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1. INTRODUCCIÓ 

 
Davant la necessitat extraordinària i urgent que va suscitar la greu situació de pandèmia mundial que va ser decretada 
per l’Organització Mundial de la Salut, i que encara continua, l’Ajuntament de Terrassa va adoptar des del primer moment 
diverses mesures econòmiques, pressupostàries, fiscals, socials i de gestió per tal de pal·liar els efectes desfavorables 
d’aquesta situació sobrevinguda. 
 
Així doncs, des del dia 9 de març de 2020 i mentre duri la pandèmia, l’objectiu prioritari del Govern municipal és donar 
resposta a la crisi sanitària, social i econòmica a la nostra ciutat, en base als següents objectius: 
 
• Estar al costat de les persones,  

 
o Facilitant la màxima informació de forma clara, comprensible i transparent, així com instruccions i 

recomanacions sanitàries bàsiques per ajudar a reduir al màxim el risc de contagi per coronavirus, molt 
especialment entre les persones i els col·lectius més vulnerables, millorant, al mateix temps, els diferents canals 
i mitjans municipals, posant a disposició de la ciutadania un espai on trobar tota la informació oficial sobre el 
Covid-19 a la web terrassa.cat https://www.terrassa.cat/coronavirus. 
 

o Fomentant l’auto responsabilitat i el civisme de les persones per tal d’evitar al màxim la propagació del Covid-
19, aplicant amb rigor les normes i mesures de confinament i garantint un equilibri entre el necessari el 
compliment de les normes i la preservació dels drets i les llibertats públiques i privades i, davant els 
comportaments insolidaris o irresponsables, imposant les sancions corresponents. 

 
o Donant prioritat a l'assistència i suport a persones i col·lectius vulnerables i preservant que totes les persones, 

a tots els barris de la ciutat, tinguin accés als serveis municipals bàsics, així com a les eines bàsiques necessàries 
per protegir-se de la pandèmia. 

 
o I col·laborant amb la resta d’administracions públiques, posant la protecció de la salut de les persones pel 

davant d’altres interessos. 
 

• Estar al costat de les empreses, autònoms/es i comerços, aplicant mesures de suport i d’ajut que, dins les 
competències municipals, puguin contribuir a preservar l'activitat econòmica i l'ocupació i oferint tot el suport al 
teixit econòmic de la ciutat. Ens referim a mesures de diferent naturalesa, en funció de les diferents necessitats que 
es produeixen: reforçar serveis existents o crear-ne de nous, aplicar bonificacions o reduccions fiscals, adaptar 
equipaments, donar suport al comerç, etc. 
 

• Preservar el funcionament municipal, impulsant mesures d’adaptació organitzativa, de desenvolupament 
tecnològic i de teletreball per garantir, d’una banda, la continuïtat en la prestació dels serveis públics municipals 
amb la màxima normalitat possible dins les circumstàncies i, de l’altra, la seguretat de totes les persones que 
treballen a l’Ajuntament amb mesures de prevenció i protecció en l'àmbit laboral per minimitzar els riscos de 
propagació i contagi del Coronavirus. 

 
• Destinar tots els recursos públics possibles a prioritzar la lluita contra el coronavirus i a reduir el seu impacte social 

i econòmic a la ciutat. 
 
Durant la primera fase de la pandèmia, entre els mesos de març i abril de 2020, el Govern Municipal va aprovar i aplicar 
un primer conjunt de mesures en diferents àmbits d’actuació, entre els quals: 
 

a) Seguretat 
b) Serveis socials, atenció domiciliària, gent gran, sector sanitari 
c) Neteja i recollida de residus 
d) Equips de protecció: mascaretes, guants i altres elements 
e) Transport públic 
f) Col·laboració ciutadana i voluntariat 

https://www.terrassa.cat/coronavirus
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g) Ajornament d'activitats ciutadanes i activitats virtuals o telemàtiques 
h) Mesures econòmiques i fiscals per a persones, famílies, empreses, comerços i persones autònomes 
i) Serveis funeraris 
j) Comunicació 
 

Les mesures adoptades durant aquest període, un total de 161, poden consultar-se al web municipal  al document “161 
mesures adoptades diàriament per gestionar l’impacte de la crisi, preservar la ciutadania i preparar el futur.”  
 
https://www.terrassa.cat/documents/12006/37782333/Balanç%201+mes+de+gestió/d1ad6e22-b0ee-47be-b50c-
0283fe225c6f 
 
Finalment, a la vista dels indicadors en àmbits concrets de la vida social que afecten una part de la ciutadania,  com 
l’increment de la desocupació, l’augment de les desigualtats, el perill d’exclusió social, el creixement de les situacions de 
pobresa en les famílies, el deteriorament de l’estat emocional de moltes persones, la pèrdua de l’espai públic degut a les 
restriccions en la mobilitat, per citar-ne algunes, es van començar a planificar una estratègia per permetre, des de l’àmbit 
municipal, implementar un nou paquet de actuacions necessàries i urgents per ajudar a pal·liar els impactes socials, 
econòmics i de salut derivats del perllongament en el temps de la situació de crisi provocada per la Covid-19. 
 
El resultat d’aquest esforç va permetre que el Ple municipal aprovés en sessió extraordinària el “PLA DE MESURES 
SOCIOECONÒMIQUES – PLA DE XOC 2020 per a la reactivació de la ciutat de Terrassa.” 
 
 
2. EL PLA DE XOC 2020 

 
 
El Pla recull un conjunt de mesures i actuacions adreçades a minimitzar l’impacte socioeconòmic de la Covid-19, afavorint 
la recuperació de la ciutat preservant l’atenció a les persones i la cohesió social, la millora de la situació d’ocupabilitat de 
les persones, així com la reactivació del teixit empresarial i comercial, la recuperació de l’espai públic i l’ambient 
emocional i social, i s’estructura en diferents àmbits i línies d’actuació: 
 
LES PERSONES 

 
En aquest àmbit el Pla proposa accions que incideixen directament sobre les persones i les urgències familiars, per 
exemple, garantir l’accés i la permanència a un habitatge digne, incentivant la intermediació i el marc de col·laboració 
público-privada; l’augment de les ajudes socials per fer front a les necessitats bàsiques; l’augment de les atencions 
domiciliàries d’acompanyament a la gent gran, a col·lectius específics de joves, el contacte i seguiment directe de les 
famílies o el suport i vigilància directe a casos de violència de gènere. També ressaltar d’altres que pretenen anticipar-
se de manera coordinada des de tots els departaments municipals que involucren serveis de seguretat i de protecció 
civil, tractant que la ciutat es faci més resilient davant d’amenaces col·lectives o catàstrofes, o les que vetllen 
directament per la salut de les persones, com el projecte transversal de salut emocional, que ha estat tan necessari en 
la present pandèmia. 
 
