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

Grup de treball de Sostenibilitat i Medi Ambient

Reunió núm. 02/2020

Data 16 juny de 2020 Lloc TEAMS

Hora Inici 15:00 Hora final 16:20

ASSISTENTS

 Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa)
 Raúl Ibáñez (Tot per Terrassa)
 Xavier Fernández Ribero (Tot per Terrassa)
 Carles Caballero (ERC)
 Javier González (Ciutadans)
 Isidre Colas (Coordinador general)
 Cristina Escudé (Directora Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat)
 Anna Crispi (Qualitat Ambiental)
 Jordi Vall (Planejament urbanístic)
 Ton Estapé (Estudis i avantprojectes)
 Jordi Chueca (Gestió de l’Espai Públic)
 Trinitat Fornieles (Projectes i Obres)
 Albert Moncada (Salut i Comunitat)
 Carles García (EcoEquip)
 Ma Vicenta Villar (Protecció Civil)
 Joan Chicon (Internacional)
 Pere Montaña (Plans i Projectes de Ciutat)
 Sònia Moreno (Plans i Projectes de Ciutat)
 Karlos Castilla (IDHC)

Excusen la seva assistència:

Els representants  del  grup  municipal  del  PSC tornen  a comunicar  que no assistiran  a  les
reunions  programades  fins  que  no  es  restableixi  la  normalitat  democràtica  i  es  deixin  de
traspassar les més elementals línies vermelles de decència i respecte polític i personal.

Miquel Samper (Junts per Terrassa) també es disculpa per les mateixes raons que el PSC.

ORDRE DEL DIA 

Únic.-  Valoració de les Propostes presentades

RESUM DELS TEMES TRACTATS
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1. Continguts 

(Isidre Colas) Obre la reunió recordant la raó de creació d’aquest grup i el perquè es va
encetar arran del Pacte de Ciutat. Parla dels treballs i els documents base per part dels
diferents serveis tècnics i dels partits polítics, concretament els presentats per Ciutadans i
PSC.

(Lluïsa  Melgares)  comenta  que  li  han  arribat  alguns  documents  amb  aportacions  dels
serveis  tècnics  municipals  que  es  podran  compartir  per  a  la  propera  reunió.  Proposa
començar la reunió a partir de les dues aportacions ja presentades per Ciutadans i PSC i
aprofundir en aquesta reunió sobre les seves propostes. I afegeix que  per a definir les
prioritats de les propostes i les línies d’acció principals és molt important comptar amb una
bona diagnosi. Arran de la situació de la COVID-19, actualment es valoren amb més força
els aspectes relacionats amb la salut, el medi ambient i la mobilitat.

(Carles Caballero) considera que pot ser no apropiat comentar les propostes del PSC si no
hi són presents en aquesta reunió i que es millor esperar a valorar les seves aportacions
en  el  moment  que  es  reincorporin  a  la  taula.  Per  tant,  suggereix  començar  per  les
propostes presentades per Ciutadans. 

(Javier González) troba a faltar les aportacions d’idees i propostes per part d’ERC i Tot per
Terrassa que segons ell les haurien d'haver posat sobre la taula des de la primera reunió. 

Introdueix  el  document  presentat  pel  grup  municipal  de  Ciutadans  aclarint  que  no  vol
reflectir tan unes propostes concretes sinó que són unes idees per començar a treballar.
Creu que no ha aportat res que no sigui conegut però el que serà important es valorar
conjuntament  la  seva  priorització  i  que  es  important  considerar  aquelles  que  obren
oportunitats i  que no tenen perquè requerir  uns costos importants per executar-les.  Es
pretén aprofitar l’oportunitat que se’ns dóna amb nous hàbits arran de la pandèmia en
relació, per exemple, amb la mobilitat (Idea 8. Mobilitat: Aprofitar crisi COVID per avançar
en el Pla de Mobilitat).

Explica la  segona idea sobre Activar  el  Consell  Assessor  dels  Barris  Sostenibles que,
segons ell, d'una o altra manera ja contempla el Programa de Govern. Li agrada aquesta
idea per enllaçar-la amb la proposta de recuperació de barris que a l’anterior mandat es va
treballar per a presentar a una convocatòria de fons FEDER pel barri de Can Palet (DUSI).
Suggereix traslladar aquesta idea i aprofitar els treballs que es van fer per passar-los a
aquest consell i analitzar les diferencies que hi puguin haver entre barris i districtes i així
poder fer una avaluació en un termini màxim de 3/4 anys. Ho planteja com una oportunitat
per demanar fons procedents d’Europa i de l’Estat, destinats a la recuperació econòmica
post-confinament. 

