar els canals de distribució de la nostra
zona, la promoció de la producció local, i sobretot incidint en els hàbits alimentaris saludables.
Amb la terrible pandèmia que s’ha viscut, és hora, més que mai, de fer costat al petit comerç i al
comerç de proximitat, que ha patit especialment les mesures de confinament. Cal evitar també el
malbaratament alimentari i reforçar el vincle entre la producció local i les nostres ciutats. Cal
retrobar també el nostre món rural, i veure com enfocar l’alimentació dels infants a les escoles,
menjadors socials o hospitals, procurant una alimentació saludable, ecològica i d’accés per a
tothom. Per tot plegat, per la intencionalitat de fons de la Carta, que el vot del Grup de Ciutadans
serà favorable a la proposta, sense perjudici del debat posterior sobre l’adhesió a la regió
metropolitana.
El Sr. Caballero comença assenyalant que lluny de ser un bé comú, l’alimentació és
també un factor de desequilibri. Les decisions que es prenen al voltant de l’alimentació, des de la
producció fins al consum, tenen un impacte sobre el conjunt del nostre ecosistema actual: pèrdua de
biodiversitat, escalfament climàtic, i també provoca desigualtats socials. L’alimentació és
determinant per a la salut. Per aquests i altres motius, el Sr. Caballero comparteix que cal una
transició cap a sistemes alimentaris que permetin dibuixar paisatges més diversificats, capturar
diòxid de carboni, teixir relacions socials i cooperacions econòmiques. En definitiva, evolucionar
cap a una alimentació i una agricultura més sostenibles. De fet, el pla de gestió de l’Anella Verda,
que s’està desenvolupant, des de l’Àrea de medi ambient de l’Ajuntament, a les àrees d’acció dels
espais agraris preveu actuacions adreçades a impulsar noves activitats econòmiques basades en
l’agricultura i la ramaderia, entorn de l’Anella. Són iniciatives pensades per promoure la producció,
comercialització i consum de productes locals; cercar productes locals amb valor gastronòmic, com
per exemple la col brotonera; cercar terrenys agraris i professionals del sector que es dediquin a la
producció de productes i donar suport a plans de negoci per a nous emprenedors al sector primari.
Cal recordar també el Pacte d’alcaldes i alcaldesses. Davant l’emergència climàtica que estem
vivint, cal donar una resposta ferma que impliquin polítiques energètiques, mediambientals i de
sostenibilitat decidides per part de totes les institucions. Cal passar del compromís a l’acció, i
apostar per aquelles que generin canvis reals, i unir-nos a altres institucions polítiques d’arreu del
món, que han declarat formalment l’emergència climàtica i mediambiental, sigui la regió
metropolitana, Catalunya o Vallès Occidental. El nom és indiferent. El fet important és la cosa.
Dins la ciutat s’està desenvolupat el programa Conreant Terrassa, que comparteix l’esperit de la
Carta, ja que té com a finalitat impulsar i facilitar la creació d’una xarxa ciutadana d’espais verds
productius, socialment i agronòmicament sostenibles, amb el desenvolupament d’experiències
pràctiques d’horts urbans. Aquesta iniciativa va despertar l’interès de diversos municipis catalans, ja
que Terrassa va ser pionera en aprovar una regulació específica al respecte. Actualment, es compta
amb la participació de tretze entitats veïnals, socials i ambientals de diferents districtes de Terrassa.
La implantació d’aquests horts comunitaris en espais urbans sense ús aporta qualitat ambiental,
perquè absorbeixen el soroll, disminueixen l’efecte illa de calor, milloren la imatge de la ciutat, i
fomenten la biodiversitat. Socialment, els horts urbans ajuden a crear xarxes i a millorar les
relacions personals, ja que són espais on la convivència i l’ajuda mútua prevalen sobre la
rendibilitat i la competitivitat, afavorint així la salut i el benestar, físic i mental. També fomenten la
cohesió social i comunitària. Proporcionen producte fresc a famílies sense recursos. Ajuden a
prendre consciència sobre el que es posa a la taula. Conrear els propis aliments permet apreciar el
valor nutritiu dels productes hortícoles frescos i conreats de manera ecològica. A més de tots
aquests beneficis socials, ambientals i d’alimentació sostenible, aquesta iniciativa permet que solars
urbans, públics i particulars sense edificar, tinguin un ús provisional i es mantinguin adequadament,
ja que segueixen en custòdia temporalment. A més, la propietat gaudeix d’una bonificació fiscal en
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l’IBI, pel fet de cedir els terrenys. Actualment hi ha tretze horts en funcionament, i hi ha llista
d’espera d’entitats interessades o que demanen ampliació del terreny que tenen a hores d’ara. Dins
del Pla de xoc s’inclou una actuació per ampliar aquesta xarxa d’horts urbans. El Sr. Caballero
afegeix que cal anar més enllà del nom de la Carta i llegir el contingut de la declaració. No té sentit
votar en contra de la Carta de la Pau de la Regió Metropolitana perquè vagi acompanyada del nom
d’aquest espai. Tampoc té sentit votar en contra de la Carta contra la violència masclista de la Regió
Metropolitana pel mateix motiu. La referència a la regió metropolitana és només un títol, i es podria
substituir pel de Vallès Occidental, o pel de vegueria de Barcelona, o per qualsevol altre ens
territorial, i la importància del contingut del document seria sent igualment. No hi ha cap punt de la
Carta que avui es presenta que supediti en res l’Ajuntament de Terrassa a cap estructura territorial
supramunicipal. El Grup municipal de JxT hauria de replantejar-se el seu vot negatiu, perquè no té
cap mena de sentit.
Intervé seguidament el Sr. Armengol, qui anuncia que el Grup municipal del PSC
votarà a favor de la proposta. La Carta és un manifest de voluntats polítiques, amb les quals està
d’acord. Fa anys que l’Ajuntament i la ciutat estan treballant i fent accions que van en aquesta línia.
El que cal fer a partir d’ara és mantenir aquestes accions, que ja funcionen i que estan donant fruits,
així com plantejar-ne de noves per anar més enllà.
El Sr. Duque lamenta que hi hagi un Grup municipal que no voti a favor de la
proposta. Tothom és lliure de votar i d’opinar el que consideri. Però sovint les causes són més
importants que les sigles, o que el vehicle o instrument. El Sr. Duque no ha prestat massa atenció al
vehicle, donat que la causa li interessa prou. El Sr. Duque recorda que va tenir oportunitat de
participar en l’impuls de l’hort urbà de Can Tusell, i no es va parar a pensar en qui l’impulsava, el
responsable polític o el govern d’aquell moment. Es va començar a treballar i ara hi ha quaranta-tres
famílies conreant els seus aliments en aquest hort i fent barri. El Sr. Duque respecta la decisió del
Sr. Sàmper, però si aquest està d’acord amb una causa tan important, no s’entén que per una
formalitat i per una qüestió d’instruments o vehicles, no hi voti a favor.
El Sr. Sàmper agraeix la intervenció del Sr. Alcalde. És bo que el debat hagi servit, si
més no, per fer-lo reaccionar. Diferents Regidors que han intervingut han demanat al Sr. Sàmper
que reconsideri la seva posició. El Sr. Sàmper anuncia que el seu Grup modificarà el sentit del vot,
però no per votar a favor sinó per una abstenció. El Grup de JxT no pot pensar quelcom en un
moment i poc després pensar diferent. Això significaria no tenir criteri. El Sr. Sàmper segueix
pensant que la política consisteix també a fer una acció amb un determinat organisme o amb un
altre. El Sr. Sàmper accepta els arguments exposats pel Sr. Caballero i també pel Sr. Duque. El Sr.
Sàmper comparteix completament el contingut de la Carta i del Pacte de Milà. L’objectiu és bo, i
per tant no cal fer més demagògia al respecte. Però el vehicle sí que fa una mica la cosa. S’està
parlant molt del tema de la regió, i al Grup de JxT no li agrada vehicular aquest assumpte per
aquesta via. Li agradaria fer-ho des d’una perspectiva molt més àmplia. El país té molta més
capacitat d’aportar a l’objectiu de la Carta i del Pacte de Milà si es fa manera molt més global.
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Sàmper aquesta reflexió, i espera poder convèncer-lo i
portar-lo a donar suport a la Carta.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats amb el següent resultat:
TxT
PSC

(10 vots) …………………………….. A FAVOR
( 7 vots ) …………………………….. A FAVOR
89

ERC-MES
Ciutadans
JxT

( 5 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 3 vots ) …………………………….. A FAVOR
( 2 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ

Epígraf 23) Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, sobre l’ampliació dels límits del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel conjunt de Grups
municipals, és el que a continuació es transcriu:
« El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionat per la Diputació de
Barcelona, té actualment una superfície de 13.693,78 Ha i ocupa terrenys de dotze termes
municipals situats en tres comarques diferents; el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. Aquests
municipis són: Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, Pont de
Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Terrassa i
Vacarisses.
» Terrassa té poc més de 763 hectàrees dins el Parc Natural. El límit sud del Parc entra
al terme de Terrassa vorejant la urbanització els Caus i arriba al turó dels Pinetons, i des d’aquest
segueix carenejant en direcció est fins a creuar el torrent dels Caus i travessar la carretera B-122.
Des d’aquest punt el límit segueix primer el torrent de les Foradades, en direcció nord, i després el
camí de la Font del Troncó, girant cap al sud fins a la font del mateix nom. El límit del Parc segueix
el camí, en direcció oest, fins al collet de l’Àliga i direcció nord-oest per la carena de la serra de les
Pedritxes fins al turó del mateix nom on entra en terme de Matadepera.
» Al sud d’aquest límit continua el paisatge típic dels vessants mitjans (entre 600 i 300
metres d’altitud) que també trobem dins el Parc, amb masses forestals que mantenen un grau
d’artificialització baix i on convergeixen elements d’interès paisatgístic i cultural. Es combinen els
boscos ben estructurats i diversificats de gran valor i els ambients típics de torrents amb alguns
espais oberts al voltant d’elements patrimonials com el cas de les masies de Can Guitard, els
Pinetons o la Caseta de la Pineda. En aquests espais també es desenvolupa un ús social important i
poden esdevenir claus en el foment d’activitats compatibles amb la protecció dels valors naturals.
» Aquesta continuïtat de la massa forestal no urbanitzada i amb enclavaments d’interès
paisatgístic, social, geològic i per a la biodiversitat s’estén més enllà dels límits de Terrassa,
especialment cap a l’oest, dins els termes municipals de Vacarisses i Viladecavalls, però també cap
a l’est, prenent els termes de Matadepera i de Castellar del Vallès. Existeixen estudis que conclouen
que aquests espais tenen un gran valor natural i prenen especial importància com a part del
connector ecològic entre espais naturals protegits, com per exemple el cas del sector de la Serra de
Collcardús, clau per a la connexió amb Montserrat.
» La primera figura de protecció del Parc Natural va ser el Pla especial del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat per resolució ministerial de 24 de juliol de 1972,
d’acord amb la legislació urbanística vigent aleshores. Fou el primer espai natural protegit
mitjançant l’aprovació d’un pla especial urbanístic. Posteriorment, l’abast d’aquest pla, pel que fa a
superfície i a normativa, es va ampliar quan, el 4 d’octubre de 1982, la Comissió Provincial
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el Pla especial, promogut per la Diputació de Barcelona, tot
acollint-se a la Llei del sòl revisada l’any 1976. L’àmbit d’aquest Pla especial ocupava una
superfície de 9.638 hectàrees.
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» No fou fins l’any 1987 que mitjançant el Decret 106/87, de 20 de febrer, es creà el
Parc Natural d’acord amb la Llei 12/85 d’Espais Naturals, aprovada dos anys abans al Parlament de
Catalunya. La declaració de Parc Natural incloïa tot l’àmbit del Pla especial urbanístic vigent en
aquell moment.