Són actuacions i mesures per contrarestar els impactes negatius que la crisi del Covid-19 ha tingut i està tenint en les 
persones, tant a nivell sanitari, com socials i emocionals, fent especial incidència en les mesures per protegir els 
col·lectius més vulnerables, -gent gran, persones dependents, infants, joves i adolescents- . L’objectiu és garantir i 
enfortir un entorn que no deixi enrere ningú, amb oportunitats per a tothom, amb una ciutat que preserva la cohesió 
social, la igualtat, la defensa dels drets humans. 
 
Són actuacions que busquen garantir i enfortir un entorn que no deixi enrere ningú, amb oportunitats per a tothom, 
preservant la cohesió social, la igualtat, la defensa dels drets humans.  
 
  

https://www.terrassa.cat/documents/12006/37782333/Balanç%201+mes+de+gestió/d1ad6e22-b0ee-47be-b50c-0283fe225c6f
https://www.terrassa.cat/documents/12006/37782333/Balanç%201+mes+de+gestió/d1ad6e22-b0ee-47be-b50c-0283fe225c6f
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Aquest àmbit s’estructura en 2 línies d’actuació diferenciades: 
 

Línia d’actuació Mesures Despesa prevista 

LA 1 - INFANTS I JOVES 47 2.115.219,71 € 

LA 2 -PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 51 2.095.718,14 € 

 
 
 EL TEIXIT EMPRESARIAL I EL COMERÇ 
 
En aquest àmbit, que es correspon amb una única línia d’actuació es proposen un seguit d’accions per donar resposta als 
efectes manifestament negatius que aquesta crisi ha tingut sobre el teixit econòmic local, amb el reforçament dels 
dispositius d’atenció, assessorament i orientació a empreses i a treballadors i a futurs integrants del mercat de treball; 
amb l’augment de recursos i potenciació de la formació professional (àdhuc incorporant programes on-line); amb facilitar 
la liquiditat de petits empresaris, autònoms o comerciants; donant suport a la millora del polígons d’activitat econòmica; 
amb el desenvolupament d’actuacions específiques sobre sectors especialment afectats, com el comerç urbà, el turisme 
o els esports, o d’altres considerats elements-clau de diferenciació o competitivitat com la cultura o l’ensenyament, molt 
en especial en aquelles activitats educatives no formals que han de reforçar el background d’infants i joves, o la seva 
participació i consideració en la definició de polítiques públiques. 
 
 

Línia d’actuació Mesures Despesa prevista 

LA 3 - TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ 48 2.373.877,82 € 

 
 
L’ESPAI PÚBLIC I L’AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL 

 
El Pla de Xoc recull en aquesta línia d’actuació un conjunt d’accions que busquen facilitar el retrobament amb l’espai 
públic sobre el qual la pandèmia ha generat especial consciència emocional, redescobrint les funcions socialitzadores de 
carrers i places, de la quals es pot extraure valors lligats amb la solidaritat i suport entre veïns, el seu ús social per al 
passeig, per al joc o la conversa, que obri a una valorització fins ara poc entesa o oblidada, i també a la corresponsabilitat 
en la conservació i desenvolupament d’aquests entorns, fins i tot, en participar en la gestió de la seva millora. Aquest 
paquet es vincularia a les polítiques d’observança severa vers els objectius de desenvolupament sostenible, en els que 
s’inclou la millora de l’ambient urbà i de l’entorn natural (un ambient més net) i també la millora de l’accessibilitat als 
llocs. 
 

Línia d’actuació Mesures Despesa prevista 

LA 4 - ESPAI PÚBLIC. AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL 87 4.994.020,89 € 

 
  
LA TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA I TECNOLÒGICA 

 
Garantir i preservar els serveis públics municipals en un context extraordinari com el provocat per la crisi de la Covid-19 
requereix d’una gran capacitat adaptativa de l’organització municipal. En aquesta línia d’actuació el Pla contempla accions 
imprescindibles per una adaptació organitzativa, però que hauran de perdurar més enllà de la crisi actual. Són accions 
per adaptar la nostra organització a noves formes de treballar, que passen forçosament per l’atenció remota a la 
ciutadania, l’ordenament d’un dispositiu de teletreball suficient i eficaç per al personal municipal, adaptant les 
possibilitats gestió digital a les relacions amb la ciutadania per tal de facilitar el treball transversal i agilitar al màxim els 
processos administratius o l’expressió de les demandes dels ciutadans a l’administració, tractant de superar bretxes 
digitals o econòmiques.  
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També es recullen actuacions que suposen la gratuïtat d’alguns serveis essencials de relació ciutadana i l’extensió dels 
sistemes tecnològics a l’estructura territorial local. En resum, aquest apartat recull actuacions i mesures per garantir 
l’adaptació dels serveis en un entorn diferent i amb unes noves necessitats i urgències. L’objectiu és avançar cap a la 
transversalització i flexibilització de l’organització municipal i cap a una transformació digital urgent i necessària del 
conjunt dels serveis municipals. 
 
 

Línia d’actuació Mesures Despesa prevista 

LA 5 - DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 52 5.003.802,00 € 

 
 
MESURES FISCALS 

 
Finalment el Pla preveu l’aplicació de mesures de fiscalitat, principalment bonificacions i/o exempcions en els tributs 
municipals en l’àmbit econòmic en aquells sectors en els que han tingut més incidència les mesures de confinament 
dictades durant l’estat d’alarma: bars i restaurants, mercats, mercadal, comerç, empreses i autònoms. Es preveuen també 
reduccions en la taxa de les escoles. 
 
