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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. 02/2020 
Data 17 juny de 2020 Lloc TEAMS 
Hora Inici 18:00 Hora final 18:45 

 

ASSISTENTS 

 
 

 Isaac Albert  
 Isidre Colás 
 Xavier Folch  
 Josep Forn 
 Miquel-Àngel Gamell 
 David Garcia 
 Jordi Garreta 
 Esther López 
 Núria Marín 
 Montserrat Martínez 
 M. Dolores Megías 
 Miguel Angel Moreno 
 Xavier Muñoz 
 Anna Palacios 
 Miquel Pérez 
 Jennifer Ramírez 
 Rosa Sanz 

 
  

ORDRE DEL DIA  
 

Únic.- Seguiment dels treballs de diagnosi, i presentació i anàlisi de propostes 
 

DOCUMENTS QUE S’APORTEN  
 
 Pacte de Ciutat – Resum reunió anterior 

20200610 Pacte Ciutat_ Grup Treball Economia Ocupacio 
 

 Pacte de Ciutat – Propostes del Grup Municipal de Ciutadans 
20200610 Pacte Ciutat_ Grup Treball Economia Ocupació_Propostes Cs 
 

 Pacte de Ciutat – Nota sobre ERTOs  
20200610 Pacte Ciutat_Grup Treball Economia Ocupacio_annex ERTOS 
 

 Pacte de Ciutat – Informe sobre Mercat de treball  
20200610 Pacte Ciutat_Grup Treball Economia Ocupacio_annex mercat trebal... 
 

 

RESUM DELS TEMES TRACTATS 

 
S’inicia la sessió amb a la presentació de la Sra. Anna Palacios, director de l’Institut pels Drets 
Humans, que s’incorpora al Grup de Treball. 
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Es comunica que els grups de l’oposició han decidit no participar de la reunió. 
 
Es diu que, en tot cas, cal diferenciar entre el què es pretén amb un Pacte de Ciutat i el què és 
o ha de ser un Pla de Xoc. El primer consisteix en poder arribar a acord polític que afecta 
l’estratègia per a definir de forma compartida el futur de la Ciutat i com arribar-hi, i l’altre en un 
seguit de mesures concretes a prendre pel Govern a curt i mig termini per tal de pal·liar els 
efectes de la crisi generada per la pandèmia Covid-19, per a actuar en problemàtiques molt 
determinades. Sembla que això no ha quedat suficientment clar, que pot ser motiu de disfunció 
col·lectiva i que cal clarificar-ho. 
 
El Pacte de Ciutat ha de formalitzar-se com una mesura més del Pla de Xoc, segurament per 
constituir la darrera proposta. 
 
De fet, el Govern ja està treballant en les mesures del Pla de Xoc i, en el cas de la Promoció 
Econòmica i Promoció de la Ciutat, fins i tot ja hi ha algues d’aquestes mesures que ja s’estan 
aplicant. Algunes d’aquestes mesures han estat dissenyades comptant amb l’opinió o 
participació dels agents econòmics i socials: CCOO, UGT, CECOT, Cambra, UPC i àdhuc la 
Síndica. S’explica que ja es disposa d’una relació d’aquestes mesures [I. Albert, M. Pérez]. I 
que s’ha tractat que les propostes a integrar en el Pla de Xoc que siguin força transversals, per 
evitar (com ha succeït en altres municipis) que les mesures només siguin de caire econòmic. 
 
S’explica que per part de la Coordinació de l’Ajuntament ja s’han passat a les Àrees 
instruccions sobre que ha de contenir el Pla de Xoc. En tant que el Pla de Xoc ha de ser útil en 
la immediatesa, s’espera poder-lo tenir a finals de juny, principis de juliol. Aquesta, però, és una 
tasca del Govern i dels Serveis municipals. 
 
De fet, hi ha grups polítics que han presentat propostes que són més contingut per a un Pla de 
Xoc que per a un Pla Estratègic de futur per a la Ciutat, gra part de les quals són perfectament 
incorporables. 
 
El Pla de Xoc té necessàriament un impacte pressupostari [I. Albert, I. Colàs] que es traduirà, 
en tot cas, en un seguit de modificacions puntuals al pressupost municipal. Amb tot, és 
necessari tenir les mesures dissenyades tinguin o no pressupost assignat (cal saber que es pot 
fer, que s’ha de fer, i quan costa), per tal com algunes poden tenir una aplicació dins 2020, però 
altres poden pensar-se per a un període més llarg o àdhuc a començar-se dins 2021, per tant, 
afectant el pressupost de l’exercici d’aquell any (mesures a curt i mig termini). També perquè, 
malgrat el pressupost és el què és i que ens movem en una incertesa total, pot ser possible que 
les administracions superiors obrin noves vies de finançament que possibilitin l’execució de 
mesures a les que inicialment no se n’hi garantia.  
 
Algunes mesures [M. Pérez] poden suposar la reorganització dels serveis, per compactar-los 
de manera diferent per atendre prioritats. 
 
Pel que fa al Pacte de Ciutat es manifesta que no té cap sentit sense la participació de tots els 
grups polítics. Tanmateix es posa de manifest la necessitat de disposar d’un Pacte de Ciutat, i 
que aquest ha estat sempre el desig del Govern. 
 
També s’explica que l’Àrea de Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat, com es va 
anunciar a la darrera reunió, ja té un document de treball de propostes a incloure en el Pacte 
de Ciutat, que s’enviarà al Coordinador per a que s’inclogui en la documentació del Grup de 
Treball i es posi a disposició dels seus membres. 
 