» A partir de 1994 i a petició de diversos ajuntaments, especialment de la zona nord
del Parc, la Diputació de Barcelona va posar en marxa una modificació del Pla especial urbanístic,
que va acabar incorporant 4.055 hectàrees més, assolint doncs una superfície de 13.693 ha, el que
representava un 42% d’increment de l’àmbit, la majoria al sector nord i nord-est del Parc, i que per
tant que no va afectar al terme municipal de Terrassa. Aquest nou Pla va ser aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona el 26 de març de 1998, d’acord amb les prescripcions de la resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 24 de desembre de 1997. L’aprovació
definitiva es va produir el 19 de juny de 1998 i va ser publicada en el DOGC el 9 de setembre de
1998. Aquesta ampliació va suposar doncs, una diferència entre els límits que atorgava la declaració
de Parc Natural i els límits del nou Pla urbanístic.
» L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona és la responsable de
la gestió directa de l’àmbit territorial inclòs en l’actual Pla especial, i per tant de la governança i de
l’execució dels programes de conservació del patrimoni natural i cultural, de la creació i el
manteniment de les infraestructures i dels serveis generals, de l’ús públic i de l’educació ambiental,
que s’hi desenvolupa.
» Els instruments de planificació de nivell superior que estructuren el sistema d’espais
protegits a nivell català i europeu, el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) aprovat pel Decret
328/1992 i amb categoria de Pla sectorial territorial, i la Xarxa Natura 2000 respectivament,
inclouen també l’espai de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que després de les darreres modificacions
sobrepassa els actuals límits del Pla especial urbanístic aprovat per la Diputació de Barcelona el
1998, fins assolir una superfície de 16.084,57 ha. Tenim doncs un àmbit de protecció legal que
actualment queda fora dels límits del Parc Natural i dels instruments de gestió que hi disposa la
Diputació de Barcelona.
» Els boscos formats principalment per alzinars i pinedes mediterrànies, situats al sud
de l’actual límit del Parc Natural, i que arriben fins les planes agrícoles del nord de Terrassa són una
extensió funcional de les masses forestals de la resta del Parc i formen part de la mateixa unitat del
paisatge, Sant Llorenç del Munt i l’Obac - El Cairat, figura contemplada a la llei del paisatge de
l’any 2005.
» Aquests boscos, que també s’estenen ocupant part dels termes municipals de
Vacarisses, Viladecavalls, Matadepera i Castellar, són masses ben conservades, més o menys
continues amb excepció de petites clarianes agrícoles, sovint al voltant de les masies, que esdevenen
clau per a la connectivitat ecològica amb la resta d’espais naturals protegits de la Regió
Metropolitana. Concretament són part del connector sud entre el parc natural de Sant Llorenç i
Montserrat i del connector nord-sud amb el Parc natural de Collserola, espais que també formen
part de la Xarxa Natura 2000.
» El Pla d’ordenació urbanístic municipal de Terrassa de l’any 2003 ja va establir un
sistema d’espais lliures territorials entre els quals es trobava l’anomenat Parc natural de nova
reserva (P8) que incloïa els sòls situats en la franja sud de l’actual Parc Natural i que ocupava 1.304
hectàrees, sobre els quals es proposava la futura ampliació dels límits del Parc natural, i que
constituïa, segons el Pla, un conjunt d’espais lliures de gran extensió, interès i utilitat pública.
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» La Modificació puntual del planejament urbanístic en l’àmbit de l’Anella Verda, en
vigor des del passat 28 de febrer de 2020, qualifica aquesta mateixa superfície, que representa
gairebé el 30% del sòl no urbanitzable municipal, com a àmbit d’especial interès ecològic,
concretament com a Parc natural de nova creació, (nomenclatura apn), sobre els quals es proposa la
futura ampliació dels límits del parc natural, mantenint la voluntat del planejament anterior i les
propostes recollides en el procés de participació ciutadana de l’Anella Verda.
» Altres ajuntaments vallesans també han promogut figures de protecció dels espais
forestals situats al sud del Parc Natural. L’any 2010 es va aprovar el Pla especial de protecció del
connector sud entre Sant Llorenç del Munt i Montserrat dins el terme municipal de Vacarisses i
l’any 2007 el Pla especial de protecció de la Serra de Collcardús dins el terme de Viladecavalls.
Altres com Castellar del Vallès, que ja va iniciar un procés de reflexió sobre l’ampliació del parc
durant la revisió del POUM, estudia quina part del seu terme municipal s’hi podria incloure.
» Així doncs, un augment de la superfície qualificada com a Parc natural, incorporant
espais fronterers situats fora del límit actual, permetria incorporar un territori de gran valor, on es
desenvolupen processos ecològics essencials, i amb un paisatge i hàbitats similars als que podem
identificar a la resta del Parc. El valor d’alguns d’aquests espais ja ha estat reconegut anteriorment
amb la seva inclusió dins el PEIN i la Xarxa Natura 2000, figures que ja inclouen una superfície
major a la de l’actual parc, i també a través de les esmentades propostes i instruments urbanístics
municipals que s’han anat aprovant als darrers anys en la vessant sud del Parc, com és el cas de
Vacarisses i Viladecavalls
» L’interès dels municipis es va materialitzar quan durant la tardor de l’any passat ja
es van produir les primeres reunions entre els cinc ajuntaments del sud del Parc, Castellar del
Vallès, Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls, per tractar l’ampliació del Parc en els seus
termes municipals, tal com es recull en la nota de premsa publicada el dia 29 de novembre de 2019.
» L’Ajuntament de Terrassa te a la seva agenda política aquesta ampliació del Parc en
el seu terme municipal des de fa una colla d’anys, i en diverses ocasions s’han realitzar gestions en
aquest sentit, sense resultats positius, atenent que la Diputació de Barcelona tenia en marxa altres
processos de revisió d’espais naturals, ara ja finalitzats o en vies de finalització.
» L’ampliació del Parc Natural amb aquests àmbits i d’altres que es poguessin afegir
per complementar la proposta, així com la seva incorporació també dins el PEIN i dins la Xarxa
Natura 2000, permetria augmentar i consolidar, de manera definitiva, el nivell de protecció
d’aquests espais i afavoriria que, alhora, fossin beneficiaris dels programes de gestió i conservació,
vigilància, prevenció d’incendis i de senyalització que la Diputació de Barcelona, com a organisme
gestor, té establerts al Parc Natural, a més d’altres programes i/o ajuts que es poguessin preveure
des d’altres administracions.
» Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar a la Diputació de Barcelona com a administració gestora del Parc
Natural, a iniciar d’acord amb els municipis interessats els treballs de preparació i formulació d’una
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proposta d’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i a fer-ne la posterior
tramitació a la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació.
Segon.- Declarar l’interès de l’Ajuntament de Terrassa en aquest procés d’ampliació
del Pac Natural, i sol·licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió de l’àmbit territorial del nord del
terme municipal qualificat com a sòl no urbanitzable d’especial interès ecològic, concretament com
a Parc natural de nova creació (nomenclatura apn) en la Modificació puntual del Pla D’ordenació
Urbana Municipal de l’Anella Verda.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya com a administració competent per
formular i aprovar les propostes de declaració o ampliació dels espais naturals de protecció especial,
i la inclusió d’espais al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, a participar en aquest procés de preparació i
formulació d’una proposta d’ampliació del Parc Natural, i posterior aprovació, vetllant per que
aquesta ampliació permeti unificar les diferents figures de protecció existents.
Quart.- Sol·licitar als ajuntaments de Castellar del Vallès, Matadepera, Vacarisses i
Viladecavalls, els termes dels qual colinden amb el de Terrassa, a sumar-s’hi a aquesta iniciativa i a
treballar conjuntament amb les altres administracions implicades per elaborar una proposta conjunta
d’ampliació del Parc Natural. Alhora, fer extensiva aquesta sol·licitud, a tots els Ajuntament del
Parc Natural.
Cinquè.- Notificar aquest a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya,
als Consells Comarcals del Bages, del Vallès Occidental i del Moianes, a tots els ajuntaments del
Pac Natural, a les entitats de defensa de la natura de l’àmbit territorial del Pac Natural i la resta
d’entitats que formen part de la Comissió consultiva del Parc, i als serveis municipals interessats.»
Pren la paraula el Sr. Caballero, qui manifesta que atès que tots els Grups municipals
han expressat el seu suport a la proposta de resolució, sent-ne també ponents, donarà lectura a
l’exposició de motius i als acords que s’hi plantegen. El Sr. Caballero agraeix el fet que aquesta
iniciativa d’ampliació del parc natural no és només una proposta de la ciutat de Terrassa, sinó que
ha comptat amb la complicitat i el suport dels municipis veïns de Viladecavalls, Matadepera i
Vacarisses. Són municipis veïns, amb colors polítics diferents, però amb els quals s’ha assolit un
acord per proposar l’ampliació del parc natural a la Diputació de Barcelona. El Sr. Caballero
lamenta que Castellar del Vallès no hagi mostrat el mateix interès, tot i que s’estarà emetent a què
pugui canviar la seva posició, respectant sempre la sobirania de tots els municipis. El Sr. Caballero
reitera el seu agraïment a tots els Grups municipals, perquè quan és l’Ajuntament en Ple de la
tercera ciutat de Catalunya, qui per unanimitat reclama aquesta ampliació del parc natural, la força
que té aquesta proposta és immensa.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 24) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la tramitació de les
denuncies policials.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal de
Ciutadans, és el que a continuació es transcriu:
« Con fecha cuatro de junio, por parte del Àrea de Serveis Territorios i Seguretat y con
carácter de información reservada, se emite resolución 2862 para la realización de diligencias
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preliminares para aclarar los hechos relacionados con la tramitación de las Actas números
441311/2020 y 441370/2020 de fecha 12 de abril emitidas por Agentes de la Policía Municipal.
» En las citadas diligencias queda constancia que dichas Actas salieron del circuito de
tramitación establecido y habitual y, como consecuencia, quedaron en el “olvido”; circunstancia
reconocida por el mando responsable en aquel momento.
» Considerando que la apertura de unas diligencias tendentes a esclarecer hechos
supuestamente irregulares, tienen como principal objetivo la identificación de esos hechos; no es
menor la necesidad de complementar un documento de esas características con un diagnóstico de
las causas de las posibles irregularidades si las hubiere, como es el caso. Y, consecuentemente,
proponer medidas tendentes a su corrección en el futuro.
» Considerando que la resolución 2862 carecía de la ambición de diagnosticar errores,
ni la iniciativa por proponer líneas de mejora generales y que, por parte de la dirección política,
nunca se manifestó voluntad por complementar las manifiestas carencias de la citada Resolución.
Por todo ello proponemos al Pleno los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Establecer, con medios electrónicos, mecanismos que preserven la
trazabilidad extremo a extremo de cualquier tipo de denuncia interpuesta por los Agentes de la
Policía Municipal.
SEGUNDO. En tanto se articulan los medios materiales, establecer mecanismos de
verificación administrativos que impidan extravíos o errores en la tramitación de las actas o
denuncias, informando del balance de ese control en cada Comissió de Territori por parte del
concejal de Seguretat.
TERCERO. Realizar una auditoría de las sanciones emitidas por los Agentes de la
Policía Municipal desde el inicio del actual Mandato, consistente en chequear, las novedades y los
documentos expedidos (denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales, levantamiento
de actas, denuncias de tráfico, etc.) en relación con los trámites administrativos y/o informáticos
consecuentes. La metodología consistirá en el chequeo aleatorio de tramitaciones seleccionadas
semanalmente, esas muestras no serán inferiores al 30% del volumen total de las tramitaciones
semanales.»
Pren la paraula el Sr. González, qui presenta la proposta de resolució, per a la qual
cosa dóna lectura al contingut íntegre d’aquesta. El Sr. González afegeix que la segona part de
l’acord tercer, relatiu a la metodologia, ha estat incorporada arran de les converses mantingudes
amb el Regidor de Seguretat, Sr. Fernández Rivero. El Sr. Fernández, sense qüestionar el fons de la
qüestió va posar de manifest les dificultats que comporta, donat que comporta un increment de les
tasques administratives i tenint en compte l’escassetat de recursos humans municipals. Per això es
va assolir un acord amb relació a establir un percentatge mínim aleatori, qüestió irrenunciable
atenent al procés que ha portat a la situació present, amb els debats mantinguts durant les últimes
setmanes.