 

Línia d’actuació Mesures Reducció ingressos 

LA 6 - MESURES FISCALS 13 3.782.600,00 € 

 
 
ESTRUCTURA DEL PLA DE XOC 
 
Així doncs, el Pla de Xoc s’estructura en 6 grans línies d’actuació en les que es concreten un total de 298 actuacions a 
realitzar dins l’any 2020, amb una previsió de despesa de 16.582.638,56€ i una reducció en la previsió d’ingressos de 
3.782.600 €. 
 

Línia d’actuació Mesures 
% s/ total 

actuacions 
Despesa prevista 

% s/total 
despesa 

1 - INFANTS I JOVES 47 15,77% 2.115.219,71 € 12,76% 

2 - PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 51 17,11% 2.095.718,14 € 12,64% 

3- TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ 48 16,11% 2.373.877,82 € 14,32% 

4- ESPAI PÚBLIC. AMBIENT EMOCIONAL I SOCIAL 87 29,19% 4.994.020,89 € 30,12% 

5- DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 52 17,45% 5.003.802,00 € 30,17% 

TOTAL DESPESA ............................... 16.582.638,56 €  

6- MESURES FISCALS 13   4,36% 3.782.600,00 €  

TOTAL REDUCCIÓ DELS INGRESSOS... 3.782.600,00 €  
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3. RESUM EXECUTIU DELS RESULTATS ASSOLITS 

 
 
El Pla recull actuacions a realitzar durant l’exercici 2020. Una part de les quals han disposat de recursos al pressupost 
aprovat inicialment (8,6 milions, un 52% del total) i d’altres que, tot i la seva necessitat, la seva execució s’ha vist 
condicionada per la disponibilitat de recursos, al no disposar de dotació pressupostària o resultar insuficient la existent 
al pressupost inicial (7,9 milions, un 48 % del total). 
 
 
D’altra banda, i lluny d’afeblir-se, els impactes de la crisi del Covid-19 han continuat fent-se presents en el nostre dia a 
dia, amb noves mesures de restricció de la mobilitat i de l’activitat econòmica, que continuen afectant negativament una 
part de la ciutadania per a la que cales noves mesures de cohesió social. És per això que moltes de les mesures que 
contempla el Pla no s’acaben amb la finalització de l’exercici econòmic, sinó que hauran de continuar més enllà de 2020.  
 
 
Així doncs, el Govern municipal, conscient d’aquest fet, ha recollit al projecte de pressupost municipal per al 2021, que 
va ser aprovat inicialment pel Plenari municipal el passat 22 de desembre de 2020, les previsions de despesa i les mesures 
fiscals que serà necessari continuar aplicant ten 2021, d’acord amb l’evolució de la pandèmia.  
 
 
Un cop finalitzat l’exercici 2020 i, per tant, la vigència del Pla, s’ha procedit a analitzar la seva execució, amb el resultat 
que es mostra a continuació. 
 
 

RESUM D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA DE XOC 2020 (*) 
     

 

LÍNIA D'ACTUACIÓ 
ACTUACIONS 

PREVISTES 
NOVES 

ACTUACIONS (**) 
TOTAL 

ACTUACIONS 

ACTUACIONS 
REALITZADES O EN 

EXECUCIÓ 

 % s/el 
previst  

1- INFANTS I JOVES 47 1 48 42  87,50% 

2- PERSONES VULNERABLES 51 7 58 50  86,21% 

3- TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ 48 0 48 44  91,67% 

4- ESPAI PÚBLIC 87 0 87 77  88,51% 

5- DESENVOLUPAMENT 
ORGANITZATIU 

52 3 55 42  76,36% 

TOTAL ACTUACIONS (despesa) 285 11 296 255  86,15% 

  (*)  Actuacions de les 5 línies d’actuació associades a les  àrees de gestió i prestació de serveis. No inclou les mesures fiscals. 
(**)  Noves actuacions no previstes al Pla de Xoc, però que han estat incorporades amb posterioritat) 
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% de distribució del total actuacions 
executades o en execució,  per línies 
d’actuació. 

 

 
        % d’execució de les actuacions respecte de la previsió del Pla de Xoc,  distribució per línies d’actuació. 

 
 

RESUM ECONÒMIC D’EXECUCIÓ DEL PLA DE XOC 2020 (*) 
     

LÍNIA D'ACTUACIÓ DESPESA PREVISTA DESPESA REAL DIFERÈNCIA 
% d’execució 

respecte previsió 

INFANTS I JOVES           2.115.219,71 €        2.232.965,03 €  117.745,32 € 105,57% 

PERSONES VULNERABLES           2.095.718,14 €        1.546.752,04 €  -548.966,10 € 73,81% 

TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ           2.373.877,82 €        1.476.220,68 €  -897.657,14 € 62,19% 

ESPAI PÚBLIC           4.994.020,89 €        4.338.919,83 €  -655.101,06 € 86,88% 

DESENVOLUPAMENT 
ORGANITZATIU 

          5.003.802,00 €        2.976.613,14 €  -2.027.188,86 € 59,49% 

TOTAL DESPESA         16.582.638,56 €      12.571.470,72 €  -4.011.167,84 € 75,81% 

 

  (*)  Actuacions de les 5 línies d’actuació associades a les  àrees de gestió i prestació de serveis. No inclou les mesures fiscals. 

255 actuacions executades 

o en execució sobre un total 
de 296 

86 % 
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% de distribució de la despesa total executada per 
línies d’actuació. 

 

 
 
% d’execució de la despesa de cada línia, respecte de les previsions inicials. 

