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MESURES DESTACADES DEL PRIMER
ANY DE MANDAT

Nou cartipàs municipal i creació de noves regidories
El Govern municipal per al present mandat es va estructurar en cinc àrees, a més de
Presidència, amb l’objectiu de reforçar l’atenció als diferents cicles de la vida de les
persones, el benestar de la ciutadania i la promoció econòmica. Entre les novetats més
destacades, la creació de la nova àrea de Cicles de la vida i les regidories de Rieres, de
Benestar  Animal,  de  Projectes Audiovisuals,  d’Energia i  d’Economia Social.  Sobre la
nova regidoria de Rieres va ser una ferma aposta del Govern municipal per prioritzar la
transformació urbana de les rieres i la relació amb les altres administracions en aquest
àmbit,  la  d’Energia,  per  donar  visibilitat  i  focalitzar  transversalment  les  polítiques
municipals en la lluita contra l’emergència climàtica; i la d’Economia Social, com  aposta
per un model de desenvolupament econòmic responsable, arrelat al territori, que ajudi a
transformar i millorar l’entorn i on es valori allò públic i comunitari.

Constitució Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat
L’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya van constituir el 18 de setembre
una comissió bilateral, que es va reunir per primera vegada a la ciutat el mes de febrer.
En aquesta reunió es va establir un acord estratègic de cooperació amb visió de país en
diferents  àmbits  com l’universitari,  la  ciència  i  la  innovació,  l’audiovisual,  la  salut,  la
indústria i les polítiques mediambientals. Es va presentar un catàleg de projectes amb
objectius i  actuacions en temes com salut,  gent  gran,  capacitats  diverses, habitatge,
esports,  rieres,  territori,  cultura,  Parc  Audiovisual  i  promoció  econòmica.  És  una
oportunitat amb grans possibilitats de desenvolupament quan se superi la crisi sanitària,
que  es  començarà  a  treballar  de  forma  immediata.  Al  seu  torn,  l’Ajuntament  i  el
Departament d’Educació de la Generalitat estan desenvolupant un protocol específic per
tots els assumptes relacionats amb l’àmbit educatiu.

Nova política econòmica i de projecció de la ciutat
S'estableix una nova visió unificada per a la promoció d'una política econòmica més
social i  col·laborativa lligada a la projecció de la ciutat amb la interacció i reforç dels
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diferents serveis referents en aquests àmbits en una sola Àrea.  Es reforça el servei de
comerç, s’incorpora la regidoria d’economia social i solidària pel desplegament del pla
estratègic  del  sector  i  s’obre  la  interacció  del  servei  de  promoció  econòmica  amb
innovació,  universitats,  i  projectes  audiovisuals  per  anar  un  pas  més  enllà  en
l’especialització competitiva com a ciutat. Els serveis de turisme, cultura i esports són
incorporats a l’Àrea com a sectors estratègics de construcció de ciutat i creació d’activitat
i  dinamització  socioeconòmica.  Foment  reforça  el  seu  paper  com a  referent  de  les
polítiques  actives  d’ocupació  i  referent  municipal  per  les  empreses  en  formació,
orientació i selecció de personal. El servei de relacions internacionals permet reforçar
l’estratègia municipal per la seva difusió i reforç de cara a l’exterior. 

Impuls d’un nou model cultural a la ciutat
S’ha  endegat  un  nou  projecte  de  gestió  cultural  definit  i  propi,  sustentat   en  la
coexistència  de  les  activitats  i  serveis  del  sector  associatiu  i  d’economia  social,  les
empreses i els professionals i l'impuls de l’Ajuntament i les altres administracions. En
aquest sentit, s’aposta per uns nous  centres de creació i producció de les arts (entre els
quals hi ha les arts visuals, la dansa, el circ, el teatre, la música, la literatura i la lectura, i
el pensament) amb un gruix d’equipaments ja construïts, i altres per renovar, amb unes
institucions, públiques i privades implicades en el projecte de ciutat, uns agents dinàmics
i amb suficient lideratge per a ser influents en el conjunt de la ciutat. 