El Sr. Sàmper comença felicitant la proposta presentada pel Grup de Ciutadans. És una
proposta crítica, però alhora constructiva. Després dels mesos viscuts darrerament, això és molt
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digne. Fa unes setmanes, el Diari de Terrassa va publicar un article d’en Salvador Cardús, en el qual
encoratjava a què l’oposició, a banda de ser crítica fos constructiva. Tothom hauria de fer-se una
autoesmena en relació amb les conductes que només han estat d’oposició ferotge i fer també
propostes pospositives, com la que avui presenta el Grup de Ciutadans. El Sr. Sàmper no té clar
quin serà el sentit del vot de l’equip de govern, però votar en contra de la proposta seria votar en
contra de tenir major transparència i major claredat. El que ha passat en relació amb el tema de les
denúncies va acabar amb una fallida reunió extraordinària de la Comissió de Transparència, que no
va convèncer els Grups de l’oposició i tampoc la ciutadania, i que s’ha emparat fonamentalment en
un document, que van demanar per escrit i que ja ha estat lliurat. És un document endogàmic, que
ve a dir que no hi ha cap responsabilitat, malgrat que hi ha hagut dues denúncies que han estat un
mes en un calaix sense ser tramitades. La proposta, per tant, és imprescindible. El Sr. Sàmper
afegeix que votar en contra d’una proposta que planteja fer un control sobre quelcom que s’ha
demostrat que pot no ser del tot correcte, seria dir que no a la transparència i a la claredat. Per
aquests motius, el Sr. Sàmper demana el vot favorable de tots els Grups municipals.
El Sr. Alcalde posa de manifest que no cal que el Sr. Sàmper el convenci, perquè el vot
del Grup de TxT serà favorable.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Garcia, qui manifesta que aquesta és una proposta
encertada, pel seu contingut i també pel moment de presentar-la. Qualsevol mesura que tingui com
a objectiu millorar els processos interns de gestió i tramitació administrativa s’ha de tenir en
compte. Ajuden tothom a millorar el funcionament de l’administració pública. A més, aquesta és
una proposta molt oportuna, pel moment en el qual es presenta. No es pot obviar el context actual, i
quin és el fet concret que motiva la seva presentació. En els últims dos mesos s’ha viscut un
episodi, que encara no ha terminat, en relació amb dues multes que van desaparèixer en un primer
moment, i que després van ser trobades. El relat dels fets és conegut per tothom. També se sap que
hi ha quelcom que no s’ha fet bé. Que dues sancions interposades per la Policia Municipal
desapareguin després que l’Alcalde digui que gestionaria el tema, és preocupant. I encara ho és més
que les explicacions que s’han donat, sempre per part del Regidor de Seguretat, mai de l’Alcalde,
no convencin ningú, ni a l’oposició, ni a l’opinió pública ni a la mateixa policia. Aquest assumpte
s’ha intentat clarificar per la via política, sense aconseguir-ho, perquè l’Alcalde no ha volgut donar
la cara. Ara està en mans de la justícia, i caldrà esperar les decisions que es prenguin des de l’àmbit
judicial, tot esperant que els fets s’aclareixin i que s’assumeixin les responsabilitats per part de qui
pertoqui. La proposta de resolució és pertinent, perquè garanteix que l’actuació de la Policia
Municipal es pugui dur a terme amb absoluta professionalitat, sense ingerències dels polítics. La
proposta evita que l’Alcalde gestioni quelcom que no pot gestionar. En definitiva, protegeix la
Policia Municipal de qualsevol polític que vulgui utilitzar-la com si fos seva. Els professionals que
formen la Policia Municipal de Terrassa mereixen respecte, encara que a alguns polítics els hi
agradi col·locar-la en el punt de mira i criticar les seves actuacions, de manera totalment
irresponsable, sobretot quan s’està governant. Aquests professionals no només mereixen respecte,
sinó que també mereixen que des de la política s’adoptin mesures que facilitin la seva tasca i que
ajudin a millorar el funcionament de la Policia Municipal. Establir, per mitjans electrònics,
mecanismes que preservin la traçabilitat de les denúncies interposades pels agents, o establir
mecanismes administratius de verificació que impedeixen pèrdues o errors en la tramitació de les
actes o denúncies, van en la línia que defensa el Grup del PSC.
El Sr. Alcalde comença manifestant que al Sr. Garcia no li deu interessar escoltar quan
parla. El Sr. Alcalde va contestar al Sr. Garcia en l’últim Ple, en el màxim òrgan democràtic de
l’Ajuntament. Aleshores ja li va explicar què va gestionar, un conflicte de convivència, en un barri,
en un carrer concret, entre unes persones que van dur a terme una activitat que incomplia l’estat
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d’alarma, i unes altres persones que no veien bé aquesta activitat. Això és el que va gestionar el Sr.
Alcalde, parlant amb el Regidor de Seguretat. Les insinuacions relatives a què el Sr. Alcalde ha fet
retirar multes són molt greus. Al final serà el Sr. Alcalde qui anirà a la justícia, a denunciar al Sr.
Garcia per calúmnies. El Sr. Alcalde està cansat de ser acusat de retirar multes quan no ho ha fet.
L’únic que ha fet ha estat gestionar un conflicte de convivència. Al Sr. Garcia l’interessa
políticament allargar aquest conflicte. Al Sr. González i al Sr. Sàmper, no els interessa fer-ho. El
que volen, com el govern, és millorar els processos de transparència en la gestió de les multes i les
denúncies. Per voluntat del govern, quan aquest tema va aparèixer a les xarxes, es va convocar els
Grups municipals a una reunió, sense que ho demanessin. El Sr. Alcalde pregunta quin millor acte
de transparència que aquest, que ràpidament el Regidor de Seguretat convoqués els Grups
municipals per explicar-los el que havia passat, davant del fet que “trols” i partits polítics donessin
certes versions a les xarxes socials. El Grup del PSC no s’han cregut les explicacions del Regidor
des del primer moment. Però el govern ha donat la cara, ha convocat una reunió per voluntat pròpia,
ha assistit a dues comissions informatives extraordinàries, i ha explicat tot el que ha passat. Però
alguns Grups no s’ho creuen. El Sr. Alcalde celebra que aquest assumpte vagi a la justícia, i que
finalment es demostri tot. Al final serà el mateix Sr. Alcalde qui demanarà que es repari tot el dany
al seu honor, perquè s’estan dient mentides. L’Alcalde manifesta que no ha retirat cap multa a
ningú. Al contrari, ha gestionat un conflicte de convivència. El Sr. Alcalde demana que s’acabi ja
amb aquestes acusacions.
Pren la paraula el Sr. Fernández Rivero, qui anuncia que el Grup de TxT donarà suport
a la proposta. Pel que fa al seu primer acord, l’equip de govern ja hi està treballant, i té en tràmit la
contractació d’un aplicatiu i dels dispositius necessaris per tecnificar la tasca de la Policia
Municipal. Amb aquest nou sistema s’aconseguirà una major seguretat, més agilitat i transparència
en el procediment. Per altra banda, no hi ha cap inconvenient en fer periòdicament l’auditoria o el
control per garantir que totes les actes, novetats i denúncies interposades per la Policia Municipal
segueixen els circuits correctes. El Sr. Fernández anuncia que donarà compte en la Comissió
Informativa de Territori quan calgui. El Sr. Fernández agraeix al Grup de Ciutadans que hagi
acceptat introduir la modificació final de l’acord tercer.
El Sr. González manifesta que no estava en l’ànim del Grup de Ciutadans reproduir
avui determinades polèmiques. El Sr. González no comparteix completament les paraules del Sr.
Alcalde, però manifesta que l’esforç del Grup de Ciutadans ha estat el d’establir mecanismes de
millora dels processos, i perquè determinades circumstàncies, el recorregut de les quals ja es veurà,
no es tornin a repetir. El Sr. González afegeix que en relació amb aquest assumpte, fóra bo sortir del
Ple tan units com sigui possible. Això seria un bon senyal de cara a la ciutadania, que més enllà de
les polèmiques i dels interessos partidistes, han de tenir la garantia que si algú ciutadà rep una multa
i ha de pagar-la, tingui tota la seguretat que el seu veí també la pagarà i no eludirà el seu pagament
perquè conegui algú en alguna instància municipal. El Sr. González convida a fer una lectura
positiva de la proposta de resolució. És el resultat d’un informe elaborat pels serveis municipals en
relació amb aquest assumpte, un informe que en la Comissió de Transparència ja va ser valorat com
insatisfactori, perquè no aportava ni una diagnosi del que havia succeït ni feia propostes per
solucionar-ho de cara al futur. D’aquí la necessitat, de cara al futur, d’establir mecanismes de
millora perquè no torni a succeir, i per establir una auditoria perquè tot el treball realitzat durant el
present mandat compleixi amb tots els requisits exigibles des d’un punt de vista jurídic,
administratiu i de cara a la ciutadania. El Sr. González celebra haver pogut arribar a una transacció
amb el Sr. Fernández, i que la Regidoria estigui treballant en la implementació d’una eina
informàtica que impedeixi que determinats fets tornin a succeir. Cal començar a mirar cap endavant,
en aquest tema i en d’altres, especialment de cara al pròxim curs, en el qual hi haurà moltes coses a
fer. Si es fan amb un consens majoritari, la ciutat ho agrairà.
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Intervé tot seguit el Sr. Sàmper, qui comença celebrant l’aprovació d’aquesta proposta
de resolució, donat que és necessària. En relació amb la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Sàmper
assenyala que a vegades, quan es tensa massa la corda, es trenca. I avui s’ha trencat. L’Alcalde s’ha
mostrat enfadat, la qual cosa es pot entendre. El Sr. Sàmper es mostra d’acord amb el Sr. González
amb la seva exposició i en l’esperit de la proposta. De fet, el Sr. González ja va anunciar a la reunió
extraordinària de la Comissió de Transparència que presentaria aquesta proposta de resolució. En
relació amb la intervenció el Sr. Alcalde, el Sr. Sàmper considera que s’ha extralimitat en les
formes emprades. El Sr. Alcalde s’ha mostrat enfadat i ofès davant una actitud mostrada per
l’oposició, i perquè l’afer s’hagin posat en mans de la fiscalia per part d’un determinat sindicat. Al
Sr. Alcalde l’assisteix el dret a la presumpció d’innocència. L’oposició, però, no acaba de creure
l’informe que s’ha facilitat per part del govern, i la manera com s’ha tancat el treball de la Comissió
de Transparència. Al Sr. Alcalde l’assisteix la mateixa presumpció d’innocència que assistia al Sr.
Vega i al Sr. Armengol quan es van fer determinats comentaris en relació amb uns comentaris
homòfobs. El Sr. Sàmper no ha vist que aquestes dues persones hagin mostrat actituds
d’empipament davant el Ple municipal. Han fet el que han hagut de fer. Sembla que també han
iniciat accions davant de la justícia. La conducta del Sr. Alcalde, avui, excedeix del que procedeix. I
perquè no és acceptable, ja que la Comissió de Transparència s’ha tancat en fals. De les més de
2.600 denúncies interposades, només dues s’han extraviat. És raonable pensar, doncs, que la
ciutadania i l’oposició pensi que s’ha actuat de manera que podria haver-hi una intencionalitat. El
Sr. Sàmper reitera que és crític amb el to de la intervenció del Sr. Garcia, perquè avui no tocava ni
era l’objectiu de la proposta de resolució. De la mateixa manera, però, la intervenció del Sr. Alcalde
ha estat desmesurada. La seva presumpció d’innocència és igual a la de qualsevol ciutadà de
Terrassa.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Garcia, qui demana al Sr. Alcalde que es tranquil·litzi.
El Sr. Alcalde va ser convocat a una reunió de la Comissió de Transparència i no assistir-hi.