 
MESURES FISCALS 
 

LÍNIA D'ACTUACIÓ 
ACTUACIONS 

PREVISTES 
NOVES 

ACTUACIONS (*) 
TOTAL 

ACTUACIONS 

ACTUACIONS 
REALITZADES O EN 

EXECUCIÓ 

 %  

6- MESURES FISCALS (ingressos) 13 0 13 9  69,23% 

(*) Noves actuacions no previstes al Pla de Xoc, però que han estat incorporades amb posterioritat) 
 

LÍNIA D'ACTUACIÓ 
IMPACTE PREVIST EN 

ELS INGRESSOS 
IMPACTE REAL DIFERÈNCIA %  d’execució 

MESURES FISCALS (menors ingressos) 3.782.600,00 €       3.097.327,37 €  -685.272,63 € 81,88% 

 
A continuació es mostra el resum dels resultats d’execució en cadascuna de les línies d’actuació del Pla, així com les 
principals mesures adoptades. El detall de les actuacions realitzades, la despesa efectivament executada i els resultats 
assolits per cadascuna de les línies d’actuació del Pla es troba en documents annexos -un per cada línia d’actuació-. 

12,6 milions d’€ destinats a 

actuacions del Pla de Xoc, 
respecte una despesa 

prevista de 16,6 milions. 

76 % 12,6 
milions 

d'€ 

12,6 
milions 

d'€ 
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3.1. Infància i Joventut 

 
1. Educació 

 
Els serveis d’Educació han hagut de fer front a l’impacte de l’emergència sanitària sobre el curs escolar 2019-2020, 
treballant conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i després per posar en marxa el 
curs 2020-2021 amb el màxim de garanties. 
 
Davant les necessitats que presentava poder continuar el curs 2019-2020 en situació de confinament, el servei ha 
procurat material didàctic, dispositius i connectivitat, conjuntament amb el Departament i amb la col·laboració d'agents 
privats, a famílies vulnerables, treballant així per garantir al màxim possible el seguiment del curs per part de tot 
l'alumnat. 
 
En quant als centres educatius, els serveis d'educació han hagut d'adaptar espais col·locant senyalització especial de 
seguretat i mampares, parcel·lant patis de les escoles Bressol i cedint alguns espais als centres d’ensenyament per 
garantir distàncies de seguretat, inclús altres usos d'emergència.  
 
Conjuntament amb Mobilitat i Via Pública s’ha treballat en la pacificació dels accessos a les escoles tenint en compte que 
amb les mesures derivades per la pandèmia tots els centres han hagut d’obrir nous accessos als centres, tallant algun 
carrer a les hores d’entrada/sortida, fent passadissos escolars, etc. 
 
L'increment de la neteja a les escoles municipals i de primària, així com determinades desinfeccions han estat 
imprescindibles, la qual cosa ha suposat un fort increment en el pressupost d’aquesta partida. 
 
També s’han fet intervencions en els edificis municipals del servei, s’ha adaptat tot a les circumstàncies: les gestions per 
l’escolarització, les accions de promoció educativa i, per descomptat, el funcionament de totes les escoles municipals. 
Mentrestant, s’han tirat endavant projectes tan ambiciosos com la Fira Terrassa Tria Futur, que es va planejar com a 
presencial, però que finalment va haver de ser virtual. 
 
En la línia de garantir el millor ensenyament i el correcte funcionament de les classes ha calgut fer un gran esforç 
pressupostari destinat a la contractació de professionals itinerants que poguessin cobrir necessitats provocades per 
baixes de personal vulnerable, confinaments i/o quarantenes del personal docent. Això s’ha concretat en la contractació 
de professorat i personal de suport com ara monitors i monitores per assegurar ràtios adequades als menjadors de les 
escoles bressol i d’educació especial.  
 
Les accions emmarcades com a pla de xoc ha estat fonamentals per a esmenar les conseqüències de la pandèmia i poder 
dotar dels recursos necessaris als centres, programes, projectes i a la comunitat educativa en general per encarar el curs. 
Però en paral·lel s’han desenvolupat les línies estratègiques del servei per aquest mandant amb les necessàries 
adaptacions. 
 
Destacaríem aquests àmbits i accions a considerar especialment: 
 

• Impuls de l'aliança "Educació 360. Educació a Temps Complet" fent especial èmfasi en les activitats educatives fora 
de l’horari lectiu i amb la participació de tota la comunitat educativa i el teixit social. (ampliant també, els plans 
educatius d’entorn per donar una resposta integrada i global amb especial atenció a les persones més vulnerables; 
Pla integral d’Oci educatiu; patis oberts; pla de coeducació, Passaport Edunauta, etc) 
 

• Uns dels col·lectius afectats que potser no s'han visibilitzat prou i que cal reforçar és el dels infants de 0-6 anys i el 
de les persones adultes. Amb l'Educació a temps complet al llarg i ampla de la vida, la visió abasta l'educació com un 
contínuum que va dels 0 anys fins a l'edat adulta, i programes com els que acabem d'apuntar es basen en aquest 
principi. 

 

• Reforçar  impulsar la formació professional, les noves oportunitats i l’educació des persones adultes. Convé destacar 
que per primera vegada l’Ajuntament de Terrassa ha acollit estudiants en pràctiques de formació professional dual, 
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concretament del cicles formatiu de grau superior d’educació infantil, que realitzaran les pràctiques a les escoles 
bressol municipal durant del curs 2020-21. 

 

• En aquesta mateixa direcció, s’ha donat un nou impuls al projecte Terrassa Orienta que, juntament amb altres 
serveis, entitats i institucions, ha d'esdevenir el recurs en termes d'orientació. 

 

• S’ha reforçat l’OME per a la millora de la detecció dels infants i joves amb NESE que s’han d’escolaritzar i els que 
acaben “sortint del sistema”. Caldrà reforçar la comissió d’absentisme dotant-la de més recursos per a poder fer una 
feina més proactiva i ja s’ha iniciat una experiència pilot de lluita contra l’absentisme en el Districte VII. 

 

• En la lluita contra la segregació, les aliances " tipus magnet" entre escoles i entitats, institucions o empreses,  
enforteixen la funció social, educadora i de relació i arrelament amb l'entorn dels centres. Aquest tipus d’aliances 
educatives entre les escoles municipals d’art i música i centres educatius de primària i secundària s’estan potenciant 
amb un nou projecte amb l’escola Auró, que confiem tindrà continuïtat amb altres escoles. 

 

• S’ha seguit col·laborant amb el Departament d’Educació de la Generalitat a fi i efecte de pal·liar l'actual bretxa digital. 
I, des de l’Ajuntament, cercar els recursos necessaris per a que les solucions que s'apliquin puguin ser permanents 
en el temps. 