Un nou model de política i gestió cultural que es  sustenta en tres eixos estratègics:

- Els gèneres i les polítiques dels gèneres en les polítiques municipals ja existents.
- L’accessibilitat a la cultura per part dels col·lectius exclosos o en risc d'exclusió,

l'atenció a col·lectius amb discapacitats diverses,  les millores de les condicions i
la necessitat d’accés al consum cultural.

- La sostenibilitat: Les institucions culturals, com a punts estratègics de comunica-
ció i creativitat social, han de contribuir a la transició cap a una nova cultura pro-
tectora del clima i el medi ambient.

Pla de Desenvolupament Industrial  
Consolidar  la  modernització  dels  Polígons  d’Activitat  Econòmica  com  espais  de
desenvolupament  econòmic  i  industrial  que  siguin  competitius,  proveïts  dels  serveis
bàsics  i  que  esdevinguin  atractius  per  a  la  radicació  d’empreses.   Avenç  en  la
consolidació de nou sòl industrial a la ciutat amb l’objectiu  de poder créixer amb teixit
industrial,  prioritzant  empreses d’alt  valor  afegit  avançant  fases pel  desenvolupament
dels  Polígons  de   Palau  Nord,  Palau  Sud  i  Bellots  II.  Foment  de  l’associacionisme
empresarial en el marc dels PAES. 
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Revolució Verda
El nou model de ciutat que preveu fer de Terrassa una ciutat resilient i amb capacitat
d’adaptar-se  als  canvis  que  s’esdevindran,  que  treballa  per  resoldre  l’emergència
climàtica, més ordenada, més saludable, més neta, més còmoda, més compacta, més
verda, amb l’aire net i menys sorollosa. Per viure millor. Una gran transformació de la
ciutat,  on diferents carrers tindran de preferència al  vianant,  facilitant els trajectes en
bicicleta i fomentant l’ús del transport públic,  i  on les cobertes dels edificis produiran
energia renovable per l’autoconsum.

Així, Terrassa va ser una de les primeres ciutats de l'Estat que va declarar al setembre
l’emergència climàtica i va mostrar la ferma voluntat d’apostar per la sostenibilitat i la
implantació d’accions necessàries per a fer front a aquesta situació.

Reorganització  de  la  mobilitat  del  centre  de  la  ciutat  i  ampliació  de  l’àrea  de
vianants
El  tancament  de l’aparcament del  portal  de Sant  Roc ha generat  en l’últim any uns
canvis d’ordenació del carrers de la zona del centre, tant per resoldre les disfuncions de
mobilitat derivades d’aquest tancament, com per crear nous espais per a vianants. En
consonància amb la Revolució Verda, es proposa un nou concepte de mobilitat per tal de
combatre  l'emergència  climàtica,  preservar  el  medi  ambient  i  garantir  la  qualitat  de
vida a tots  els  barris  de  Terrassa.  Amb  la  creació  de  noves  àrees  de  vianants  es
disminueix la contaminació i el soroll.

Front Comú contra l’amenaça d’Endesa
Una cinquantena d’Ajuntaments es van reunir a Terrassa el 5 de setembre, per reforçar
el  front  comú  municipal  davant  l’amenaça  d’Endesa  i  van  exigir  a  les  empreses  la
condonació del deute de les famílies protegides per la llei 24/2015.

Després,  durant  el  passat  gener  Terrassa  va  iniciar  el  procés  de  constitució  de
l’Associació  de  Municipis  per  l’Energia  Pública liderant  les  inquietuds de més de 60
pobles i ciutats del país. Procés que ara es reprendrà amb l’objectiu de construir eines
per defensar un model energètic públic, democràtic i equitatiu que posi el focus en les
necessitats de la ciutadania i del medi ambient. 