Tampoc va assistir a altres reunions. Per tant, és una evidència, no una opinió, que l’Alcalde no ha
donat explicacions. El Sr. Garcia afegeix que no ha acusat l’Alcalde de res, en cap moment, ni ha
dit que hagi retirat cap multa. No és la primera vegada que el Sr. Alcalde fa amenaces de portar a la
justícia qualsevol assumpte que no li agradi. Ja es va veure durant la campanya electoral, quan el Sr.
Alcalde es va fer una foto amb els Mossos d’Esquadra, o quan va amenaçar els sindicats de portarlos a la justícia. L’Alcalde pot fer allò que cregui que ha de fer. El Sr. Garcia li demana, però, que
mantingui la calma, si més no en el Ple municipal, i que no digui mentides. Que no digui que se l’ha
acusat, perquè no ha estat acusat de res. Únicament s’ha donat trasllat d’uns fets a la fiscalia, per
part d’uns sindicats. El Sr. Garcia considera que val valorar l’esperit de la proposta de resolució. El
Grup del PSC només ha posat de manifest el context i els fets concrets que han motivat la
presentació de la proposta. Cal celebrar, en definitiva, que la proposta sigui aprovada, per evitar que
es tornin a produir situacions com les que s’han produït.
El Sr. Fernández anuncia que se centrarà en el contingut de la proposta, obviant allò
que pot interessar a alguns Grups de l’oposició, allargant una situació que ja està esgotada. El Sr.
Fernández valora positivament la proposta el Grup de Ciutadans, que ha estat presentada per
millorar allò en el qual el govern ja està treballant. Quan es pugui implementar s’evitaran aquest
tipus de suspicàcies. Fent el control aleatori es podrà tenir clar que els canals són els correctes, i es
podrà aconseguir una Policia Municipal més eficaç, més eficient i més transparent, de la mateixa
forma que l’equip de govern ho ha fet des del primer dia.
El Sr. González destaca el fet que el Sr. Fernández reiteri que el govern ja està
treballant en el contingut de la proposta. Però mentre no s’implementa tot allò que el Sr. Fernández
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diu que fa temps que treballa, la proposta demana que s’estableixin els elements de control
necessaris per poder fer la traçabilitat, d’extrem a extrem, a banda que es pugui fer una
digitalització. Es demana que s’implementin els procediments per tal que això sigui efectiu, que
tothom tingui la garantia que de cara al futur les coses es faran bé. El Sr. González reitera que
aquest és el sentit de la proposta, amb l’afegitó que es faci una auditoria del que s’ha fet des de
l’inici del mandat, de manera aleatòria i rendint comptes a la Comissió de Territori. Potser l’equip
de govern ja hi estava treballant, però la realitat diu que no s’havia fet res, que hi ha hagut
irregularitats, manca de transparència i de diàleg durant tot el procés de fiscalització per part de
l’oposició. Cal passar pàgina. El Grup de Ciutadans proposa unes mesures. La ciutadania reclama
que l’Ajuntament solucioni els problemes. Hi havia un problema que l’equip de govern no havia
solucionat. Ara es presenta una proposta perquè se solucioni. Cal evitar que la situació produïda es
torni a produir, i que de cara al futur les coses es facin millor, acabant de clarificar, si s’escau, el
que s’ha produït fins ara. Aquesta és una proposta que va en la bona direcció. El Sr. González
agraeix la predisposició del Sr. Fernández per dialogar amb ell durant els últims dies, així com el
suport de la resta de Grups, incloent-hi els del govern. Cal mirar el futur amb optimisme, amb el
convenciment que les coses funcionaran millor.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per impulsar el flamenc i el ball
andalús en el marc de l’Educació 360.
Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de
la Junta de Portaveus, aprovada per unanimitat de membres del plenari i de la qual se n’ha donat
lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.
Epígraf 26) Presentada pel Grup municipal del PSC, sobre la connexió ferroviària de l’aeroport
Josep Tarradellas Barcelona - El Prat mitjançant la Línia R4 que passa per Terrassa.
Per part de la Presidència s’informa que el Grup municipal ponent de la Proposta de
Resolució ha anunciat la seva retirada, en la mesura que ha estat reformulada com a Declaració de
la Junta de Portaveus, aprovada per la majoria absoluta dels membres del plenari i de la qual se n’ha
donat lectura en la present reunió, a l’apartat corresponent.
Epígraf 27) Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la creació d un nou òrgan estratègic en
matèria de turisme.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del
PSC, és el que a continuació es transcriu:
« Hem de posar en valor les singularitats de Terrassa i els elements de projecció
exterior. En el món globalitzat del segle XXI, cal pensar en global a partir del local. Entre els
territoris es donen relacions de competència i alhora de col·laboració, i en aquests entorns,
generalment conurbacions urbanes en continua expansió, hi ha una funció específica per a ciutats
mitjanes com Terrassa. Són les ciutats proveïdores de singularitats que donen qualitat i autenticitat
als entorns urbans generalment tendents a la uniformitat i l’estandardització. La cultura i el
coneixement són drets a exercir amb dignitat. Terrassa, dins la regió metropolitana de Barcelona,
que és el paradigma de la mediterraneïtat com a singularitat d’èxit global, té les seves oportunitats
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en col·locar els valors locals associats a la creativitat i la història, els propis de la cultura industrial,
el modernisme, el jazz, el hoquei, la pujant industria audiovisual, la universitat, el lideratge de
xarxes internacionals de ciutats, l’acció solidària de les institucions i la societat civil, el turisme de
cultura i de naturalesa, etc.. Hem de fer de a nostra realitat de ciutat una eina per la competitivitat
des de a cooperació tant en el turisme com en el comerç.
» Entrant en la anàlisis direm que en els darrers anys la Taula de comerç, liderada per
l’Ajuntament, s’ha mostrat efectiva i resolutiva a l’hora de compartir problemàtiques, prendre
decisions conjuntes i altres consideracions relacionades amb el sector.
» Seguint el model, la Taula del Producte turístic també ha esdevingut un bon lloc de
trobada públic-privat on s’han gestat i compartit noves propostes de promoció de la ciutat.
» Amb la creació de la Comissió de seguiment de la Fira Modernista ambdós sectors
estratègics s’han conjuntat des de les diferents perspectives.
» També han resultat espais temàtics coincidents les diferents comissions dels Mercats
Municipals i el grup de treball de Terrassa Gastronòmica, per citar-ne el exemples més clars.
» En els actuals delicats moments de represa i reconstrucció econòmica considerem
positiu i necessari donar un pas endavant en aquest fòrums de participació i de consulta proposant
la creació d’un Patronat Municipal de Comerç i Turisme o similar . Aquest nou òrgan no seria
substitutiu dels anteriorment citats , però si que passaria a reforçar-los sota una mateixa marca de
gestió i unitat. Sobretot Marca.
» Aquest nou òrgan, format per representants de la societat civil, agents del sector i del
consistori, estimularia i realitzaria tota mena d’accions i activitats que pel seu contingut fomentin el
turisme, definint-ne la seva sostenibilitat, i servissin de plataforma per a la comercialització per
part de les empreses o entitats de llurs productes turístics i comercials, així com contextualitzar
conjuntament els ingressos per taxes turístiques i altres.
» El turisme i el comerç, amb fins principalment recreatius i culturals poden veure`s
reforçats amb una bona oferta comercial alhora que creen llaços d’unió entre les distintes
col·lectivitats i entitats locals per ser una font de treball i riquesa. Forts a dins, competents a fora:
Gestió de capitalitat.
» El model no ha de diferir massa dels que ja funcionen tan a nivell local o provincial
al nostre país. Son òrgans amb objectius clars i estatutàriament reglats, esdevenen efectius envers la
projecció de les ciutats.
» Aquest espai únic permetria una mirada integral i facilitaria el sentit de pertinença a
un projecte comú.
» Al nostre país, etimològicament i substancial, “Patronat de Comerç i Turisme” és
garantia de consens i solvència d’allò que n’ofereix.
» Creiem que també hi ha accions concretes que es podrien començar a activar
paral·lelament, sobretot en aquesta represa econòmica.
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Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el
Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Únic. - Iniciar els treballs corresponents per estudiar la viabilitat de redefinir els espais
de participació actuals o crear-ne un de nou per reforçar la participació permanent del Turisme a la
ciutat on s’alineïn les diferents iniciatives públiques i privades per la projecció de la ciutat i el
sector.»
Pren la paraula el Sr. Aguado, qui anuncia que hi ha hagut un acord en relació amb
l’aprovació de la proposta, raó per la qual donarà lectura al seu contingut. El Sr. Aguado agraeix la
predisposició de l’equip de govern, i en particular del Sr. Albert, per tal de reconduir el contingut de
la proposta, reforçant el seu esperit. El Sr. Aguado afegeix que si bé la idea inicial partia del
concepte de Patronat, s’ha consensuat defugir obligatòriament d’aquesta fórmula, contemplant
altres possibles òrgans o eines, ateses les circumstàncies actuals i les diferents normatives relatives
a la creació d’òrgans municipals. El Sr. Aguado considera que, amb el nom que sigui, el turisme
necessita una eina per continuar creixent. En la proposta inicial s’incloïa un acord, que s’ha retirat,
relatiu a la creació del Celler Terrassenc. Era una mostra de com es pot avançar, tenint en compte la
realitat de la Terrassa gastronòmica. Aquesta realitat necessita un espai físic, turístic, de visita, més
enllà de la ja existent i efectiva cistella de Terrassa gastronòmica. Un espai físic en el qual hi hagués
el mapa de la restauració, i la recomanació de qualitat que té la ciutat. Aquest segon acord, però,
mereix un tractament a part, i s’ha retirat de la proposta per tal de no estigmatitzar-lo. El Sr. Aguado
afegeix que és possible anar més enllà del que s’ha fet, en defensa de la capitalitat de Terrassa pel
que fa al turisme, al comerç i la cultura.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 28) Presentada pel Grup municipal del PSC: Frenem el virus, activem l’educació.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal del
PSC, és el que a continuació es transcriu:
« La pandèmia ha afectat a tots els aspectes de la nostra vida i en molts casos també a
la vida mateixa. L’educació en aquest context s’ha vist limitada com la resta d’activitats posant en
valor molts aspectes de la presencialitat, però aflorant també moltes febleses del nostre sistema
educatiu per fer front a una situació desconeguda per a +la que no estàvem preparats. Els rebrots
d’aquests dies, una vegada superada la fase més crítica de la pandèmia ,està generant una situació
d’incertesa a la qual haurem de fer front al setembre, en la que el Conseller va anomenar
emergència educativa, per evitar que l’objectiu compartit de frenar el virus no es converteixi en un
fre per la educació, un dret que hem de protegir. Una de les competències bàsiques de l’educació és
Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment
de malalties. L’educació pot i ha de contribuir a difondre les competències necessàries per superar
la crisi, evitant la propagació del contagi, afavorint la cohesió social i ajudant a pal·liar també les
conseqüències socioeconòmiques.
» En aquestes primeres fases hem vist com el tancament d’escoles tenia conseqüències
més adverses sobre tels col·lectius més vulnerables, tant a nivell de benestar com d’ aprenentatge.
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Després d’aquesta experiència tenim la responsabilitat de prendre les mesures adients tant de
protecció de la salut en la reobertura dels centres com en possibles situacions de confinament. Per
superar aquesta situació ens cal assumir que ens trobem en una situació d’emergència educativa, i
que les solucions que aplicaríem en un context de normalitat poden no ser eficaces.
» L’RSAL atorga molt poques competències en educació, a les administracions locals,
que com s’ha demostrat tenen el gran valor de la proximitat.
Per tot l’exposat, es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. - Instar a l’Ajuntament de Terrassa a constituir un grup de seguiment dins del
CEM, amb participació de les administracions i membres de la comunitat educativa, que valori i
elevi propostes d’actuació educativa durant la crisi sanitària.
Segon. - Coordinar amb els centres educatius un protocol d’actuació respecte als
alumnes més vulnerables.
