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ACTA de la reunió a realitzar per la Taula Política del Pacte de Ciutat  per 
a l’impuls econòmic i social de Terrassa.                                                                                                    Reunió núm. 01/2020 

 

Data 1 de juny de 2020 Lloc Sala Presidència 

Hora Inici 15:00  Hora final 16:30 

 
Assistents 
 
Jordi Ballart Pastor 
Núria Marín García 
Alfredo Vega López 
Isaac Albert i Agut 
Javier González Delgado 
Miquel Sàmper Rodríguez 
 
Isidro Colás Castilla (secretari de la Taula) 
  
1. Constitució de la Taula Política del Pacte de Ciutat. 

 
� Composició: representants dels grups polítics municipals i  presidida per l’Alcalde 
� Missió: impuls, redacció de propostes i seguiment dels treballs per a l’aprovació del 

Pacte. 
 
2. Creació en el si de la Taula, de tres grups de treball que es corresponen amb els tres eixos 

estratègics, per a la realització dels treballs de diagnosi i de recollida, aportació, anàlisi i 
debat de propostes per a incorporar en el document base que servirà de proposta del Pacte 
de Ciutat. Els integrans dels respectius grups de treball són les persones que s’indiquen a 
continuació: 

 

 
economia  i ocupació equitat, cohesió social, inclusió i 

perspectiva gènere sostenibilitat i medi ambient 

   

TxT 
Núria Marín (referent) 
Jennifer Ramírez 
Miguel Angel Moreno 

Noel Duque  (referent) 
Mónica Polo 
Rosa Boladeras 

Lluïsa Melgares (referent) 
Raúl Ibáñez 
Xavier Fernández Ribero 

PSC Amadeu Aguado (referent) 
Alfredo Vega 

Eva Candela (referent) 
Carlos Lázaro 
Josefina Merino 

Marc Armengol (referent) 
Eva Candela 

ERC Isaac Albert (referent) 
Josep Forn  

Teresa Ciurana (referent) 
Ona Martínez  

Carles Caballero 

C’s David Aguinaga Isabel Martínez  Javier González 

JxT Miquel Sàmper (referent) 
Aleix Pons Meritxell Lluís Miquel Sàmper 

 
Els respectius grups de treball establiran el seu propi règim de funcionament i calendari de 
reunions, i estaran assistits pel coordinador general i les respectives direccions d’àrees. 
També podran promoure la participació de forma permanent i/o puntual d’experts  
 

3. Creació de la taula de fiscalitat. 
 
En compliment de la Proposta de Resolució aprovada per unanimitat en sessió del Ple 
municipal de data 29 de maig de 2020, sobre l’aplicació de mesures transitives per a la 
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reactivació econòmica, que incorpora previsions d’activació d’accions per a la concreció de 
mesures urgents de caràcter fiscal, els grups polítics municipals designen els següents 
representants: 
 

TxT Núria Marín  

PSC Alfredo Vega – Javier Garcia 

ERC Isaac Albert 

C’s Javier González 

JxT Aleix Pons 

 
Preveure una reunió amb els responsables econòmics de l’Ajuntament per compartir la 
informació necessària el proper divendres dia 5 de juny de 2020, a les 15 h. a la sala de 
reunions de Presidència. 

 
4. Treballs preliminars: 
 

4.1. Activació del Portal de Transparència i de la Plataforma Participa Terrassa. 
 
Es validen les propostes d’activació de la Plataforma Participa a Terrassa, i del Portal 
de Transparència, amb informació del procés, documents informatius. 

 
4.2. Es valida la comunicació a entitats, associacions i institucions, de l’inici del procés, dels 

objectius que es persegueixen, tot convidant a aportar reflexions, inquietuds i propostes 
de futur, i informant respecte de les vies d’informació i participació establertes. 

 
4.3. Validació dels d’estudis, indicadors i dades disponibles a l’inici dels treballs, i de la 

proposta d’estructura del document base. 
 

 
5. Calendari de treball de la Taula. S’estableix el calendari que seguidament es transcriu, el 

qual tindrà únicament caràcter orientatiu. 
 

Data prevista  actuació Intervinents 

29 maig/ 15 juny 

Activació de Portal de Transparència i la 
plataforma de participació. 
Comunicacions a ciutadania, agents 
socioeconòmics i educatius i consells de 
participació. 
Anàlisi polític i col·laboratiu de la ciutadania , 
debat, aportació de propostes per part dels grups 
municipals. 

Taula Política del Pacte de Ciutat 
(assistits pels serveis municipals) 

 
Ciutadania, agents socioeconòmics i 
consells participació territorials i sectorials. 

16 – 17 juny Redacció de document base. Taula Política del Pacte de Ciutat 
Agents socioeconòmics i educatius 
Consells sectorials i territorials de 
participació 18 juny / 13 juliol Procés participatiu. 

 
Tota la ciutadania  
(plataforma TerrassaParticipa) 

14 juliol /  17 juliol 
Elaboració de la Proposta final, adjuntant 
propostes rebudes i una anàlisi raonada de la 
seva incorporació o no al document. 

Taula Política del Pacte de Ciutat 

24 juliol Aprovació del Pacte de Ciutat Ple municipal 
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25 juliol / obert Adhesió al Pacte de Ciutat Institucions, entitats, associacions, 
empreses, col·lectius i xarxes de la ciutat. 

 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present acta que 
CERTIFICO. 
 
 