(Carles Caballero) aclareix que aquesta proposta concreta no es troba a l’actual Programa
de Govern i pregunta d’on apareix la idea. (Javier González) El seu grup municipal va
treballar  una proposta de resolució de Barris sostenibles per presentar  al  Ple i  que va
decidir reconduir-la cap el Pacte. Reconeix que lo del consell assessor no existeix en el
Programa de govern i que es podria entendre com una mena de Consell assessor de barris
amb la finalitat d’acabar amb les desigualtats socials

(Carles  Caballero)  Ho  lliga  amb  la  proposta  del  Programa  de  govern  de  treballar  per
eliminar les barreres i millorar la connectivitat entre barris. Li sembla be la manera en que
Ciutadans ho  ha plantejat  i  independentment  de  com s'anomeni,  a  ERC no  li  sembla
malament introduir,  barri per barri, una sèrie de valors en relació amb el medi ambient i
valora que fer-ho costa més en alguns barris que en altres. I es pregunta si aquesta idea
es podria vehicular en el Consell municipal de medi ambient ja que, en aquest consell, hi
ha una sèrie de taules formades per un seguit  d’entitats implicades que poden aportar
idees de cara a les millores dels projectes i obres previstos als barris. 
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(Javier González) No veu gens malament aprofitar taules existents i opina que la gestió
sostenible dels barris no només és un tema ambiental sinó que també ho es urbanístic. En
línia amb això, proposa aprofitar els treballs de la proposta per a la DUSI (Can Palet/D3) i
treballar-ho des de l'urbanisme i el medi ambient transversalment. 

(Lluïsa  Melgares)  Afegeix  que  quan parlem de  barris  sostenibles  no  tractarem només
d’aspectes  relacionats  amb  el  medi  ambient  i  l'urbanisme.  Barris  sostenibles  és  un
concepte molt mes ampli. Caldrà partir d'altres plans existents, p.ex: Pla de residus, Pla de
mobilitat, Ordenances aprovades, etc... I tenint en compte les dificultats per a arribar a la
gent dels barris aquest hauria de ser un consell amb participació dels barris des del primer
moment. 

(Javier González) afegeix, que en relació amb els temes d’urbanisme, es poden fer accions
que no costen diners a l’administració però que poden facilitar la inversió dels privats.
Evidentment que caldrà veure si hi ha diners o no per part dels privats que impulsarien
l’activitat i en aquest sentit coincideix en el que Carles Caballero va plantejar en la primera
sessió tot i demanant que l'administració ha de facilitar que puguin aflorar determinades
actuacions per tal que els agents privats vegin que s’hi està treballant i s'hi puguin implicar.

En  relació  amb  la  Idea  3  Urbanisme:  Explorar  l’explotació  de  la  fórmula  de  drets  de
superfície per tal d’incorporar habitatge de lloguer, es poden fer moltes coses, inversions,
implicació de nous agents, etc... i valora que es una línia de treball interessant, que no
costa diners, i que pot facilitar la disponibilitat d'habitatge de lloguer assequible.

Per altra banda, pel que fa a la Idea 4 Urbanisme:  Explorar la incorporació del concepte
“última milla” en les polítiques a desenvolupar, posa de manifest que ja ho va introduir la
Susi López en la primera reunió d’aquest grup de treball. Es tracta d’un aspecte relacionat
amb la mobilitat que caldria avaluar els seus impactes i proposar mesures per minimitzar-
los.  

En quant a la Idea 5 Urbanisme:  Explorar la possibilitat d’aixecar l’obligació de reservar
espai comercial en les zones adjacents als eixos comercials, revisió del POEC (espais,
tipologies com a oficines sense venda directa, teletreball...). Valora que no li sembla bé que
hi hagi l’obligació de reservar locals destinats només per al  comerç de detall  quan no
existeix tanta demanda. Segons la seva opinió el comerç de proximitat necessita una nova
visió ja que el comerç electrònic canviarà aquestes necessitats i  que per tant, no es fa
necessari  reservar  tant  espai  per  aquesta finalitat.  Si  els  locals buits  només es poden
destinar per al comerç al detall altres tipus d’empreses i/o negocis tals com una oficina de
telemàrqueting  no  podrà  implantar-se.  Limitar  l’activitat  econòmica  d’una  manera
innecessària va en contra d’aconseguir una ciutat compacta. I recorda que està pendent la
modificació de l’ordenança d'usos sobre tot en àmbits i nous espais per a vianants. 

(Carles Caballero) Considera el conjunt de mesures que planteja el document presentat
per  Ciutadans  com  majoritàriament  assumible.  No  obstant  vol  plantejar  algunes
matisacions.