Tercer. - Instar a l’Ajuntament de Terrassa a elaborar una campanya adreçada a nens i
adolescents sobre com actuar durant l’emergència de la Covid19.
Quart. - Instar a l’Ajuntament de Terrassa a intensificar els programes de formació en
competències TIC de la forma més àmplia possible, per donar resposta a les necessitats de la
comunitat educativa i de la societat en general.
Cinquè. Instar al Departament d’Educació a desenvolupar un pla d’acció que doni
resposta a la resolució del Parlament de Catalunya que estableix la presència d’un/na infermer/a en
tots els centres educatius de l’etapa obligatòria prioritzant els centres d’Educació Especial.
Sisè.--Demanar al Departament d’Educació el finançament necessari per fer front a
l’increment de despeses als serveis de menjador escolar, material higiènic i neteja, requeriments
establerts pel Procicat i detallats al Pla d’Actuació del Departament d ́Educació per al curs 20-21
pels Centres Educatius.
Setè. - Comunicar aquests acords al Departament d’Educació i els centres educatius de
la ciutat.»
Pren la paraula el Sr. Vega, qui començant demanant disculpes a la resta de Grups de
l’oposició pel fet que el contingut de la proposta ha estat transaccionat amb la Regidora d’Educació
a última hora del matí, i per tant no han tingut prou temps per valorar el seu contingut final. El
compromís assolir amb la Regidora ha estat que es donaria lectura als acords, i algun Grup vol
intervenir després el Sr. Vega intervindrà en un segon torn. La proposta de resolució, amb el seu
títol, s’emmarca en el context de l’inici del curs, que preocupa a tothom i que cal esperar que sigui
el més tranquil possible.
La Sra. Ciurana confirma que aquesta proposta s’ha acabat de transaccionar a última
hora. La Sra. Ciurana agraeix la possibilitat de ser propositius i poder arribar a acords, donat que
l’educació és una prioritat per a tot el Ple.
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Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 29) Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, a favor de què els
ajuntaments puguin disposar del seu superàvit i la no aplicació de la regla de despesa.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pels Grups municipals de
TxT, ERC-MES i JxT, és el que a continuació es transcriu:
« El Ministeri d’Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) una proposta d’acord segons la qual els Ajuntaments prestarien part del seu
superàvit a l’Estat i aquest els hi retornaria, a partir del 2022, en un termini de 10 anys. Aquest
acord inclouria també la possibilitat que els Ajuntaments invertissin una part del romanent de
tresoreria immobilitzat, 5.000 milions els anys 2021 i 2022, sense incomplir la regla d’estabilitat
pressupostària.
» L’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 fa més
necessari que mai que totes les administracions, també les municipals, disposin del màxim de
recursos econòmics per pal·liar els seus efectes. En aquesta línia, la Comissió per a la
Reconstrucció va incloure en les seves conclusions una esmena -presentada per JxCat que va ser
transaccionada amb altres formacions polítiques- perquè les corporacions locals puguin utilitzar «de
manera immediata» la totalitat de superàvits i romanents de tresoreria generats durant els exercicis
2019 i 2020 per fer front al coronavirus. Una esmena que va comptar amb el suport de tots els grups
parlamentaris, a excepció del PSOE. L’esmena també inclou la no aplicació de la regla de despesa
per a les corporacions locals fins al 2021 i que part dels fons europeus podran ser gestionats per
ajuntaments i autonomies.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar la proposta del Ministeri d’Hisenda de finançar-se via superàvit de
les corporacions locals.
Segon.- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que votin a favor
de què els Ajuntaments puguin disposar del seu superàvit «de manera immediata» i la no aplicació
de la regla de despesa fins al 2021.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.»
Pren la paraula el Sr. Sàmper, qui dóna lectura a l’exposició de motius de la proposta.
El Sr. Sàmper afegeix que en la Comissió per a la Reconstrucció del Congrés dels Diputats, el Grup
de Junts per Catalunya va fer una aportació, que va ser transaccionada, i que va comptar només amb
el vot contrari del PSOE. El Sr. Sàmper agraeix que el Grup municipal del PSC, en canvi, voti avui
a favor de la proposta, que únicament pretén que els ajuntaments tinguin més capacitat econòmica
per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. Fa molt temps que l’Ajuntament de Terrassa es
lamenta de la Llei Montoro, de la LRSAL, de no poder destinar els estalvis i superàvits propis, i
haver-los de retornar a qui no els ha generat. Això, que ja és difícil d’admetre en circumstàncies
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normals, esdevé impossible, fins i tot moralment, en un moment com l’actual. En el tractament que
ha dut a terme l’equip de govern i l’Ajuntament de Terrassa amb motiu de la pandèmia, s’ha vist
que calen aquests recursos. Ahir mateix el Ple va aprovar un Ple de xoc, amb tot un seguit de
mesures, sense tenir la certesa de disposar dels recursos econòmics per fer-les. El Pla exhortava a
tenir recursos d’altres administracions. És una injustícia que aquella administració que rep el primer
impacte per part de la ciutadania, quan pateix a conseqüència del coronavirus, no tingui els recursos
per poder dur a terme les mesures necessàries perquè la ciutadania se’n pugui beneficiar.
Sotmesos a votació els acords que conformen la part dispositiva de la present Proposta
de Resolució, aquests són aprovats per unanimitat.
Epígraf 30) PROPOSTES URGENTS
Per part de la Presidència s’anuncia que no hi ha Propostes Urgents
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL
Epígraf 31) Prendre coneixement de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2019 de la
Sindicatura Municipal de Greuges.
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa es dóna per assabentat del contingut de la Memòria
d’Activitats de la Sindicatura Municipal de Greuges corresponent a l’any 2019.
El Sr. Alcalde aprofita aquest punt per agrair la tasca tan important i valuosa que duu a
terme la Sindicatura, per defensar els drets de tota la ciutadania.
Epígraf 32) Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.899 a
2.992/2020, així com els tramitats electrònicament, 1.631 al 2.489/2020, dictats per
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.
Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels
membres del Consistori el llistat amb el contingut extractat dels Decrets i Resolucions dictats per
l’Alcalde-President i pels Regidors i Regidores delegats, i que duen els números del 2.899, de 15 de
juny, al 2.992/2020, de 10 de juliol, així com els tramitats electrònicament (dels números 1.631 al
2.489/2020). Els membres del Consistori han pogut, igualment, sol·licitar a la Secretaria General la
consulta de cadascun d’aquests Decrets i Resolucions.
Epígraf 33) Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
Per part de la Presidència es posa de manifest que ha estat posat a disposició dels
membres del Consistori informació sobre els acords adoptats per la Junta de Govern Local en la
reunió del dia 17 de juliol d’enguany (sessió número 10/2020).
PRECS I PREGUNTES
Per part de la Presidència es fa avinent, abans de la formulació de nous precs i
preguntes, que el Grup municipal de Ciutadans ha presentat per escrit una sol·licitud d’informació
per tal que sigui contestada oralment en la sessió plenària d’avui. El contingut d’aquesta petició és
el que es transcriu a continuació.
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« El passat dilluns 20 de juliol la delegació d’Òmnium Cultural Terrassa va posar una
pancarta gegant al mig de la Plaça Vella.
Sol·licitem la informació del permís de via pública per realitzar aquest tipus d’acte.»
Pren la paraula tot seguit el Sr. Fernández Rivero, qui informa que Òmnium va
comunicar a la Generalitat de Catalunya la seva intenció d’organitzar, a diverses ciutats de
Catalunya, diverses actuacions, sigui una manifestació, una reunió o la que es va dur a terme a la
plaça Vella. L’Ajuntament de Terrassa no va rebre cap sol·licitud al respecte.
El Sr. González pregunta, arran d’aquesta resposta, si això és així, i no és necessari que
es demani una autorització expressa a l’Ajuntament, qualsevol entitat que s’adreci directament a la
Generalitat pot fer el que es va fer la setmana passada a la plaça Vella, ocupant un espai públic a
Terrassa. El Sr. González demana confirmació sobre aquesta qüestió, si és o no així.
El Sr. Fernández assenyala que qualsevol acte o manifestació a la via pública requereix
una comunicació, però no l’autorització, a la Conselleria d’Interior de la Generalitat. Així està
previst a la llei.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Sàmper, qui assenyala en primer lloc que el Grup de
JxT, i segurament també la resta de Grups de l’oposició i l’equip de govern, ha rebut queixes pel fet
que s’està produint un relaxament a la ciutat, en el context de la pandèmia, en relació amb
pràctiques com el “botellón” o no portar mascareta. Atesos els rebrots que s’estan produint a tot
l’Estat, també a Terrassa, el Sr. Sàmper demana que es tingui en consideració la possibilitat de serhi més amatent en la vigilància, i fins i tot tornar al que s’havia fet en les fases inicials del
confinament, en el sentit d’exhortar a la ciutadania, mitjançant megafonia, per part de la Policia
Municipal, que cal complir amb les mesures. Cal no obviar que els rebrots que s’estan produint ho
estan fent entre la gent jove, i fonamentalment entorn de l’oci i del lleure. Malgrat que pugui ser
qüestionable des del punt de vista de la llibertat personal, la salut de la ciutadania de Terrassa està
per damunt de tot. Caldria vigilar molt de prop aquest relaxament, atès que pot tenir conseqüències
negatives . En un altre ordre de coses, el Sr. Sàmper assenyala que es continuen rebent queixes en
relació amb el servei del 010. El Sr. Sàmper n’ha parlat amb la Sra. Marín al respecte, i té
constància de tres iniciatives al respecte. Però el cert, malgrat aquesta implicació del govern perquè
el servei funcioni el millor possible, és que les queixes no s’aturen. En darrer lloc, el Sr. Sàmper
manifesta que el Grup de JxT desitja tota la felicitat i la sort futura al Regidor Sr. Carles Caballero, i
a la seva parella, amb motiu del seu casament eclesiàstic demà mateix.
Pren la paraula a continuació el Sr. González, qui es refereix en primer lloc a les
terrasses dels bars, i en concret sobre la tramitació que necessiten per poder ampliar-les, en relació
amb les mesures adoptades per ajudar el sector per superar la crisi sociosanitària. En el seu moment
el Sr. González ja va demanar un informe per escrit, que ha rebut fa uns dies. Arran de la resposta,
al Sr. González se li planteja un dubte. Hi ha algunes sol·licituds que tenen una tramitació ràpida i
d’altres no requereixen un informe tècnic, i per tant són més lentes de tramitar. A la informació que
s’ha fet arribar al Sr. González, s’indica que només hi ha una terrassa pendent de resoldre. Potser
aquest informe no està actualitzat el dia d’avui, atès que al Sr. González li han arribat dues
reclamacions de dos establiments. Això no quadra amb el que es diu a l’informe. El Sr. González
pregunta quantes sol·licituds no resoltes hi ha el dia d’avui, i que si es comprova aquesta
discrepància demana poder fer la consulta relativa a aquests dos casos concrets, per tal de disposar
de la informació particular. Per altra banda, el Sr. González es refereix a una conseqüència de la
manca de neteja a la ciutat. Terrassa no està neta. Aquest és un problema que l’equip de govern
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encara no ha solucionat. La brutícia està facilitant la proliferació de plagues. Al mes d’abril, el Grup
de Ciutadans va presentar una proposta de Declaració de la Junta de Portaveus, en relació amb unes
denúncies rebudes del barri de La Cogullada, on hi ha moltes rates. Se li va donar la forma de
Declaració de la Junta de Portaveus, per tal de donar una solució a aquest problema. El Sr. González
recorda que va parlar, aleshores, amb el Sr. Caballero i es va transaccionar la proposta, en el sentit
de no demanar aquesta actuació perquè el govern ja ho estava fent. Amb l’objectiu que la proposta
pogués ser aprovada, i se li pogués donar publicitat a un problema que calia solucionar, el Grup de
Ciutadans ho va acceptar. Però el temps està donant la raó a aquest Grup, i a la primera redacció de
la proposta, perquè no s’està fent res, o res que sigui suficient. Hi ha denúncies relatives a barris
com ara La Maurina, Can Boada o Sant Llorenç. En definitiva, a Terrassa hi ha moltes rates, i
caldria fer un esforç especial al respecte. Malgrat el reconeixement públic del mes d’abril, en el
sentit que ja s’estava actuant, les denúncies continuen arribant als Grups de l’oposició, i segurament
també a l’equip de govern. Dins del Pla de Xoc caldria incorporar una solució particular a aquest
problema, que sembla que va augment. El Sr. González conclou la seva intervenció desitjant bones
vacances a tothom, i que tothom descansi i recarregui les piles. És de témer que el que queda d’any
no serà millor que aquesta primera part del 2020.