El Benestar animal, una prioritat per al Govern municipal
En  aquest  primer  any,  des  de  la  regidoria  de  Benestar  Animal  s’han  desenvolupat
diferents propostes i mesures sobre la tinença d'animals de companyia es faci amb la
màxima responsabilitat i,  garantir  a més, el  benestar dels animals que conviuen a la
ciutat.  Així,  l’Ajuntament  de  Terrassa  va  col·laborar  en  el  I  Congrés  sobre  «Dret  i
Animals», organitzat per  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa i INERcids, que es va
celebrar a la ciutat; s’han emprès mesures de millora del benestar i cura dels animals del

3



Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14

08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05

premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

Dossier de premsa   15/06/2020          

CAAD (Centre d’Acollida d’Animals Domèstics); i s’han implementat mesures a la ciutat
com la cavalcada de reis sense cavalls o els controls d’alcoholèmia a genets i increment
de veterinaris a esdeveniments com els Tres Tombs.

Neteja de vegetació i la tala d’arbres a la llera de la riera del Palau i creació de
l’Oficina Tècnica de Rieres
L’11 de novembre de 2019 van començar els treballs per netejar el tram urbà de la llera
de la riera del Palau, a un tram de la riera de Rubí, i  a una zona del torrent Mitger.
Aquestes intervencions van ser fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’ACA. També es va anunciar, aleshores, la creació d’una Oficina Tècnica de Rieres, que
es centrarà en les mesures que garantiran el manteniment i la seguretat de les rieres i en
la definició de les propostes de desenvolupament urbanístic.

Amb les rieres, el que es vol fer és visibilitzar un espai de la ciutat que era invisible,
endreçar  la  seva  gestió  quotidiana  després  d’anys  d’escassíssima acció  i  de  tensió
institucional i judicial, per arribar a nous acords. 

Reforç del sector audiovisual per arribar a referent nacional i internacional
L’Ajuntament de Terrassa i l’Institut d’Indústries Culturals (ICEC), de la Generalitat de
Catalunya, han iniciat un treball conjunt per reforçar el posicionament de la ciutat dins del
sector audiovisual i convertir-se en un referent a nivell nacional i internacional. En aquest
primer any de mandat, s’han celebrat diverses reunions per avançar en diàleg directe
amb els diferents agents públics i privats que poden col·laborar a fer créixer el  Parc
Audiovisual  de Catalunya com un potent  hub de producció audiovisual  de referència
internacional.

Aprovació del Pla Local d’Habitatge de Terrassa 2019-2025
Un document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d’habitatge per als
propers anys a la ciutat, que pretén garantir la funció social de l’habitatge de la ciutat
potenciant el servei públic d’habitatge. El Pla, aprovat en el ple de novembre, és una de
les eines d’aquest mandat per assolir que Terrassa pugui ser una ciutat vital, plural i
oberta, en la què el centre de les polítiques municipals siguin les persones, amb els
recursos  bàsics  necessaris  disponibles  i  la  plena  garantia  de  preservació  dels  seus
drets.

Nou  impuls  a  les  accions  per  lluitar  contra  la  desocupació  dels  pisos  buits
propietat de grans tenidors
A partir de la promulgació del Decret 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents
per millorar l’accés a l’habitatge, que ha atorgat als municipis la competència que els
tribunals havien negat per multar als grans tenidors per la desocupació injustificada i
permanent d’habitatges, el Govern ha donat un nou impuls a les accions per lluitar contra
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la  desocupació  dels  pisos  buits  propietat  de  grans  tenidors:  i)  Decretant  la  voluntat
d’exercir aquesta competència, ii) obrint el primer semestre de 2020 un centenar de nous
expedients per habitatge desocupat que poden acabar, en cas d’incompliment, amb la
imposició  de  multes  coercitives  reiteratives  per  import  de  1000  €  cadascuna  fins  a
l’import màxim del 50% del valor de l’habitatge en qüestió.

