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Taula Política del Pacte de Ciutat  per a l’impuls econòmic i social de Terrassa 

Grup de treball d’economia i ocupació 
 

Reunió núm. 01/2020 
Data 10 juny de 2020 Lloc TEAMS 
Hora Inici 16:30 Hora final 17:30 

 

ASSISTENTS 

 
 David Aguinaga 
 Isaac Albert  
 Isidre Colás 
 Xavier Folch  
 Josep Forn 
 Miquel-Àngel Gamell 
 David Garcia 
 Jordi Garreta 
 Esther López 
 Montserrat Martínez 
 M. Dolores Megías 
 Xavier Muñoz 
 Miquel Pérez 
 Aleix Pons 
 Jennifer Ramírez 
 Miquel Samper 
 Rosa Sanz 

 
 Amadeu Aguado (intervé breument per telèfon, disculpa la seva absència en la 

totalitat de la reunió, per qüestió d’agenda) 
  

ORDRE DEL DIA  
 

Únic.- Constitució i funcionament del grup de treball 
 

DOCUMENTS QUE S’HI APORTEN 
 
 Pacte de Ciutat per a l’impuls econòmic i social de Terrassa. Treballs d’elaboració – 

Òrgans, procés i cronograma  
20200605 PACTE CIUTAT_Treballs elaboracio_organs_proces_cronograma 
 

 Pacte de Ciutat – Grups de Treball de la Taula política del pacte 
20200608 PACTE CIUTAT_ Grups Treball_integrants 

 
 

RESUM DELS TEMES TRACTATS 

 
Es constitueix el Grup de treball. 
 
Isidre Colàs i Isaac Albert fan presentació del procés per aconseguir el Pacte de Ciutat per a 
l’impuls econòmic i social de Terrassa.  
 
En particular es comenta que: 
 



 2

 Es tracta d’un instrument que ha de ser de tots i que no es tracta només d’un pla de 
xoc, i, malgrat no és un procés a llarg termini, es desitja que es perfili un pacte amb  
més recorregut.  

 
 Que les sessions podran comptar amb representants de l’Institut de Drets Humans 

de Terrassa, amb qui l’Ajuntament manté un conveni de col·laboració. 
 

 El procés no parteix del no-res, sinó que aquestes darreres setmanes la Direcció de 
Plans i Projectes (Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat) ja hi ha estat treballant en 
la redacció d’informes que han de donar base a les sessions de treball, que són públics 
i es posaran a l’abast de tothom. 

 
 Tanmateix, en aquest procés cal considerar altres processos que ja estan oberts, i cal 

no desaprofitar-los per al Pacte de Ciutat: Es destaquen, en el camp de l’economia i 
l’ocupació: 
 
 A nivell municipal, el Pacte per a l’Ocupació, on ja hi estan participants els agents 

econòmics i socials (es manifesta [A. Aguado] com una eina important i útil ja 
endegada, a aprofitar). 

 
 A nivell comarcal, el Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental. 
 
 Es recorda la necessitat de comptar també amb altres espais de participació, com 

el Consell de l’Economia Social i Solidària o l’àmbit del Servei de Turisme, per 
aconseguir també la participació d’altres actors importants en el procés del Pacte 
de Ciutat. 

 
 A més, l’Àrea de Promoció Econòmica ja té molt avançat un document base de 

reflexions i propostes que ja està perfilat i que es vol compartir amb tots els participants 
[I. Albert]. Es tractarà que la primera versió estigui disponible el pròxim divendres 
12 de juny. 
 

Altres aspectes tractats: 
 

 Es pregunta [M. Samper] sobre la possibilitat real d’aprovar el Pacte en el ple de 
juliol, fet que, amb tot, es creu necessari que així sigui i s’hi està inicialment d’acord. 
S’insisteix en que no es tracta d’un procés a llarg termini i que les circumstàncies 
obliguen a intentar obtenir un resultat per a aquella data [I. Colàs]. Malgrat això, el 
calendari no ha de constituir pressió al debat que sigui necessari. 

 
 Es treu a col·lació l’enquesta a la ciutadania que acompanya el procés [D. Aguinaga], 

amb una crítica metodològica, dient que es tracta d’una mostra “autoseleccionada” i 
que això pot suposar un biaix important dels resultats, i que, a més, pot ser emplenada 
diverses vegades per la mateixa persona. Es reconeix aquelles circumstàncies, però es 
manifesta, d’una banda, que cadascú ha de ser honest amb el què respon, que es 
tracta d’una enquesta perquè la gent s’expressi, no d’una enquesta per analitzar 
intenció de vot. I que, d’altra banda, és important saber d’alguna manera ràpida com ha 
viscut la ciutadania la pandèmia i la desescalada, i que es treballa amb els recursos 
interns que es disposa, que permeten una notable reducció dels costos. Que l’enquesta 
és una eina més en el procés, atès que s’hi aportarà tota la informació estadística i 
qualitativa disponible, a banda dels resultats que l’enquesta proporcioni [I. Colàs]. S’hi 
afegeix que es coneix perfectament quina és la mostra que es desitja assolir, però que, 
donada les característiques de la passació la seva significació o representativitat 
només es podrà saber a posteriori, i que es preveu, si s’escau, aplicar ponderacions en 
el cas que hi hagi grups sobrerespresentats [X. Muñoz].  