 
Aquestes són les principals accions i línies estratègiques a enfortir i potenciar si el que volem és assegurar l'equitat 
educativa al llarg de tot el cicle vital i, en el moment que ens trobem, evitar al màxim que la bretxa educativa s’ampliï 
com ja estem detectant com a conseqüència de la Covid-19. 
 
Aquesta situació excepcional que hem viscut i que seguim vivint està tenint un impacte negatiu a tots els nivells de la 
societat. Ara bé, el que també és cert és que ens ha servit per a fer palesa la necessitat de la coordinació i creació d'un 
entramat entre els propis serveis municipals, departaments, entitats i institucions que facin viable una intervenció que 
ultrapassi les estructures actuals.  
 
De la necessitat han nascut aliances, acords i maneres de treballar que s'acabaran consolidant. Per potenciar-les aquest 
curs 2020-21 podem comptar amb una aportació extraordinària de recursos  importantíssima en el marc del Pla de Millora 
d’Oportunitats Educatives (PMOE) que permetrà reforçar de forma substancial les accions que ja s’estaven portant a 
terme dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). 
 
2. Joventut 

 
Davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19, el Servei de Joventut ha donat continuïtat als seus projectes adaptant-
los a les mesures establertes. Això ha significat dur-los a terme de forma telemàtica i en alguns d'ells no fer activitat 
presencial. 
 
Les línies d'actuació específiques que s'han dut o que es volen dur a terme davant aquesta crisi han estat: Potenciar nous 
canals de comunicació amb el jovent, treballar de forma específica el suport a l'emancipació i la salut emocional i donar 
resposta a l'estiu a l’impacte emocional i social generat per la situació excepcional de confinament. 
 
El nou context provocat per aquesta crisi ha posat de manifest la necessitat d'acompanyar el col·lectiu juvenil no només 
presencialment, sinó també, inexcusablement, a través de canals telemàtics. En aquest sentit, les noves tecnologies i el 
món virtual permeten crear un nou espai social per a l'aprenentatge i les interrelacions. Per fer-ho possible ha estat 
necessari complementar la dotació de dispositius mòbils a l'equip professional de l'Oficina jove. Així el servei ha pogut 
mantenir l'acompanyament i l'atenció telemàtica als i les joves i adaptar alguns dels seus projectes mes rellevants i 
consolidats, com ara la Mostra d'Ensenyament, a aquest context.  
 
La Mostra d’Ensenyament és un programa que posa a disposició d’estudiants, centres d’ensenyament, entitats, 
col·lectius, famílies, professionals i personal docent de la nostra ciutat un espai d’orientació i assessorament on trobar 
resposta a totes aquelles inquietuds i dubtes relacionats amb temes educatius. Amb l’objectiu de continuar amb aquesta 
tasca i oferir els màxims recursos possibles que facilitin la presa de decisió de l’alumnat, es va elaborar un recull de 
documents informatius relacionats amb els continguts que s’ofereixen a la Mostra d’Ensenyament i es va oferir unes 
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assessories online que es van estendre al llarg dels mesos d'abril i maig per atendre de forma personalitzada els dubtes i 
inquietuds dels i les joves. També cal dir que el 2020 algunes de les accions de la Mostra d'Ensenyament es van vincular 
a la Fira Terrassa Tria Futur que es va realitzar el mes de maig. 
 
Internet i les xarxes socials estan cada vegada més presents en les nostres vides, especialment com a forma de 
comunicació i en el procés de socialització de les persones joves. Són també eines de gran valor en l'àmbit socioeducatiu 
per satisfer les seves necessitats, promoure l'aprenentatge cooperatiu i crear entorns participatius. Per aquests motius, 
es considera imprescindible millorar i buscar noves estratègies de presència i d'intervenció socioeducativa en el món 
virtual, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i les xarxes 
socials i connectar amb el grup juvenil de la manera més eficient possible. La pandèmia ha demostrat la necessitat de dur 
a terme aquesta mutació de manera inexorable des d'un concepte d'intervenció presencial fins a un concepte híbrid, en 
el qual l'acompanyament es duu a terme tant presencialment com de forma virtual, i extensament. Aquesta necessitat 
és una realitat que la crisi sanitària ha accentuat, però que no és nova i no desapareixerà després de la crisi sanitària.  
 
Aquesta línia de treball es durà a terme el 2021 en el marc de la subvenció del Plan Nacional Sobre Drogas del Govern 
Central. Es farà una aposta per buscar noves estratègies de treball a les xarxes socials, per a la difusió d'activitats 
alternatives d'oci del projecte i missatges específics relacionats amb hàbits saludables, i per ampliar la intervenció 
socioeducativa i l'acompanyament als joves també en l'espai virtual. També es faran millores a la pàgina web del servei 
per fer la informació més clara i senzilla. La informació i l'assessorament desenvoluparan automàticament una eina 
informàtica de missatgeria o aplicació (chatbot) per satisfer les demandes informàtiques dels joves.  
 
Consell de la infància i l'Adolescència (CMIAT) Un exemple d'aquest treball i acompanyament en l'entorn virtual són les 
trobades que organitza aquest consell, un òrgan consultiu on infants i adolescents voluntaris i entre 10 i 14 anys, dels 
diferents de centres educatius i de lleure de la ciutat, poden exercir el seu dret a participar i a proposar accions per 
transformar la ciutat. 
 
Durant el 2020 es van realitzar les trobades del CMIAT dels diferents districtes de la ciutat, les dels cursos 2019-2020 i 
2020-2021. Les dues primeres van ser presencials, però la resta es van fer de forma telemàtica degut a la situació de crisi 
sanitària. Els i les participants van estar abordant la problemàtica de la Covid-19 i van treballar iniciatives solidàries en 
relació a aquesta: la realització d'un dibuix, escrit, poema, per a les residències de Terrassa, l'elaboració d'un manifest 
sobre com van passar el confinament en nom del CMIAT... Cal destacar la rellevància de comunicar i explicar la situació 
real a tota la ciutadania, sense excloure ningú, i donar valor al petits gestos de cada ciutadà/ana per col·laborar, des de 
les seves possibilitats. 
 