El  pressupost  municipal  contempla  partides  per  550.000  euros  destinades  a
adquisició d’habitatge social
El pressupost  d’inversions municipal 2020 contempla una dotació específica de 550.000
euros per a adquisició d’habitatge. La voluntat del Govern municipal és adquirir habitatge
durant el mandat per incrementar el parc municipal destinat a lloguer social. 

La T-Hospital,  la  targeta d’autobús per viatjar  de forma gratuïta  a l’Hospital  de
Terrassa
El desembre de 2019, es va presentar la T-Hospital, el títol de transport unipersonal que
permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis d’autobusos urbans de Terrassa
per  accedir  a  l’Hospital  de  Terrassa (Consorci  Sanitari  de  Terrassa).  La  implantació
d’aquesta  innovadora  exempció té  un cost  aproximat  per  a  l’Ajuntament  de  130.000
euros anuals.

Terrassa serà coseu del Mundial d’Hoquei Herba Femení del 2022
La Copa del  Món femenina es  jugarà  entre  els  dies  1 i  17  de juliol  a  Terrassa i  a
Amstelveen  (Holanda).  L’Ajuntament  ha  constituït  un  Comitè  tècnic  per  a  l’impuls  i
coordinació de les actuacions a portar a terme a nivell  municipal  i  ha presentat  una
petició de subvenció al Ministerio de Cultura y Deportes per a les obres de reforma de
l’Estadi  Olímpic.  També s’han celebrat  reunions i  contactes  amb les  administracions
implicades,  les  federacions  i  els  clubs  d’hoquei  per  a  la  constitució  del  Comitè
organitzador, amb un calendari que s’ha vist truncat per la pandèmia del COVID-19. 

Nou sistema de beques de menjador per a famílies monoparentals
Amb  aquesta  iniciativa,  el  Govern  municipal  vol  donar  suport  a  les  famílies
monoparentals que presenten situacions socials de risc i que, per motius laborals, no
poden ser a casa durant l'horari del dinar i necessàriament han de fer ús del servei de
menjador. Els ajuts s’atorguen en base a criteris de risc social. Són beques de menjador
a famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat de
Catalunya.

Nou Pla Director de l’Esport de Terrassa
Aborda l’esport terrassenc de manera multidimensional i transversal. Base d’informació
de la realitat del món de l’esport a la ciutat i   de detecció de necessitats per establir
propostes i línies d’actuació de futur, a executar en els propers anys. 
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Finalització dels treballs de millora a la pista d’Atletisme de Can Jofresa
L’Ajuntament va recepcionar el 20 de desembre l’obra per garantir que la Unió Atlètica
Terrassa pugui fer ús de les instal·lacions, a l’espera de rebre l’homologació de la nova
superfície per part de la Federació d’Atletisme. 

Gran pista de gel, totalment accessible, a la plaça Nova durant les festes de Nadal 
La plaça Nova va acollir el Nadal passat una pista de gel descoberta de 420 m2,  que va
ser  possible  gràcies  a  la  iniciativa  del  Gremi  Empresarial  d’Hostaleria  de  Terrassa i
Comarca amb la col·laboració de l’Ajuntament. Aquesta ha estat la primera pista de gel
accessible de  tot l’Estat. L’Ajuntament va dotar la pista de diversos dispositius per fer-la
accessible a persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals. 

Renovació  de  la  flota  de  TMESA amb  cinc  nous  autobusos  i  un  microbús  de
tecnologia híbrida
Previsió  d’una inversió  d’1.875.000 euros.  L’objectiu  inicial  és  que els  nous vehicles
híbrids es puguin posar en servei durant l’estiu 2020. 

Taigua ha complert el primer any de funcionament com a entitat 100% pública
Amb el compromís ferm d'oferir un servei de més qualitat, millorant la seva eficiència i
sostenibilitat,  avançant amb les polítiques socials i  el  dret a l'accés a l'aigua, havent
millorat  la  tarifa  social  i  instal·lat  comptadors  provisionals  d'emergència  a  les  llars
vulnerables que no disposaven d'aigua durant la crisi sanitària. També sent pioners amb
objectius de transparència i participació, mitjançant la creació de l'Observatori de l'Aigua
de Terrassa.