En relació amb la Idea 6. Urbanisme: Reclamar a les administracions la remodelació de la
Porta  Sud  comenta  que  aquesta  proposta  s’hauria  de  presentar  a  la  Generalitat  de
Catalunya per demanar recolzament per al seu finançament. Hem de tenir tots l’empatia
suficient per fer aquest exercici tenint en compte la situació econòmica que vivim. Hem de
tenir  un  punt  agosarat  però  alhora  també  realista.  El  pressupost  d’inversions  de  la
Generalitat  per  l’any  2020  abans  del  COVID  podia  permetre  plantejar  un  tipus
d'intervencions i el que resultarà post crisi serà un altre que farà que s'hagi d'afinar molt
més en les prioritats. Per exemple, si es posa sobre la taula quina seria la màxima prioritat
en inversió a Terrassa (independentment de la taula o grup de treball a tractar) i tenint una
visió de conjunt de ciutat; segurament tots els grups municipals coincidirien en que seria
prioritari  el  projecte de Residència per a la gent gran de Sant Pere Nord. Per tant,  es
necessita  d’una  visió  holística  de  tot  plegat  per  demanar  inversions  de  l’Estat  i  de  la
Generalitat fent una classificació per prioritats i aprovar un llistat de reclamació d’inversions
de la ciutat a la Generalitat que permeti començar per una cosa concreta.
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(Carles Caballero) es pregunta... Revisar el POEC? Ell considera que la revisió del POEC
no es l'objectiu i que serà una conseqüència de tota una altra sèrie d'actuacions. L’objectiu
es definir la necessitat d'espai per comerç i la necessitat d'espai per habitatge. Ja s’està
treballant en la implantació d’habitatges en espais en planta baixa fins ara reservats per a
la  implantació  de  comerç.  Ja  s'estan  valorant  els  efectes  i  possible  impacte  de  la
Modificació puntual del POUM per a la reserva del 30% d’habitatge protegit. Es comparteix
amb tots  els  grups municipals  la  informació  sobre la  implantació  comercial  que ha de
permetre definir quins són els eixos que volem que siguin comercials, quins no ho seran
mai  o  quan  poden  tenir  les  característiques  necessàries  per  a  que  els  locals  es
converteixin en habitatge. Un dels objectius es augmentar l’oferta d’habitatge a través de la
transformació d’usos, per això estan treballant transversalment amb urbanisme i comerç. 

Planteja que totes les formacions polítiques, independent de la seva ideologia, haurien de
tenir clares una sèrie de premisses sobre medi ambient i mobilitat. La COVID-19 ha deixat
clar que el dret inalienable sobre l'ús de l'espai públic el tenim les persones i no el tenen
les màquines. I això s'ha de reflectir en totes les polítiques urbanes. En aquest sentit es
manifesta d'acord amb la  proposta d'implantació de hubs d'intercanvi  de mercaderies i
altres actuacions.

Per acabar, manifesta que el seu grup està totalment obert a oferir sòl en dret de superficie
per  a  la  promoció  d'habitatge  assequible,  explica  gestions  ja  fetes  en  aquest  sentit,
adverteix  que  no  està  d'acord  en  el  fet  que  aquestes  actuacions  no  costin  diner  a
l'administració  i  posa  l’exemple  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  què  s’ha  creat  una
cooperativa d’habitatge per aprofitar una superfície de propietat municipal, entre d'altres. 

Pel que fa a la Idea 1 de Ciutadans d’elaboració d’un nou Pla Director del Parc Vallparadís,
(Raúl Ibañez) intervé per suggerir un Pla Verd de tota la ciutat. A la primera taula del Parc
de Vallparadís ja es va parlar d’ampliar la mirada i fer un Pla Director de totes les zones
verdes a nivell de ciutat.  

Pel que fa a l’estat d’execució del Pla de Mobilitat, (Lluïsa Melgares) comenta que li queda
poc  temps  de  vigència  però  que  hi  ha  moltes  accions  pendents  d'execució  i
desenvolupament.  Proposa  presentar  un  llistat  concret  d'accions  que  permeti  debatre
sobre la seva priorització.
 

Pel que fa als aspectes de Protecció Civil,  (Javier  González) comenta la Idea núm. 7.
Manteniment: Desenvolupar les potencialitats del projecte TEI: IoT, Big Data... comenta
que el projecte TEI té una vessant tecnològica molt important, que va en relació amb el
concepte de Smart City i que s’ha de tractar amb certa transversalitat (ambiental i d’avanç
tecnològic-TIC) Actualment, s’ha de definir l’estructura de governança d’aquesta actuació i
valora que cal incorporar-ho a l’agenda amb un alt nivell de prioritat i treure'n el màxim
rendiment. 

(Lluïsa Melgares)  proposa reflectir  totes aquestes propostes d’accions en un document
senzill per poder discutir les prioritats. 

(Isidre Colas) Demana que li arribi tota la informació a ell per tal de poder-la passar a tots
els membres d’aquest grup de treball i mantenir-la en un únic repositori. I proposa tenir
aquest  document  de  síntesi  que  integri  cada  àmbit  a  tractar  per  abans  de  divendres
d'aquesta setmana.

Finalment, i abans de donar la reunió per acabada, Javier González vol deixar clar que el
grup municipal de Ciutadans no és aliè a la situació d’absència dels partits de l’oposició i
comenta que el seu grup no assistirà a cap altre reunió del Pacte si la situació no reverteix
a satisfacció de tothom.
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2. Calendari: Propera reunió

Per la setmana vinent i es concretarà divendres d'aquesta setmana.
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