La Sra. Isabel Martínez es refereix a la gespa del carrer Montserrat, entre els números
150-152, a la zona propera als antics Jutjats i al Centre Cultural, i a l’illa verda de la zona. La gespa
es troba en un estat de manca de cura. Hi havia senyals de prohibició de gossos, que algú va retirar i
que no han estat reposades. Hi ha moltes queixes veïnals en relació amb moltes persones que deixen
els gossos sense lligar i que no recullen els excrements. Tampoc s’arrangen els forats que aquests
animals a la gespa. El Grup de Ciutadans pregunta sobre les actuacions de manteniment dutes a
terme en aquesta zona durant l’últim any, així com quines solucions s’han plantejat arran de
l’increment d’usuaris que passegen els seus gossos, sense lligar i sense recollir els excrements, per
aquest punt de la ciutat. La Sra. Martínez afegeix que acceptarà que la pregunta sigui contestada per
escrit. Prop d’aquesta zona, al carrer Notari Badia, hi ha una font amb una manca de salubritat, amb
molts mosquits, prop d’un dels “hotels d’insectes” que s’hi van instal·lar. L’aigua de la font està
estancada, perquè el circuit intern no funciona correctament. Veïns de la zona van presentar una
instància, el dia 12 de maig d’enguany, però el problema persisteix, i fins i tot s’ha multiplicat. Els
veïns diuen que l’Ajuntament ha introduït libèl·lules, puces d’aigua i notonèctids, per intentar
solucionar el problema. Lluny d’això, els insectes han superat la instal·lació de fusta i estan
contribuint a l’augment de la brutícia en les aigües de la zona. El problema, doncs, lluny de
resoldre’s s’ha agreujat. La Sra. Martínez pregunta si el govern pensa sanejar de manera urgent la
font, per evitar que no es converteixi, encara més, en un focus de mosquits. En un altre de coses, i
en relació amb la resposta sobre el cartell d’Òmnium a la plaça Vella, la Sra. Martínez manifesta
que no queda clar per a la ciutadania i les entitats, quin és el tràmit a seguir quan una entitat vol fer
accions o actuacions. S’ha dit que Òmnium va fer una sol·licitud a la Generalitat anunciant que
faria instal·lacions a diverses ciutats. La Sra. Martínez manifesta que els tràmits han de ser iguals
per a tothom. De la mateixa manera que qualsevol entitat, quan fa una concentració i exhibeix
pancartes, quan aquesta acaba retira els cartells i aquests no es queden a la via pública, caldria que
quedés clar quins tràmits s’han de fer, si cal acudir al servei de Via Pública per anunciar que un dia
en particular, i a una hora determinada, es farà una acció, amb elements a l’espai públic. Sense
aquesta autorització, la Sra. Martínez entén que la Policia Municipal hauria d’haver retirat el cartell
d’Òmnium, la qual cosa no es va produir fins moltes hores o dies més tard. La Sra. Martínez
demana que es clarifiqui a les entitats els tràmits a seguir en aquest tipus d’actuacions.
Pren la paraula el Sr. Aguinaga, qui assenyala que aquesta setmana han aparegut
informacions en els mitjans locals en relació amb un bloc d’habitatges a l’avinguda Abat Marcet,
22. Aquest bloc va ser ocupat per primera vegada a principis de l’any 2015. Durant l’anterior
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mandat, aquest bloc ja va fer parlar, i l’Ajuntament va tenir un paper favorable a la consolidació
dels drets dels ocupants, mitjançant la col·locació d’un generador elèctric, i eludint qualsevol
mesura per clarificar si les persones que hi havia eren famílies necessitades o no. Ha passat el
temps, i avui és un fet que aquest bloc es troba fora de control. Els ocupants han imposat la seva llei
en els voltants, amenaçant i intimidant els veïns dels blocs propers. El Sr. Aguinaga pregunta com
pensa el govern fer front a aquesta situació, un problema que ha degenerat molt. El Sr. Aguinaga
manifesta el seu desig que el govern donés una solució abans del pròxim Ple, o si més no una
proposta sobre allò que convindria fer. En un altre ordre de coses, el Sr. Aguinaga assenyala que
ahir, després del Ple extraordinari, el Grup de Ciutadans va rebre les Bases reguladores del Terrassa
Crea, una convocatòria d’ajuts a la cultura, dotada amb 200.000 €, i destinada a professionals de
l’àmbit artístic, en el marc de les arts visuals, audiovisuals, escèniques, música, dansa i circ.
Després d’una lectura ràpida de les Bases, el Sr. Aguinaga té la impressió que els 600.000 €
pressupostats l’any 2020 per a les arts visuals s’han reduït però la línia de treball continua sent la
mateixa. És a dir, les arts visuals, genèricament, són prioritàries. Les condicions d’accés als ajuts
donen informacions que es presten a la confusió, en relació amb les quals el Sr. Aguinaga voldria
un aclariment. Es diu a les Bases que es poden presentar les entitats de l’àmbit de les arts visuals,
audiovisuals, arts escèniques i música. Però no es poden presentar les entitats de foment de la
cultura popular i tradicional i del patrimoni cultural. El Sr. Aguinaga pregunta, aleshores, què es fa
amb les entitats de cultura popular i tradicional que fan música, si podrien concórrer a aquesta línia
d’ajuts, o no.
El Sr. Lázaro assenyala que avui mateix, en una de les activitats proposades per fer
difusió, com és el flamenc, i en altres activitats que tenen l’acompanyament de l’Ajuntament, s’ha
associat al programa Educació 360. Aquest és un programa que va més enllà d’una activitat o d’un
seguit d’activitats, i fins i tot més enllà d’un centre educatiu. És un programa educatiu de ciutat.
S’està parlant de l’educació a temps complet. Per tant, ha d’haver-hi una planificació, uns
indicadors, i el consens i la complicitat de totes les comunitats educatives, integrant l’educació
formal i no formal, escolar i extraescolar, en un projecte comú i, sobretot, vetllant per l’equitat dels
alumnes de famílies vulnerables per accedir especialment a les activitats extraescolars. El Sr.
Lázaro pregunta si és voluntat de l’Ajuntament començar, a partir del curs vinent, a treballar aquest
projecte 360, i formar part de la renovació del Projecte educatiu de ciutat, que encara està pendent.
Intervé seguidament el Sr. Aguado, qui es refereix al projecte Terrassa Crea. El Grup
del PSC no veu malament aquesta convocatòria, veient les xifres. No es pot contraposar la
professionalització de la cultura, des de l’Ajuntament, quan les competències corresponen a la
Generalitat. La funció dels municipis en l’àmbit de la cultura és dinamitzar-la, cohesionar-la,
alimentar-la i facilitar-ne l’accés. El Sr. Aguado posa l’èmfasi en les xifres. El fet perillós fóra que
la xifra augmentés, perquè aleshores s’estarien reduint les funcions indispensables en la gestió local
de la cultura, i això no correspondria. La diversificació dels àmbits, des de les arts visuals fins a les
escèniques, fa que les programacions a Terrassa es retroalimentin i poden ser substitutòries d’allò
que es contractava. El Sr. Aguado afegeix que aquestes propostes són obertes, per llei, a qualsevol
col·lectiu o artista de fora de la ciutat. Aquest és un hàndicap que caldria clarificar, perquè les
subvencions a professionals no són competència dels ajuntaments sinó d’administracions superiors.
Per altra banda, el Sr. Aguado afegeix que no és partidari d’excloure ningú. Quan es parla
d’empreses sense afany de lucre, el Sr. Aguado pregunta per què la cultura popular no pot tenir una
finestra oberta a qualsevol projecte artístic de difusió d’aquesta. La cultura popular, no
necessàriament tradicional, és molt extensa i pot generar projectes professionals. El Sr. Aguado
manifesta que no tancaria aquesta finestra i deixaria la convocatòria oberta. El Sr. Aguado afegeix
que acabarà d’estudiar les Bases, lliurades ahir, i en els pròxims dies farà les seves observacions i
aportacions. Per altra banda, el Sr. Aguado assenyala que en el marc de la Comissió Informativa
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corresponent, el Grup del PSC va manifestar el seu enuig per la poca participació de les entitats en
una Festa Major ja decidida i qualificada de “confinada”, sense la seva participació de la Comissió
de cultura popular i de festes, per primera vegada a la història. La Regidora de Cultura va
reconèixer que no s’havia convocat, per primera vegada, aquesta comissió, i que era una prova
latent d’una participació no adequadament vehiculada. Alhora, però, es va assegurar reiteradament
que sí que s’havia convocat o informat per correu al Consell Municipal de Cultura. El Sr. Aguado
va demanar la prova d’aquesta comunicació per correu electrònic, del qual no en tenia constància,
per tal que durant els dies següents es facilités, per demostrar que s’havia consultat els membres del
Consell. El Sr. Aguado ho considerava especialment necessari en un any excepcional. Sempre s’han
enviat cartes a totes les entitats amb motiu de la Festa Major, per recollir les seves iniciatives i
incorporar-les al programa. Però no s’ha comptat amb els diferents àmbits participatius, ni la
Comissió ha estat convocada, ni el Consell de Cultura tampoc. El Sr. Aguado pregunta si ha
aparegut la prova de l’esmentat correu electrònic. En darrer lloc, el Sr. Aguado es refereix al recinte
firal. En el mandat anterior, el Grup d’ERC-MES va presentar una proposta per estudiar els usos
plurals que podia tenir aquest espai, que està donant un servei molt important a la ciutat. L’equip de
govern d’aleshores va fer un seguit de propostes tècniques, però que no veia massa clares per la
col·lisió que podien provocar amb activitats com els entrenaments d’entitats esportives o altres de
promoció econòmica o d’esbarjo. El Sr. Aguado pregunta informació sobre la situació actual, si
realment s’assumeix que aquest espai pot ser un espai plural, o si s’ha desistit d’aquest objectiu. El
Sr. Aguado conclou felicitant el Regidor Sr. Caballero per la nova vida que comença demà,
desitjant-li molts èxits i molta fe.
El Sr. Garcia assenyala que ha sabut, perquè el Sr. Duque ho va publicar, que fa uns
dies es va reunir la Comissió de benestar animal, en la qual, entre altres temes, es va tractar la
proposta que va fer el PSC sobre la creació del Consell Municipal de benestar animal. El Sr. Garcia
pregunta per què no es va convocar els Grups polítics municipals a aquesta reunió, sobretot tenint
en compte que es tractava una proposta que va plantejar el Grup del PSC. El Sr. Garcia pregunta
també si algú, en aquella reunió, va defensar la proposta el PSC. Si el Sr. Duque ha reiterat en
diverses ocasions que els Grups polítics hi estan convidats a assistir, el Sr. Garcia pregunta per què
no se’ls convoca, donant així l’oportunitat de defensar la seva proposta davant les entitats. Si el
Grup del PSC demanava, i ho continua demanat, la creació del Consell Municipal, era precisament
per evitar que el Sr. Duque faci el que vulgui sense retre comptes a ningú, i prenent decisions
arbitràries. Per això el Sr. Garcia l’insta a elaborar un reglament que reguli el funcionament de la
Comissió, que doni garanties a tothom que en forma part d’aquest òrgan. També demana que se li
faci arribar l’acta de l’última reunió, per poder veure qui va assistir, com es va desenvolupar la
votació i quins arguments es van donar en el debat de la proposta.