S'han establert les línies estratègiques en matèria de gestió de residus
S'ha aprovat el Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2018-2030,
en  el  que  s'estableixen  les  actuacions  a  realitzar en  matèria  de  gestió  de  residus
municipals per contribuir a la seva prevenció i al foment de la visió del residu com a
recurs.  L'objectiu  del  pla  és fomentar  la  coresponsabilitat  de la  ciutadania,  continuar
impulsant el projecte de càrrega lateral i reduir la generació de residus un 10% i arribar
al  60% de recollida selectiva, entre d’altres accions.  També s'han establert  les línies
estratègiques per  garantir  un  model  de  gestió  amb l'empresa pública  Eco-Equip  per
dotar-la dels recursos suficients per donar compliment als objectius del Pla. 

Transformació dels usos admesos del Vapor Ros
El Ple de gener va aprovar, de forma inicial, la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit del Vapor Ros. L’objectiu d’aquesta modificació
es centra en revitalitzar tot aquest àmbit, que inclou altres finques com les edificacions
del carrer del Portal Nou (números 11 i 15); l’immoble del carrer de l’Església, número

6



Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14

08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05

premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

Dossier de premsa   15/06/2020          

15, i la Casa Mariano Ros, situada al número 17 del mateix carrer. La superfície total
afectada és de 6.371,69 m².  

El Vapor Ros és una antiga nau industrial, restaurada per l’arquitecte Lluís Muncunill el
1907, que està inclosa dins del Catàleg Municipal de Béns Protegits. L’Equip de Govern
vol  preservar  la  seva  qualitat  ambiental  i  arquitectònica,  com  també  les  activitats
consolidades que hi ha en aquesta nau i les seves edificacions auxiliars, situades al
número 15 del carrer del Racó. 

La Generalitat aprova definitivament el projecte de l’Anella Verda de Terrassa
Amb l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de l’Anella Verda
i del Pla Especial i Catàleg de Masies de l’Anella Verda, que va realitzar la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, de la Generalitat,  el  passat
mes de gener, Terrassa tanca un procés iniciat l’any 2012 com a proposta ciutadana que
naixia per evitar la degradació de l’entorn natural i agrícola que hi ha des de l’entorn urbà
fins als límits del terme municipal. 

Aquest procés ha anat acompanyat de moltes actuacions de millora de l’Anella Verda,
com  l’arranjament  del  camí  de  Terrassa  a  Matadepera  per  la  riera  de  les  Arenes,
recentment inaugurat. S’ha presentat la «Guia de l'Anella Verda» que ja està a disposició
de la ciutadania, i s’han enllestit els treballs del programa de gestió d’aquests espais
naturals  i  de  la  proposta  d’ordenança  d’ús  públic  que  es  portarà  properament  a
aprovació.

També des de Terrassa s’ha impulsat i  liderat la petició a la Diputació de Barcelona
d’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, conjuntament amb els
municipis de Vacarisses, Viladecavalls, Matadepera i Castellar.
 
El servei de Polítiques de Gènere millora l’atenció a les dones reforçant el seu
equip d’especialistes
Casa Galèria, el mes de febrer passat, va remodelar les seves instal·lacions per oferir
millor  servei.  A més,  es  va  incrementar  la  dotació  de  recursos  humans  del  Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per tal de millorar la qualitat i quantitat de les
seves  atencions.  El  pressupost  del  servei  d’aquest  ant  2020 contempla  les  partides
necessàries per poder reforçar l’equip d’especialistes, que cada any atén prop d’un miler
de dones.

Cecot  i  Ajuntament  signen  un  conveni  per  fomentar  la  transició  energètica  a
l’empresa
Amb l’objectiu de fomentar la transició energètica a les empreses, accelerar aquests
processos i  establir  aliances per  cooperar  en  la  sostenibilitat  de  la  ciutat.,  ambdues
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institucions van signar aquest conveni el mes de febrer passat. L’objectiu es treballar per
impulsar  aquesta  transició  cap  a  un  model  més  sostenible,  ampliant  la  xarxa
d’instal·lacions fotovoltaiques per la producció d’energia verda i fent una aposta clara per
les energies renovables.