Pacte per a l’Emancipació juvenil. Per altra banda, la situació de la crisi sanitària ha agreujat la precarització en termes 
d'emancipació i autonomia de la població juvenil. En aquest sentit des del servei de Joventut es vol engegar el Pacte per 
a l’Emancipació juvenil, un acord polític i social entre l’Ajuntament de Terrassa i la resta d’agents polítics i socials, tant 
municipals com supramunicipals, per afavorir el desenvolupament d’un projecte de vida autònom de la població juvenil 
de la ciutat. El Servei de Joventut, impulsor d'aquest pacte, treballa per a que les persones joves del municipi puguin 
desenvolupar els seus projectes vitals esdevenint ciutadans i ciutadanes de ple dret, oferint uns serveis de proximitat i 
un acompanyament al llarg de la seva trajectòria vital. 
 
El 2021 es farà efectiu aquest Pacte d'Emancipació i es desenvoluparà el procés d'elaboració del Pla Local de joventut 
2022-2025 els quals tindran diferents punts en comú. Es durà a terme un procés participatiu per realitzar la diagnosi 
d'ambdós processos i en el nou Pla Local de Joventut es prioritzarà l'eix d'Emancipació i autonomia. 
 
Relacionat amb l'eix d'emancipació i autonomia, també s'ha detectat una necessitat de treballar aspectes relacionats 
amb la salut emocional de les persones joves. En aquest sentit s'ha donat resposta a aquesta situació amb la realització 
de tallers per a joves i per a professionals que treballen amb joves sobre salut emocional a càrrec de Creu Roja de Terrassa. 
S'han realitzat dos tallers: Primers auxilis psicològics, dirigit a professionals que treballen amb joves, i Salut emocional, 
dirigit a joves de 14 a 35 anys. 

 
Més estiu. Cal ressaltar  que els mesos d'estiu de 2020 van coincidir en el moment de desconfinament i d'una etapa sense 
activitat escolar per part d'infants i joves. Des del Servei de joventut i amb coordinació amb altres serveis, es va voler 
donar resposta a aquest impacte emocional i social generat per aquesta situació excepcional de confinament i de la crisi 
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sanitària amb el Més estiu, una programació d’activitats per a infants, adolescents i joves durant l’estiu, dins el marc de 
treball dels casals d’estiu. 
 
El 2020, amb el +Estiu, s’ha fet l’aposta d’incrementar l’oferta de casals d’estiu, dotant-la de més recursos, ampliant-la 
en número de places i de dates, i incorporant-hi una oferta d’activitats culturals i formatives. En aquest sentit, la 
col·laboració i transversalitat entre diferents serveis -Joventut, Educació i Serveis Socials principalment- ha estat clau. 
Aquesta col·laboració ha permès unificar els casals d’estiu que es coordinen des del Servei de Joventut amb el dispositiu 
d’agost que ofereix Serveis socials i incorporar a participació per primera vegada dels casals organitzats per Associacions 
de Mares i Pares (AMPA, AFA) i altres entitats sense afany de lucre. 
 
Això ha permès oferir un 10% més de places que els anys anteriors el mes de juliol, i l’increment de més del doble de 
places per al mes d'agost respecte l'any passat. Pel que fa l’oferta per als infants i joves amb capacitats diverses, les places 
també s'han duplicat respecte l'any passat. Per assumir aquest increment i per tal d’aplicar les mesures de seguretat en 
relació a la distància física i l’establiment dels grups i ràtio de monitor/a per infants, els casals s'han realitzat a 45 espais 
de la ciutat repartits entre escoles instituts i locals de les entitats de lleure. L'ajuntament ha fet un gran esforç 
pressupostari per garantir l'activitat imprescindible per a la salut mental d'infants, adolescents i joves, amb les màximes 
mesures de seguretat i higiene. La complicitat i l'enteniment amb les entitats d'educació en el lleure ha estat 
imprescindible i cal valorar també la feina feta per aquestes. 
 
Per tal de donar suport al projecte transversal Més Estiu es va dissenyar una oferta de visites guiades al patrimoni, a 
càrrec de personal del propi Servei de Turisme i de guies especialitzades, que es va desenvolupar durant els mesos de 
juliol, agost i setembre. L'oferta va arribar a un total de 163 participants i va resultar un bon complement cultural per a 
aquells grups dels casals que volien complementar la seva activitat amb aquesta proposta de coneixement i valoració del 
patrimoni de la ciutat. Per a futures edicions del projecte Més Estiu, s'han establert les bases per fer una oferta de visites 
al patrimoni assumible des del propi Servei de Turisme i d'interès per als grups d'infants i joves. 
 
3. Terrassa Universitària 
 
Setmana de la Ciència. Al llarg de 2020 hem mantingut l'aposta pel posicionament de Terrassa Universitària. Entre les 
actuacions desenvolupades destaquem la participació en  la 25è edició de la Setmana de la Ciència, l’esdeveniment de 
divulgació de la ciència més important d’Europa. Des del servei d'Universitats, a més a més d’organitzar la Jornada de 
divulgació, es va treballar en la recollida i difusió d’activitats programades a la ciutat, activitats impulsades per 
l’Ajuntament de Terrassa, l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (ESEIAAT), la Facultat 
d’Òptica i Optometria (FOOT), el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i el Museu de 
Terrassa, amb l'objectiu de fer més visible la Setmana de la Ciència a Terrassa, estimular que es facin més activitats dins 
la Setmana de la Ciència i que la ciutadania accedeixi amb més facilitat a aquesta informació. 
 
La situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha marcat la temàtica de la Setmana de la Ciència 
2020 que ha estat centrada en aquesta malaltia i s’ha hagut d’adaptar a la situació sanitària del moment. Es van portar a 
terme un total de 14 activitats 7 de les activitats es van fer en format virtual i 7 en format presencial.  
 
També ves va organitzar la jornada de tancament "Rosalind Franklin, del virus de la Polio a la COVID-19. Coneixement, 
tecnologia i col·laboració en la millora del context COVID-19",  en què hi van participar FIBRACAT TV, Fundació Mútua 
Terrassa per a la Recerca, Docència i Innovació, Leitat i Intexter.  
 
