
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. 01/2020

Data 11 juny de 2020 Lloc TEAMS

Hora Inici 16:30 Hora final 17:45

ASSISTENTS

 Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa)
 Raúl Ibáñez (Tot per Terrassa)
 Xavier Fernández Ribero (Tot per Terrassa)
 Carles Caballero (ERC)
 Javier González (Ciutadans)
 Miquel Samper (Junts per Terrassa)
 Cristina Escudé (Directora Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat)
 Marc Cadevall (Medi Ambient)
 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)
 Ma Vicenta Villar (Protecció Civil)
 Joan Chicon (Internacional)
 Pere Montaña (Plans i Projectes de Ciutat)
 Sònia Moreno (Plans i Projectes de Ciutat)
 IDHC

Excusen la seva assistència:

S’excusa l’assistència del Sr. Isidre Colàs per qüestions personals.

Els representants del grup municipal del PSC comuniquen 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

ORDRE DEL DIA 

Únic.- Constitució i funcionament del grup de treball

RESUM DELS TEMES TRACTATS

1. Constitució

Es constitueix el grup de treball i es dona informació general del procés. 

2. Continguts i Funcionament
S’informa (Carles Caballero) que els impactes de la crisi del Covid-19 obligarà a redibuixar
les prioritats del Programa de Govern i que el que es pretén és que aquest exercici es faci
des del  màxim consens polític  mitjançant aquest  Pacte de Ciutat.  A aquest  efecte,  els
serveis tècnics estan acabant d'elaborar una documentació que pot servir de guió per al
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treball d’aquest grup i perquè cada grup polític municipal faci arribar les seves propostes, ja
sigui de repriorització o nous plantejaments. Els documents es lliuraran en breu a tots els
grups polítics i es treballaran en una propera reunió juntament amb les propostes que cada
grup vulgui aportar. Posa sobre la taula que el més important ara mateix és la salut de la
ciutadania i que cal aconseguir una ciutat saludable, intel·ligent, resilient i eficient.

Es demana (Javier González) que abans de posar-se a fer propostes convindria que des
del Govern es donés informació respecte dels diferents àmbits que tracta aquest grup de
treball i es situés el context per tal de disposar d’un punt de partida comú.

Carles Caballero, en relació a l’urbanisme,  explica que la situació actual no es massa
diferent  respecte  l’anterior  a  la  crisi  i  que  el  principal  impacte  radica  en les  dificultats
econòmiques que te l’Ajuntament per executar determinades actuacions urbanístiques. Per
això els  esforços es centren ara en intentar  impulsar  els  sectors de desenvolupament
d’iniciativa privada, que es financen principalment amb capital privat. Així doncs la principal
amenaça és que la crisi  del  Covid pugui tenir  una conseqüència negativa en aquestes
iniciatives privades.

Respecte del medi ambient, hi ha plans endegats que ara son més fàcils d’executar per la
conscienciació ciutadana que s’ha produït. En aquest sentit, la crisi del Covid pot ser una
gran oportunitat, ,al haver-hi una major conscienciació mediambiental. Els indicadors de
contaminació han millorat sensiblement (sorolls i qualitat de l’aire). Ara pot ser el moment
d’adoptar  decisions  valentes  per  avançar  cap  a  una  ciutat  més  sostenible,  com  per
exemple la consolidació de la illa de vianants que hi ha projectada, recuperant espai del
vehicle privat per a les persones, i  amb mesures com un nou pla de qualitat de l’aire,
ampliació dels espais verds, etc.

En relació a la via pública, seguretat i Protecció civil (Xavier Fernández) caldrà replantejar
les  necessitats  del  servei.  Humanes,  eines,   limitació  pressupost.  Posa  l’accent  en  la
necessitat de donar més  valor a un servei com és el de protecció civil, que en situacions
com l’actual esdevé essencial per garantir una resposta adequada.

Fent referència a l’espai públic (Raúl Ibáñez) es planteja augmentar les zones peatonals,
fer aquestes zones més saludables i millorar el manteniment, per citar alguns aspectes. 
 
(Javier González) indica que no s’ha parlat d'altres aspectes importants, com la neteja i la
gestió  de  residus.  Hi  ha  preocupació  per  la  salut  laboral  a  eco-equip.  Actualment,
l’empresa Eco-equip  té  un 30% d’absentisme de la  seva plantilla  per  motius de baixa
laboral  i  es pregunta què pot  estar  passant i  si  pot  ser degut a un problema de salut
laboral.  Comenta  que  la  Neteja  i  els  Residus  també haurien  de ser  temes prioritaris..
Caldria fer una diagnosi i proposar solucions. Respecte al Parc de Vallparadís, preocupa la
seva degradació per manca d’un manteniment suficient.   Proposa impulsar el Pla director
del parc per preparar el seu futur. 