Aquesta és una primera acció de les moltes que durant aquest any s’han anat preparant
dins del  Programa de Transició  Energètica de Terrassa.  S’han iniciat  els  treballs  de
redacció del Pla de vehicles elèctrics, s’ha aprovat la Declaració dels plàstics d’Oslo,
s’ha aprovat l’adhesió de Terrassa als nous compromisos de reducció d’emissions de
C02 de  la  Unió  Europea,  i  s’ha  realitzat  la  Setmana  del  Medi  Ambient  dedicada  a
l’emergència climàtica.

Les rues de Carnestoltes estrenen un tram sense soroll
Durant el passat Carnestoltes, a la rua de dissabte a la tarda i a la rua infantil, es van
habilitar aquests espais sense soroll, en una acció inclusiva en atenció a les persones
adultes i  infants amb trastorns de l'espectre autista o amb dificultats per gestionar el
soroll.

Acord entre  l’Ajuntament  i  el  Departament  d’Educació  per  a la  construcció del
futur Institut escola Sala i Badrinas
Al febrer, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Terrassa van signar un acord de
col·laboració per a l’execució de les obres del futur Institut escola Sala i Badrinas. El
conseller  d’Educació,  Josep  Bargalló,  i  l’alcalde  de  Terrassa,  Jordi  Ballart,  van
formalitzar  l’acord  amb  la  signatura  d’un  protocol.  El  conveni  preveu  que  les  dues
administracions col·laborin en la construcció del futur institut escola, atès que a la ciutat
hi ha una necessitat de places d’educació secundària generada per l’increment de la
població  escolar  en  aquesta  etapa.  D’aquesta  manera,  l’Ajuntament  de  Terrassa
col·laborarà amb el Departament d’Educació en el cost de construcció de l’edifici, que
tindrà dues línies d’educació infantil, primària i ESO. 

PECT, projecte de desenvolupament econòmic i social
Projecte  que aposta  pel  sector  salut  i  audiovisual  com a estratègia  d’especialització
competitiva sota la xarxa d’empreses i institucions innovadores Orbital.40, que té per
missió  promoure  el  desenvolupament  econòmic  i  social,  fomentar  la  millora  de  la
competitivitat empresarial i atreure talent.

El PECT és un projecte emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020,  cofinançat  en un 50% pel  Fons Europeu de Desenvolupament
Regional de la Unió Europeu, en un 25% per la Diputació de Barcelona i en un 25% amb
capital municipal. El pressupost total és de 3.555.909,94 euros.
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El Govern municipal opta per la gestió indirecta a través d’una concessió per a la
prestació del servei públic d’autobusos urbans a Terrassa
Estudiades totes les opcions, es valora la gestió indirecta del servei de transport urbà
com el model de gestió més adequat per a aquest servei públic donat l’actual context
econòmic i de limitacions pressupostàries que tenim en aquests moments l’Ajuntament.

Urbanització de l’Àrea Central de transformació urbana de Sala Badrinas
El  Govern municipal  ha iniciat  els  tràmits per a la urbanització de l'àmbit  de l'antiga
fàbrica Sala Badrinas, de 30.692 m² de superfície, que comprèn els terrenys delimitats al
nord pel carrer Prim, a l’est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer Lepant i a l’oest pel
carrer Baldrich, amb l’objectiu principal de transformar urbanísticament un gran espai
degradat  en  ple  casc  urbà  de la  ciutat,  en  el  que  s'ha  d'ubicar el  futur  Institut
Escola Sala i Badrinas. El projecte té un pressupost de 5’7 milions d'euros, d’inversió
privada.