És del tot positiu que, tot i la situació sanitària, s'hagin organitzat activitats adaptades (bé en format virtual o en format 
presencial amb totes les mesures sanitàries) que ha permès que 2.039 persones s'hagin acostat a diferents continguts 
científics. La gravació de la jornada de tancament està disponible a la web del servei, per tant hem posat aquest 
coneixement a l'abast de la ciutadania, donant a conèixer aquests projectes de recerca  a un ventall de públic molt més 
ampli. 
  
La celebració de la Setmana de la Ciència 2021 de ben segur que podrà comptar amb més activitats. En el cas que no sigui 
possible organitzar activitats presencials tenim l'experiència totalment positiva de les activitats en línia.  
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Mostra del Coneixement. El programa Mostra del Coneixement, amb activitats de divulgació del coneixement i de 
promoció del Campus Terrassa adreçades als centres de secundària, que es porta a terme des de fa més de 10 anys, ha 
estat adaptat a la nova realitat, oferint activitats als centres de secundària que es puguin seguir en línia, o bé atenent a 
la normativa de presencialitat permesa. Hem mantingut el nombre d'activitats respecte el mateix període de l'any 2019 
i s'han atès totes les demandes, aquesta adaptació ha facilitat als centres el desenvolupament de les seves activitats per 
la flexibilitat alhora de concretar les activitats així com el format.  L'adaptació al format en línia ha incrementat les 
demandes d'activitats per al primer trimestre de 2021, en aquests moments estem gestionant 48 activitats, aquest format 
en permetrà ampliar els nombre de persones assistents a les activitats. 
 
Suport a les activitats del Campus. Hem col•laborat en la publicació de la història de l'ESEIAAT, amb motiu de la celebració 
dels 50 anys de la UPC, en un format atractiu per a joves i infants. Aquesta publicació donarà a conèixer els orígens de 
l'Escola industrial i el lligam que ha mantingut amb la ciutat i l'ajuntament des dels seus inicis i es distribuirà en els centres 
de primària i secundària de la comarca entre un alumnat que aviat haurà de decidir on continuar estudis universitaris. Ha 
estat un bon projecte alternatiu a l'acte de graduació que no es va poder fer ( graduació de 1500 alumnes amb l'assistència 
de 4000 persones) i que tenia una important presència a mitjans de comunicació. 
 
Internet. Posada en marxa una web-app de Terrassa Universitària per facilitar la consulta,  en tot tipus de dispositius, de 
la informació i serveis que ofereix la ciutat a la comunitat universitària. És un pas endavant en els serveis que posem a 
disposició dels actors de Campus, una eina que els hi permet consultar informació del seu interès des de dispositius 
mòbils. Per tal que tingués el màxim d’informació possible, es va demanar informació a tots els centres universitaris de 
la ciutat.  
 
Jornada Dona, Ciència i Tecnologia a la tardor. Ha estat del tot positiva la celebració de la Jornada per la continuació de 
les accions de visibilització de les dones, que es va iniciar l'any 2019 i que es continuarà amb el Congrés Dones, Ciència i 
Tecnologia que tindrà lloc els dies 25 i 26 de març.  El fet de tenir material enregistrat de la Jornada i de les ponències 
ens permet fer arribar aquest contingut a un nombre molt elevat de persones i d'utilitzar-lo per fer difusió del Congrés i 
de la ciutat. 
 
Festival de Cinema i nous relats audiovisuals. Aquesta actuació es va incloure en el Pla de xoc perquè en aquell moment 
s’havia començat a treballar amb organització d’un nou projecte de festival proposat per exalumnes de l’ESCAC. S’han 
fet reunions i contactes per donar suport en aquesta fase de gestació per tal que pugui veure la llum durant el 2022, tal i 
com estava previst des de l’inici. Es continuarà treballant durant aquest 2021, ja que la voluntat és acollir diversos festivals 
organitzats des de la iniciativa privada i amb suport municipal que contribueixin a l’estratègia de ciutat del cinema i de 
projecció de la ciutat com a Ciutat creativa de la UNESCO.  
 
Consell Universitari. Aquesta actuació es composa de quatre accions:  
 

• Primera fase de l'estudi de la salut visual d'infants en un entorn de confinament. Centre Universitari de la Visió 
(CUV). L'estudi permetrà posar a l'abast de la ciutadania unes eines essencials per adequar les condicions en què 
es fan servir les pantalles i compensar la sobreexposició derivada del confinament. És una acció en què el 
coneixement i la recerca del Campus es visibilitza i dóna resposta a necessitats derivades de la situació.  
 

• Codis QR Tracem. Donar resposta a les necessitats de recollida de dades amb un sistema àgil que simplifica aquesta 
tasca obligatòria ha estat un bon recolzament per als centres de Campus. S’ha donat suport a una tecnologia 
desenvolupada per una empresa local i s’ha pogut “testejar” en esdeveniments amb assistència de públic del cicle 
de Nadal i Reis.  

 
•  Beques de recerca. La visibilització de la recerca que es porta a terme al Campus Terrassa s'ha incrementat en fer 

l'activitat en línia i tenir material enregistrat de la presentació de projectes i de les ponències que ens permet fer 
arribar aquest contingut a un nombre molt elevat de persones i d'utilitzar-lo per fer promoció del Campus 
Terrassa.  