La Sra. Candela pregunta en relació amb el compromís de CatSalut de tenir un Centre
d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Terrassa. Fa molt de temps que s’està perseguint aquest
objectiu. A la Comissió Informativa del mes de juny, ja es va parlar amb la Regidora que hi havia
pendent una reunió amb el CatSalut, la qual s’havia posposat uns quants dies. La Sra. Candela
afegeix que no n’ha tingut més notícies, i per això pregunta si ha tingut lloc aquesta reunió, i quin és
el resultat d’aquesta demanda que la ciutat està fent des de fa tant de temps. Aquesta demanda és
especialment important en l’actual situació de pandèmia, i tenint en compte que una ciutat com
Terrassa, amb prop de 220.000 habitants, no disposa de cap CUAP. En segon lloc, la Sra. Candela
pregunta si ja hi ha a sobre de la taula una planificació d’horaris dels centres d’atenció primària
durant l’estiu, i si n’hi haurà algun de tancat. És en els CAPs on s’està produint la màxima tensió
derivada de la pandèmia. Se sap que és on hi seran els gestors COVID que ha anunciat que posarà
en marxa el Departament de Salut. Per això és especialment important conèixer els horaris dels
CAPs, i si n’hi haurà algun de tancat. La Sra. Candela, en nom del Grup municipal del PSC, reitera
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la seva posada a disposició de l’Ajuntament i de l’equip de govern, davant la difícil situació que
s’està vivint, al servei de la ciutadania. La Sra. Candela pregunta, finalment, si el Sr. Duque disposa
de dades i quina és la seva valoració de com està anant a Terrassa la tramitació de l’Ingrés Mínim
Vital, i si els ciutadans estan tenint alguna especial dificultat en realitzar aquest tràmit.
El Sr. Vega comença recordant que fa un any que es va suspendre la concessió a
l’empresa que gestionava l’aparcament del Portal de Sant Roc. Es va publicar un primer Decret que
després es va corregir, permetent a la ciutat reclamar les obligacions que tenia l’empresa. Al llarg de
l’any següent, s’ha fet una despesa al voltant del mig milió d’euros en reparacions. El Sr. Vega
pregunta si s’ha iniciat alguna reclamació contra l’empresa. El Sr. Vega desitja tot seguit a tothom
un bon descans durant l’estiu, i dóna l’enhorabona al Sr. Caballero, que es casa religiosament demà.
Pren la paraula tot seguit el Sr. Fernández en relació amb els comportaments que ha
esmentat el Sr. Sàmper. Aquesta és una preocupació que no només té la Policia Municipal, sinó
també altres serveis de l’Ajuntament, com ara els de salut comunitària, joventut, etc. S’està actuant
diàriament en diferents zones de la ciutat. La Policia Municipal fa diàriament denúncies per
qualsevol mena d’actitud antireglamentària, per no portar mascareta o per actes d’incivisme. Pel
que fa a les terrasses, el Sr. Fernández assenyala que diàriament es presenten sol·licituds a
l’Ajuntament. Les últimes dades són les que ja va facilitar al Sr. González. Si aquest li fa arribar
més detalls sobre les dues peticions a les quals ha fet referència, el Sr. Fernández li podrà donar
informació al respecte.
La Sra. Marín agraeix al Grup de JxT, amb el qual ha estat en contacte, per poder
compartir les queixes que li ha fet arribar la ciutadania respecte al servei del 010. Aquest és un
servei molt valorat però que presenta algunes disfuncions en les últimes setmanes. Pel que fa a
l’atenció ciutadana, es dóna hora per via telemàtica. S’ha contractat dues persones més, per
aconseguir una major fluïdesa en l’atenció als ciutadans. El servei telefònic presentava alguns
problemes, en relació amb els quals els serveis tècnics municipals han estat a sobre. El proveïdor
telefònic és Vodafone. Així i tot, i donat que els problemes persistien, s’ha incorporat a l’equip una
persona més experta en telefonia. S’hi està treballant en aquesta qüestió, tot i que a hores d’ara no
està solucionat.
Pren la paraula tot seguit la Sra. Boladeras, qui es refereix en primer lloc al Terrassa
Crea. Ahir es van enviar les Bases, amb la puntualització que no són encara unes bases tancades.
Han estat enviades per rebre les propostes dels Grups municipals, i per seguir-les treballant. Encara
hi han de passar per tot un procés administratiu, i encara queda marge per continuar parlant-ne. Es
tracta d’unes bases que han estat treballades en equip des del Servei de Cultura, amb la Directora
d’Arts Escèniques, Giulia Poltronieri, i amb la Margarida Troguet, una de les millors gestores
culturals del país. Han fet una molt bona feina, fent equip. La Sra. Boladeras demana als Grups
municipals que facin les seves aportacions, tot esperant que siguin enriquidores, per tal de poder fer,
entre tots, unes molt bones Bases de Terrassa Crea. Aquesta línia és per professionals, de moment
pressupostada amb 200.000 €. És una línia que no existeix a la ciutat i que s’ha cregut convenient.
La majoria de gent jove, que acaba els seus estudis, tot i que disposa d’una formació a la ciutat, com
ara l’ESCAC, normalment marxen a Barcelona, perquè a Terrassa no hi ha suport a la creació.
Donar suport a la creació no és competència única de la Generalitat, sinó que ho és d’aquell que
tingui una idea més global del que significa la cultura. No pot ser que Terrassa esdevingui una ciutat
de províncies, que només compri espectacles a Barcelona però que no en produeix i en crea. Per
tant, donar suport a la creació és conrear, donar xarxa, amb escoles, amb el públic, amb els
professionals, amb amateurs, amb la innovació, amb la internacionalització, etc. La Sra. Boladeras
considera, doncs, que es tracta d’una bona mesura, i convida a seguir-la treballant conjuntament. Pel
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que fa a la línia ordinària de subvencions, que hi ha per col·lectius, entitats, associacions, amateurs,
que està dotada amb 420.000 €, més 30.000 € per Carnestoltes, més 5.000 € pels Tres Tombs, la
línia que es proposa no els hi resta, ja que es manté. Terrassa Crea no resta programació a la ciutat,
sinó que suma. Es continuarà comprant el millor que es pugui, però a més es tindrà tota una base
d’oportunitats, per gent jove i no tan jove, de creació en tots els àmbits i en totes les arts. Terrassa
Crea és una aposta de país, que s’obre a tot el país, però que evidentment puntua el fet de ser de
Terrassa, ja que el pressupost prové de l’Ajuntament. Es tracta de no centralitzar tota la creació a
Barcelona. Terrassa no és l’única ciutat de Catalunya que està intentant donar suport a la cultura. Hi
ha d’haver exhibició, creació i investigació. No només ha de poder investigar o crear la Generalitat.
Es tracta d’un concepte global i mundial. Pel que fa al Consell Municipal de la Cultura, la Sra.
Boladeras manifesta que té la prova que s’ha enviat el correu de participació. Ahir mateix la Sra.
Boladeras va enviar un altre correu, agraint la participació de tots els col·lectius, així com les
aportacions rebudes. Potser el Sr. Aguado té un problema, perquè sempre diu que no rep els correus,
quan tothom els rep menys ell. El Servei de Cultura s’està plantejant el valor d’aquest òrgan. Aquest
òrgan no ha fet res. Des que es va crear, i fins i tot els seus mateixos participants, no entenen ben bé
el sentit d’aquest òrgan. Per això s’està treballant en una fórmula encara més participativa i més
oberta. S’està creant un teixit de base de dades de persones de tots els col·lectius i de totes les arts,
que ja han començat en alguns àmbits, des de docents fins a públic. Terrassa no té una base de
dades. Per exemple, si se suspenia una funció al Teatre Principal, i la gent havia comprat les
entrades a la Casa Soler Palet, no se la podia avisar perquè no es tenien les seves dades. Per tant, hi
havia una manca de participació, perquè el públic també pot ser part participant de la cultura. La
Sra. Boladeras anuncia que tornarà a enviar els correus al Sr. Aguado, en els quals s’agraeix als
col·lectius que han volgut participar en la Festa Major confinada. Tal vegada, afegeix la Sra.
Boladeras, no s’ha participat de la manera com el Sr. Aguado creu que s’havia de participar. Però
s’està treballant en una manera més oberta. Atès que s’està fent un procés d’acotar i ampliar els
òrgans de participació, la Sra. Boladeras demana al Sr. Aguado que si té alguna idea, la
comparteixi. El fet és que els mateixos representants en el Consell, els ciutadans no els
representants polítics, no entenen massa bé el seu funcionament, ni veuen el seu sentit ni els seus
resultats.
Pren la paraula a continuació la Sra. Ciurana, qui manifesta que és voluntat de
l’Ajuntament, i de la Regidoria d’Educació, començar a treballar en l’àmbit de la ciutat en el marc
de l’Educació 360. Aquest és un tema molt important, que connecta el dins i el fora escola, i té
molta rellevància pel que fa a l’equitat i a les oportunitats. Evidentment, ha d’estar vinculat al
Projecte educatiu de ciutat. La Sra. Ciurana afegeix que la situació de la pandèmia d’enguany, ha
interferit molt en fer avançar aquest projecte. Cal esperar que a partir del setembre es pugui tirar
endavant. Per tant, la resposta a la pregunta del Sr. Lázaro és afirmativa, es vol dur endavant aquest
projecte en l’àmbit de tota la ciutat.
Pren la paraula la Sra. Ramírez, qui comença posant de manifest que al recinte firal hi
passen moltes coses, des del “Juguem” fins a la Mostra de la diversitat cultural, o enguany, durant la
Festa Major confinada, s’ha vist una mostra de les entitats de cultura popular de la ciutat. També és
cert, però, que a l’equip de govern li agradaria que passessin moltes més coses encara. Es continua
pensant en aquest espai, que és cobert, i que podria destinar-se a altres usos. Amb la crisi de la
COVID-19, però, tot plegat ha quedat en segon pla. La qüestió queda pendent, i s’haurà de veure
com avança.
El Sr. Duque respon a la Sra. Candela dient que atès que es tracta d’una ajuda estatal,
les dades s’han de contrastar amb l’Estat. Tot i això, el Sr. Duque anuncia que li farà arribar les
dades per escrit tan aviat disposi de les xifres. S’està intentant que ningú quedi enrere, amb
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dificultats per accedir-hi a l’ajuda, a conseqüència de la bretxa digital. Hi ha moltes entitats que hi
treballen en aquesta qüestió des de fa molts anys, ajudant a fer gestions i tràmits a persones dels
seus barris. No obstant això, se li ha volgut una major formalitat, i per això s’ha inclòs dins del Pla
de Xoc. El govern és conscient que hi ha una gran bretxa digital, la qual cosa és un problema. En
relació amb la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Duque manifesta que té una gran capacitat per
presentar les coses com no ho són realment, i que de la manera com les planteja sembla que
s’estiguin fent malament. El Sr. Duque li augura un gran futur dins del seu partit, per la manera com
explica les coses, de forma que té capacitat per convèncer. El Sr. Duque, però, pot contestar els seus
plantejaments. La Comissió de benestar animal és una herència de l’anterior mandat. No és un
invent de l’actual govern.
En aquest punt es produeix un tall en la comunicació telemàtica amb el Sr. Duque, que
es reprendrà més endavant.
Intervé seguidament la Sra. Melgares, qui respon al Sr. Aguinaga dient, en primer lloc,
que ambdós han tingut converses en relació amb la qüestió de les ocupacions. Caldrà, però, fer-ne
més. A la Sra. Melgares li hauria agradat que en relació amb aquest tema concret el Sr. Aguinaga li
hagués fet una trucada o haguessin pogut fer una reunió. Es tracta de qüestions a vegades difícils
d’explicar. La Sra. Melgares manifesta que la culpa de les ocupacions és dels propietaris, bancs o
fons voltors, que abandonen els seus habitatges, mantenen els pisos buits, a disposició que
qualsevol hi entri. Per això l’Ajuntament va fer el possible per tal d’arribar a acords amb aquestes
entitats i aconseguir que els habitatges estiguessin a disposició de famílies que ho necessitaven.