Modificació puntual del POUM en l'àmbit del carrer de Sant Pere 23-25
El Govern aprova inicialment una proposta de modificació de POUM per a l’obertura d’un
nou passatge al centre de la ciutat entre el carrer de Sant Pere en la confluència amb el
carrer  de  la  Palla  i  el  passatge  de  Tete  Montoliu.  L’obertura  pretén  millorar  la
connectivitat dels carrers, ampliar l'illa de vianants i contribuir a potenciar l'eix comercial.
L'àmbit de la Modificació puntual és de de 949,32 m2 i preveu un sostre edificable màxim
de 1.823 m2st amb usos residencials, terciaris i comercials

Urbanització del Sector de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre
El  Govern  municipal  ha  donat  llum  verda  a  l’aprovació  definitiva  del  projecte
d’urbanització del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre per tal de crear
una àrea amb nous usos per potenciar l’activitat econòmica, revitalitzar la zona i millorar
les  connexions  entre  els  barris  de  la  Cogullada  i  el  Segle  XX.  El  projecte  té  un
pressupost de 6,6 milions d'euros, d’inversió privada, pretén dignificar l’entrada Sud de
Terrassa  amb  una  imatge  més  atractiva  i  moderna.  La  reurbanització  es  farà  a  la
Rambleta del Pare Alegre, en el tram comprès entre el carrer de Navas de Tolosa i la
rotonda del Doré, i  inclourà una zona residencial (amb 201 habitatges, dels quals 60
seran de protecció pública), comercial i de serveis que s’ubicarà en un entorn urbà que
prioritzarà les zones de vianants i els espais verds, i que comptarà amb una nova vialitat
que  contribuirà  a  una  mobilitat  més  sostenible,  on  es  prioritzarà  els  vianants,  les
bicicletes i el transport públic

Projecte d’expropiació de la última fase de l’esponjament de Ca N’Anglada
El Govern aprova inicialment el  projecte per a l’expropiació dels dos últims blocs de
l’esponjament, ubicats al passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2) El
nombre  total  d’habitatges  afectats  és  de  40.  El  sòl  que  s’alliberarà  amb  l’enderroc
d’aquests dos blocs té una superfície total de 639,34 m² i serà destinada a espais lliures
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verds.  El  projecte  taxa  el  cost  dels  enderrocs,  i  dels  reallotjaments  de  les  famílies
afectades  en un total de 2.847.702,16 €, que finançaran per meitats entre l’Ajuntament
de Terrassa i la Generalitat de Catalunya, segons conveni de l’any 2012 i posteriors dels
anys 2014, 2015 i 2017.

Actualització tecnològica de l’enllumenat públic a tota la ciutat en el marc del pro-
jecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI)
La substitució  de  l’enllumenat  públic  a  la  ciutat,  actuació  emmarcada en el  projecte
Terrassa  Energia  Intel·ligent  (TEI),  preveu  assolir  aquest  any  2020  l’objectiu  previst
d’actualització tecnològica de l’enllumenat públic a tota la ciutat.

El TEI és un projecte innovador a Catalunya, emmarcat en el compromís de l’Ajuntament
per lluitar contra el canvi climàtic i  implementar la Revolució Verda, inclou actuacions
com la millora de l’eficiència energètica en edificis municipals i la generació d’energia
fotovoltaica per l’autoconsum d’edificis municipals. 

Publicació del llistat de terrassencs víctimes del feixisme
Després de molts anys de treball de diversos col·lectius vinculats a la memòria històrica
democràtica, l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb l'Amical de Mauthausen i
altres  camps i  historiadors  locals,  ha  publicat el llistat  de  totes les  persones
terrassenques deportades als camps nazis. Aquesta llista s'anirà nodrint de les dades
biogràfiques  de  cada  persona,  així  com dels  materials  gràfics  que  s'hi  puguin  anar
afegint, i també amb dades i testimonis de familiars o altres persones. És el primer pas
en  el  merescut  homenatge  institucional  que  l'Ajuntament  devia  a  les  víctimes
terrassenques del feixisme i que es completarà amb la col·laboració del Centre d'Estudis
Històrics de Terrassa.