 
 Es presenta ja un document de Propostes per part de C’s [D. Aguinaga] que 

s’annexarà a la documentació del Grup de Treball. Avança que es tracta de 
propostes que es poden executar des del municipi o des de la comarca i que totes són 
raonables i assumibles, des del punt de vista del cost. 
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S’acorda celebrar la pròxima reunió juntament amb la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, per tal de reduir la saturació de reunions agendades per als propers dies. 
 
 
 



  PROPOSTES PER A LA REACTIVACIO ECONOMICA 
 
FORMACIÓ 
 

Certificats de professionalitat 

Quadrar l´oferta formativa a partir dels nous requeriments sanitaris incidint en dues 
línies de treball:  

• Atenció a les persones en situació de dependència 

• Desinfecció i sanejament d´espais públics 

 

Formació Professional 

Fita1  

El Pla de Desenvolupament industrial de Terrassa va detectar una sèrie de sectors amb 
potencial de creixement: alimentació, salut, òptica i fotònica i les seves respectives 
industries auxiliar. Igualment, la forta tradició tèxtil de Terrassa, declinada en forma 
d´estudi sobre tèxtil tècnic per usos industrials constitueix una altra veta d´ocupació. 

Partir de les famílies formatives afins als susdits sectors impulsar una política per 
incrementar el número de vocacions en aquests àmbits: 

• Des de 2013 fins a 2019 el número d´estudiants de fabricació mecànica ha caigut 
de 98 a 51. Multiplicar per 3 el número de vocacions industrials al final del 
mandat. 

• Multiplicar per quatre els estudiants d´ indústries alimentàries al final del 
mandat:  2018-19 (21 estudiants), 2019-20 (19 estudiants)  

• Multiplicar per dos el número d´estudiants d´indústria tèxtil abans de finalitzar 
el mandat: 201819 (108 estudiants) 

Fita 2  

Elaborar, abans del període de matriculació, l´Indicador d´Ocupabilitat de Famílies 
Professional a partir de les ofertes de treball rebudes per Foment durant 6-12 mesos 
previs.  

 

Fita 3 

Afavorir la internacionalització dels estudiants de FP a través de l´impuls dels programes 
de pràctiques internacionals impulsats per la UE. Demanem un esforç als centres i a 
l´ajuntament per tal que la totalitat dels centres d´FP optin a les beques de mobilitat 
internacional impulsades per la UE.   

  



 

 

SOSTENIMENT DE RENDES 

Enllestir el mapa de vulnerabilitat econòmica i laboral de Terrassa per detectar on cal 
actuar. Aquest estudi haurà de proveir dades actualitzades per determinar els barris en 
situació de vulnerabilitat ocupacional i econòmica que haurien de ser preferents en 
l´aplicació d´aquest programa (aquesta proposta recull val a dir una proposta de 
resolució de juny de 2018 aprovada pel Ple i sobre la qual no hem tingut retorn) 

Proposar al Servei d’Ocupació (SOC) l’ampliació del Programa “Treball als barris”  als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri social. 

 

FISCALITAT 

Reprendre els treballs de la Taula comarcal de fiscalitat local amb afectació a l’activitat 
industrial per tal de concloure, abans de final de mandat, un acord global sobre la 
fiscalitat municipal amb afectació industrial que minimitzi les disparitats fiscals 
intermunicipals.  

 

INFRAESTRUCTURES 

Instar les administracions implicades a finalitzar de manera ineludible abans de final de 
mandat les obres de la B-40. 

 

COMERÇ LOCAL 

Iniciar, abans de final de juliol, les reunions del Pla Director de Comerç amb la 
participació dels agents locals implicats, per dissenyar les mesures imprescindibles per 
pal·liar l´impacte sobre el comerç de la post-pandèmia. 

Fer efectiu el pagament de les subvencions a entitats de comerç de l´any 2019 i adjudicar 
les de 2020. 

 

ENTORN ECONÒMIC 

Posar en marxa abans de final d´any el districte industrial com a marc de diàleg entre 
l´ajuntament i les empreses que operen als polígons industrials de la ciutat.  

 
 
 
Terrassa, juny 2020 