Però si no canvia l’actitud d’aquests propietaris, hi haurà grans problemes, perquè serà molt difícil
evitar algunes ocupacions. L’Ajuntament de Terrassa té, però, la ferma actitud de no tolerar cap
ocupació que pugui implicar problemes i angoixes per als veïns dels voltants. S’ha creat una
comissió, que fa dies que està en funcionament, amb Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, i els
serveis d’urbanisme, habitatge i serveis socials. Aquesta comissió està elaborant un protocol per
poder actuar ràpidament i amb molta contundència quan es produeix aquest tipus d’ocupacions.
N’hi ha ocupacions, que tot i que la Sra. Melgares no les vol criminalitzar, poden qualificar-se de
criminals. No són ocupacions per necessitat, sinó que són ocupacions que provoquen problemes en
la vida de la resta de veïns. Pel que fa al cas concret de l’avinguda Abat Marcet, la Sra. Melgares
manifesta que el principal culpable és el propietari, ja es digui Cerberus o Banc de Sabadell. Fa
anys que l’Ajuntament ja va col·laborar amb el propietari d’aquest bloc, per tal de reubicar uns
ocupants que ja hi eren. La propietat volia vendre els pisos. Però un cop van marxar els anteriors
ocupants, el propietari va tornar a abandonar els habitatges. De manera que ara hi ha un greu
problema. La Sra. Melgares afegeix que ja hi ha previst reunir-se amb els veïns. S’han fet visites per
part d’arquitectes i tècnics municipals, per ajudar a prendre decisions. L’única decisió que es pot
prendre, però, és administrativa. La civil i la penal, no és viable. No hi ha hagut una participació del
propietari, i tot plegat deriva de les queixes dels veïns i informes de la policia. Sovint, en situacions
com aquesta, els grans propietaris, bancs, fons voltor, etc., no col·laboren, i ni tan sols interposen
denúncia. La Sra. Melgares anuncia que en aquest cas concret l’Ajuntament hi actuarà de manera
contundent. En relació amb la pregunta que ha formulat el Sr. Vega, la Sra. Melgares recorda que ja
va informar a la Comissió Informativa de Territori del mes de febrer, un mes abans de la declaració
de l’estat d’alarma, que va comportar la suspensió de les obres, que no s’han pogut reprendre fins al
mes de juny. Es va explicar aleshores que encara no estan acabades les obres en la superfície, i fins
que no hi hagi un càlcul del cost de les obres difícilment es podrà fer una reclamació. Cal, doncs,
esperar que acabin, la qual cosa s’espera cap als mesos de setembre o octubre. Aleshores es passarà
als serveis jurídics, perquè preparin l’informe adient per fer la reclamació.
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Pren la paraula la Sra. Polo, qui assenyala, en relació amb el CatSalut, que s’està fent
un nou model de CUAP, estudiant la manera de fer-ho a les urgències dels dos proveïdores, Mútua i
CST. A hores d’ara no es disposa de més informació. Tan aviat com se’n disposi, s’aportarà a la
Comissió Informativa de l’Àrea. Pel que fa a la programació dels horaris d’estiu, i havent-hi dos
proveïdors, l’Ajuntament és el primer a no entendre la diferència d’horaris. S’està recollint
informació, i quan es disposi de la mateixa es farà pública. La Sra. Polo afegeix que a les portes del
mes d’agost, els moments són d’una gran incertesa sobre l’evolució de possible rebrots de COVID19. L’Ajuntament està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries, amb reunions i contactes
diaris. L’interlocutor és el CatSalut, amb el qual hi ha una relació pràcticament diària. A més,
afegeix la Sra. Polo, s’està a punt de signar un conveni de col·laboració, que donarà cobertura a
accions conjuntes, entre l’Ajuntament i la Generalitat. Es treballa amb la incertesa del que passarà i
quan passarà, si passa. Cal esperar que no passi. El dia d’avui, però, Terrassa, sense ser un municipi
amb indicadors d’alarma per implementar mesures més dràstiques, està tenint un increment moderat
de casos. En el mapa de risc, la ciutat es troba en color taronja. La setmana passada, en canvi, es
trobava en color groc. Hi ha dos col·lectius especialment sensibles en la propagació del contagi: la
gent vulnerable, les persones grans o amb malalties cròniques, i la gent jove. S’està parlant, en
aquest segon cas, de joves entre quinze i vint anys, que acceleren les cadenes de contagis. La Sra.
Polo afegeix, però, que en pocs dies la situació pot canviar de manera dràstica. Tot depèn de la
responsabilitat individual, i també col·lectiva, i de la delegació en les diferents administracions. Per
tot plegat s’ha considerat imprescindible activar novament el Comitè de seguiment, de coordinació
diària, que es mantindrà actiu durant tot el mes d’agost i fins que la ciutat no requereixi un
seguiment intens. L’Ajuntament ja ha començat a recuperar mesures de control i sanejament de
l’espai públic. Com es va fer durant l’estat d’alarma, s’han iniciat aquesta setmana tasques de
desinfecció extraordinàries, a trenta-nou places, cent vuitanta-tres zones infantils, i centres de salut,
CAP i farmàcies. També es continua posant el focus en els col·lectius més vulnerables, recuperant
l’acompanyament telefònic, que pot derivar en intervencions assistencials si així es requereix, a la
gent gran, a les famílies amb persones dependents o amb capacitats diverses. També s’ha creat una
unitat de prevenció i informació, amb la Creu Roja, agents forestals i voluntaris del Punt de
voluntariat de l’Ajuntament. A partir dels dies vinents, es farà pedagogia sobre la importància de
complir amb les mesures de prevenció. Es treballa amb cautela i amb dades actualitzades
diàriament, amb anticipació i dispositius ja preparats perquè puguin ser activats en qualsevol
moment. La incertesa comporta no poder preveure la data d’implementació de determinades
mesures. Ja s’ha gestionat la situació, fa massa poc, de forma reactiva i amb la ingenuïtat del
desconeixement i la manca d’informació sobre el virus. L’obsessió, ara, és avançar-se, contenir el
possible cop el màxim possible, i disposar del màxim de recursos i d’unitat fer front a aquesta
situació tan complicada. Ens trobem en una situació excepcional, que s’està allargant més del que
defineix altres situacions excepcionals i que ha agafat totes les administracions per sorpresa. En
aquests moments la Sra. Polo torna a apel·lar a la unitat i a la col·laboració de tots els Grups
polítics. La COVID-19 no entén de vacances, i tampoc de política. Per aquests motius, la Sra. Polo
informa que durant els pròxims dies es posarà en contacte amb els Grups de l’oposició per crear un
espai, una eina, la que s’acordi, pel seguiment conjunt de la crisi. La Sra. Polo conclou destacant la
importància de les petites accions i de la responsabilitat en les actuacions del dia a dia, així com del
seguiment permanent de les indicacions de les autoritats sanitàries.
Pren novament la paraula el Sr. Duque per tal de continuar la intervenció interrompuda
anteriorment per motius tècnics. El Sr. Duque reitera la capacitat del Sr. Garcia per defensar els
interessos del seu partit, per sobre de qüestions que funcionen bé. La Comissió de benestar animal
funciona perfectament, i el Sr. Garcia vol intervenir-hi de la manera que sigui. Les coses no són
com les planteja el Sr. Garcia. La Comissió de benestar animal és una herència de l’anterior mandat,
liderada pel Sr. Armengol. Quan es va formar el nou govern, la Comissió es trobava a la vora de la
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seva extinció. Estava formada per un seguit d’entitats que gairebé totes es trobaven molt
desmotivades, perquè no veien reflectides les polítiques que es plantejaven en la Comissió. No se
sentien escoltats. Respecte al format d’aquest òrgan, al Sr. Duque li pot agradar més o menys que
sigui una comissió. El format no és el més important, sinó que la causa es lluiti i es treballi amb
passió. A les entitats els hi passa el mateix. Quan es va formar el nou govern es va veure que calia
revifar la comissió, i això és el que s’ha fet. Les entitats estan motivades i estan treballant de costat
amb l’Ajuntament pel benestar animal. Aquesta és una qüestió que cal valorar. Però el Sr. Garcia
vol quedar-se en la forma, perquè hi ha un interès polític. El Sr. Duque no entén com el Sr. Garcia,
sense haver participat en la causa, i sense haver-se informat bé, vulgui canviar la forma, sense parlar
ni tan sols amb la Comissió, que és el que el Sr. Duque va demanar. Que es deixés plantejar en la
Comissió. El Sr. Garcia ha generat una necessitat que ningú tenia. El Sr. Duque no sap si ho ha fet
per paralitzar el funcionament de la Regidoria o perquè es deixin de fer coses a favor del benestar
animal. Avui, afegeix el Sr. Duque, hi ha més participació que mai, més motivació que mai, i
moltes propostes a sobre de la taula que s’estan treballant. La Comissió està contenta amb el que fa.
El Sr. Garcia va pensar, en un primer moment, que podia canviar el format des del Ple municipal, i
ara vol infantilitzar les entitats dient que si hagués estat ell defensant la seva proposta, les hauria
convençut i haurien votat de manera diferent. El Sr. Duque afegeix que si el Sr. Garcia no creu en la
causa del benestar animal per sobre de tot, ni creu en la capacitat de les entitats per decidir sobre
allò que voten, aquest no és el bon camí. A la reunió de la Comissió ningú va defensar la posició del
Sr. Garcia, entre altres raons perquè hi va assistir una tècnica municipal a explicar els aspectes
positius i negatius de cadascun dels formats. Ho va fer una persona sense interessos polítics i que, a
més, és experta en la qüestió. Ho va explicar a totes les entitats, en viu. El resultat de la votació va
ser de divuit en contra del canvi, i dues abstencions. Es va decidir, doncs, continuar com a comissió.
El Sr. Duque sap que aquest resultat no agrada al Sr. Garcia, però no per aquest fet l’ha de canviar.
Cal respectar la decisió. El Sr. Garcia mai ha demanat assistir a la Comissió. Ho va demanar el Sr.
Sàmper en l’últim Ple, i la resposta del Sr. Duque va ser que per a la següent reunió es convidaria a
tots els Grups. El Sr. Duque es va alegrar d’aquesta petició, i reitera que es convidarà a tots a la
pròxima reunió. La sessió a la qual ha fet esment el Sr. Garcia ja estava preparada, es preveia tractar
uns determinats assumptes, i no hi havia hagut temps d’informar les entitats sobre la possible
assistència dels Grups polítics. A més, quan es va informar la Comissió que a partir de la pròxima
sessió hi assistiren, la resposta de moltes entitats, com així consta en acta, va ser manifestar que no
els hi semblava bé, perquè se sentien utilitzades. Senten que durant molt de temps, ningú les ha
escoltat, i partits que no les escoltaven ara volen assistir a la Comissió. El Sr. Duque, en benefici del
benestar animal a la ciutat, va fer intermediació, explicant que era positiu per a la ciutat que hi
assistissin els partits polítics. El fet que la política doni importància i protagonisme al benestar
animal és bo. El Sr. Duque demana als Grups polítics que assisteixin a la Comissió de benestar
animal. A partir de la pròxima reunió, la Comissió estarà encantada de rebre’ls. El Sr. Garcia podrà
intentar convèncer del que vulgui a les entitats, i si cal es pot tornar a votar si es vol que la Comissió
es converteixi en un Consell municipal. Aquesta transformació, però, no és una demanda que hagi
fet mai cap entitat, sinó que és la voluntat del Sr. Garcia, que està convertint en una qüestió
quelcom que a ningú importa. El Sr. Duque desitja que es pensi més en les entitats i en la causa del
benestar animal que en la voluntat d’un partit polític o d’una persona.
Finalment, el Sr. Alcalde anuncia que les preguntes que no hagin estat contestades, ho
seran per escrit, alhora que desitja a tothom un bon estiu, i al Sr. Carles Caballero molta felicitat al
llarg de la seva vida, amb motiu del seu casament demà.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan falten dos minuts per a tres quarts de
dues 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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