Fira  de  la  orientació  formativa  i  professional  Terrassa  Tria  Futur
Entre els dies 7, 8 i 9 de maig es va celebrar la Fira Terrassa Tria Futur per mostrar
l'oferta educativa de la ciutat de manera virtual a causa de la crisi sanitària. A través del
web triafutur.terrassa.cat es va poder accedir a píndoles, xerrades, estands, exhibicions i
sessions d'orientació personalitzada per orientar el futur formatiu i professional. 

La  Fira  Terrassa Tria  Futur  ha  nascut  aquest  any com un espai  de  trobada,  on  les
persones joves i adultes que necessiten informació per decidir  el  seu futur formatiu i
professional  puguin  conèixer  de  primera  mà l'ampli  ventall  de  l'oferta  educativa  que
actualment es pot trobar a la ciutat. Això inclou formació professional inicial i batxillerats
específics,  fins a  educació  superior,  estudis  artístics  i  formació  professional  per  a
l'ocupació. 
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Nova ordenança de Mobilitat, amb regulació dels patinets i reducció de la velocitat
en vies urbanes
Al mes de maig s’ha aprovat la nova Ordenança de Mobilitat de Terrassa, un document
que fusiona i actualitza continguts de les dues ordenances vigents i fa possible l'aplicació
de diverses mesures previstes  al  Pla  de  Mobilitat  2016-2021.  Entre  les  novetats  de
l'ordenança en destaca la reducció de la velocitat màxima permesa en nombroses vies
urbanes (de  50km/h a  30)  i  la  regulació  de  l'ús  dels  Vehicles  de Mobilitat  Personal
(VMP), com ara els patinets elèctrics, entre d’altres mesures. 

Mes de 200 acords i mesures per la crisi de la Covid-19
Des de l’inici de la crisi sanitària de la Covid-19 a la ciutat, des del Govern municipal
s’han realitzat i emprès més de 200 mesures i accions. Entre aquestes hi ha decisions
com  la  compra  de  mascaretes;  la  gestió  del  voluntariat  i  donacions  de  diferents
col·lectius i entitats; actuacions de neteja i desinfecció; seguiment de les residències de
gent gran; gestió dels espais públics i d’equipaments per a l’atenció de l’emergència;
consells i instruccions a la població; i mesures per afavorir la reactivació econòmica. 

Entre  aquestes  últimes,  destaca  el  conjunt  de  mesures  adreçades  a  les  persones
emprenedores i autònomes, i l’assessorament i acompanyament que es du a terme des
de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i des del Servei d’Ocupació; així com el MarketPlace
Terrassa, una iniciativa novedosa gestionada pel Servei d’Innovació que té per objectiu
fomentar la relació entre les empreses amb l’objectiu de generar activitat econòmica i
creació de llocs de treball. Ja s’hi ha donat d’alta 132 empreses que ofereixen solucions,
coneixements i demanda al teixit productiu de la ciutat per establir sinergies i aliances
per  enfortir  la  seva capacitat  de  resiliència.  També s’ha  impulsat  des del  Servei  de
Comerç amb la col·laboració dels eixos i  associacions de comerciants,  la plataforma
Botigues Obertes (www.botiguesobertes.terrassa.cat), una iniciativa que té per objectiu
impulsar el comerç local i de proximitat. 

Aquest mes de juny l’Ajuntament ha impulsat un programa de formació en línia,  que
conté 40 webinars per a empreses, persones emprenedores, autònomes i en situació
d’atur, amb l’objectiu d’oferir-los eines que els ajudin a afrontar aquests moments de
crisi,  de nous plantejaments de negoci i  de reorientacions laborals. El programa s'ha
formulat  responent  explícitament  a  les  demandes  expressades  directament  per  les
empreses de la ciutat i persones emprenedores a partir d'una enquesta de detecció de
les necessitats sorgides amb la crisi provocada per la Covid-19. 
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