(Carles Caballero) indica que en el problema de la neteja caldria anar més enllà de les
qüestions de sempre. El  problema es centra,  al  seu parer, en la necessitat  de fer una
anàlisi respecte de l’absència o insuficiència de finançament per transformar el sistema
actual.  Posa  un  exemple:  la  sensorització  dels  contenidors.  Sense  sensors  la  neteja
s’estructura a  partir  de rutes  fixes  preestablertes sense saber  quins contenidors  estan
plens  i  quin  no  cal  recollir  perquè  estan  buits.  O  si  es  poden  dissenyar  sistemes  de
recollida més eficients sense haver de recórrer a augmentar la plantilla.

En  relació  a  la  mobilitat  (Susi  López)  indica  que  és  important  intentar  mantenir  una
mobilitat reduïda a la ciutat i aporta alguns indicadors sobre mobilitat: durant la fase 0 del
confinament el transport públic funcionava tan sols al 8%, el vehicle privat ho feia al 20%.
Actualment, la mobilitat ha augmentat fins al 75% vehicle privat i 30% transport públic. Per
tant,  la mobilitat s’ha recuperat.  Per això cal apostar per mesures com el teletreball,  la
flexibilitat horària amplia i analitzar acuradament que aporta respecte la mobilitat el comerç
electrònic. 
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Proposa establir  la  mesura d’alliberar espai a la ciutat  destinat  als mitjans de mobilitat
sostenible a peu i  en bicicleta i  mantenir  la mobilitat  reduïda al  màxim temps possible
mantenint  nivells  alts  de teletreball.  Com a mesura complementaria  és fa  necessari  la
flexibilitat horària a les empreses per poder esmorteir la mobilitat a les hores puntes, ja que
el  transport  públic  seguirà  mantenint  les  distancies  de  seguretat  durant  un  temps
perllongat. És important recuperar aquest espai per a que la ciutat no recuperi o no torni a
l’estat  d’abans  amb  aspectes  de  mobilitat  més  insostenibles.  Cal  tenir  present  que  el
comerç  electrònic  agreuja  aquesta situació  i  que crea desequilibris  dins del  mercat  de
proximitat,  etc.  per  tant,  es  aconsellable  disposar  a  un  futur  punts  de  descarrega  de
mercaderies i vehicles elèctrics.  

Per part de (Miquel Sámper) es constata que pel que es va parlant als diferents grups de
treball, el pacte es preveu pugui ser molt dens. Si la pretensió és que s’aprovi al Ple de
juliol, considera que disposem de poc temps per fer-ho. Aporta dues reflexions: o es fa un
Pacte de Ciutat amb els continguts essencials i bàsics, que es podrien desenvolupar més
endavant; o no es complirà amb els terminis fixats. I més tenint en compte que es preveu
un  important  procés  de  participació  ciutadana  en  la  seva  redacció.  Demana  que,  en
qualsevol cas, el Pacte sigui realista i realitzable.

(Carles  Caballero)  posa  sobre  la  taula  un  llistat  dels  plans  i  mesures  que  actualment
s’estan treballant:

 Actualització del mapa de soroll
 Pla del vehicle elèctric
 Camins escolars
 Camins de l’Anella Verda
 Els Plans de sequera
 Pla d’actuació en episodis puntuals de contaminació 
 Noves estacions de monitoratge de contaminació de l’aire i soroll

(Lluïsa Melgares)  confirma que, efectivament, el Pacte ha de ser realista a banda de per la
qüestió dels terminis temporals, per les limitacions econòmiques. Caldrà doncs pensar que
podem fer  i  pactar  les  prioritats.  Hi  haurà  aspectes  que es  podran desenvolupar  més
endavant a partir d’altres plans i projectes que caldrà continuar desenvolupant.

(Jordi Chueca) intervé dient que actualment estem en un moment d’oportunitats perquè la
ciutadania ha vist coses que no havia vist mai. Tanmateix, hem de ser realistes amb la
situació socioeconòmica actual.

Per part Ciutadans es fa constar la dificultat que suposa el treball d'aquests grups sense la
participació del PSC i demana s’intenti resoldre aquesta situació de cara a la elaboració del
Pacte.

3. Calendari: Propera reunió

Es convocarà una nova reunió del grup de treball el dimarts 16 de juny a les 15 hores.
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