 
• Mascaretes TU - Terrassa Universitària . S’han encarregat mascaretes amb el lema Terrassa Universitària. Ara, els 

centres disposen d'un element necessari en la situació actual i és una molt bona manera de visibilitzar la marca 
TU Terrassa Universitària amb aquest subministrament de mascaretes, utilitzades pel professorat. 
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4. Altres actuacions destacables 
 
Fem estiu" a la bct xarxa. Juliol, agost i setembre. Per primera vegada a la xarxa de biblioteques de Terrassa s'ha fet una 
programació d'activitats a l'estiu. Habitualment els cicles finalitzaven amb el curs escolar (a finals de maig) i es reprenen 
a l'octubre. Amb les vacances la dinàmica dels usuaris canvia molt i no participen de les activitats i programar volia dir no 
tenir assistència i fer una despesa innecessària. Aquest any, preveient que amb el confinament i que moltes famílies 
haurien patit econòmicament i que no podrien pagar unes vacances o marxar a l'estiu, es va creure necessari donar una 
mica d'aire d'oci entorn a la lectura a un àmbit familiar així com també, activitats pels nens i nenes que s'haurien quedat 
a casa durant tot un trimestre escolar. Aquesta programació, amb un pressupost de 4700€ i una previsió de 27 activitats, 
ha incrementat fins a 65 activitats gràcies al suport de la contractació de substituts d'estiu de tal manera, que el personal 
de les biblioteques s'han pogut dedicar a fer activitats de dinamització lector. Malgrat algunes de les activitats previstes 
s'han hagut d'anular per mesures sanitàries o per canvis esdevinguts, tot i així la participació ha estat bona i es valora 
positivament haver fer l'aposta d'una programació d'activitats a l'estiu. 
 
Tallers per infants. Tallers estiu: el preu final és de 1.232 euros. Se’n van beneficiar 110 infants (81 nenes i 29 nens). Les 
activitats es van desenvolupar entre el 29 de juny i el 10 de juliol, un total de 9 tallers. Es van anul·lar per manca 
d’inscripcions ( no s’arribava al mínim de participants per taller, ni es tenia més pressupost per a subvencionar-los o fer-
los gratuïts ), el tallers previstos entre el 13 i el 31 de juliol, un total de 15. 
 
Els tallers de es van realitzar en format virtual, la qual cosa va permetre una ampliació de la ràtio de participants. Els 
inscrits van rebre els materials necessaris per a realitzar les activitats, recollint-lo prèviament a la Casa Soler i Palet. 
Seguint l’horari establert, l’activitat es feia a casa connectant mitjançant una aplicació informàtica, amb les monitores 
que realitzaven i dirigien l’activitat en els locals del Museu..  El nombre de beneficiaris van ser 98 en les dates i tallers 
següents: 22/12/20,  Fem minitions, 35 infants; 29/12/20,  Decoracions nadalenques, 30 infants; 04/01/21, Fem un Xiu-
Xiu, 33 infants. 
 
Resum global de l’execució de l’eix 

 

Actuacions previstes al Pla de Xoc 47   

Noves actuacions incorporades 1   

Total actuacions 48   

Actuacions realitzades o en execució 42 87,50% 

Actuacions no realitzades 6 12,50% 
   

Despesa prevista amb dotació al pressupost       1.078.402 €    

Major despesa per execució d'accions       1.036.818 €    

Despesa total prevista       2.115.220 €    

Despesa executada       2.232.965 €     105,57% 

 
Principals actuacions (*) 

 

Nº Actuació Import 

3 Beques esplais, menjador i casals d’estiu 627.778 € 

21 
+ Estiu projecte unificació casals d’estiu completats amb actuacions educatives i 
culturals 

474.779 €  

 1 Esplais diaris i esplai al carrer 400.000 € 

11 Adequació escoles a la situació Covid-19 254.650 € 
(*) Actuacions amb una despesa superior a 100.000 € 
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3.2. Gent gran, persones amb risc de vulnerabilitat i en situació d’atur 

 
1. Habitatge i pobresa energètica 
 
L’habitatge, l’aigua o la llum són drets fonamentals i l’Ajuntament té la voluntat de garantir l’accés a aquests a tota la 
ciutadania, vetllant especialment per les persones que es troben en situacions adverses. L’impacte econòmic de la Covid 
ha provocat un increment del nombre de persones en risc de vulnerabilitat i per pal·liar aquest efecte s’han pres 
mesures per donar accés a serveis bàsics com l’aigua amb la  instal·lació de comptadors socials que han assegurat el 
subministrament en 61 habitatges i també s’ha ofert la possibilitat de sol·licitar l’ajornament del rebut del segon 
trimestre, a la que s’han acollit 268 abonats i abonades, tant particulars com comercials.  
 
Pel que fa a l’habitatge, s’ha donat un pas més en l’objectiu de destinar un 30% del sostre residencial en el sòl urbà 
consolidat a habitatge social de protecció pública, amb l’adjudicació dels treballs de modificació del POUM. Aquesta 
mesura, juntament amb les accions per impulsar l’ocupació d’habitatges buits, en mans de grans tenidors, mitjançant 
expedients per utilització anòmala dels habitatges (s’han obert 100 al 2020), busquen mobilitzar el parc d’habitatges i 
fer-lo més assequible. 
 
Pel que fa a l’energia, l’adhesió de Terrassa a l’Associació de municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)i la creació 
del Programa de Transició energètica, apunten el camí que vol seguir l’Ajuntament els propers anys. Aquestes primeres 
actuacions són la base per aconseguir un model energètic just, democràtic i sostenible, on quedi garantit el dret social 
a l’accés a l’energia i on la ciutadania i les empreses puguin  generar la seva pròpia energia verda. De les mesures 
proposades en aquesta línia, només una no ha arrencat encara, ja que estem a l’espera de l’obertura de noves 
convocatòries de plans d’ocupació que ens permetin iniciar les campanyes d’assessorament. 
 
2. Gent gran 

 
La crisi sanitària ha condicionat enormement el desenvolupament de les accions previstes pel servei de Promoció de 
Gent Gran per al 2020, no només per la dificultat que ha suposat repensar els projectes i adaptar-los a les situacions 
constantment canviants, sinó també, pel perfil poblacional al que s'adreça i el desconeixement previ de la seva capacitat 
tecnològica. Així doncs, el servei va reorientar les seves actuacions, majoritàriament, les d’acompanyament a les 
persones grans soles, a traves de seguiment telefònic i seguiment i suport a la situació de les residències. 
 
Les accions que es van preveure al Pla de xoc responien a accions ja programades i finançades amb recursos disponibles 
al pressupost municipal del 2020 i es van poder anar fent totes sense que suposes despesa afegida, a excepció 
d’aquelles activitats que requerien presencialitat, i que no s’ha pogut realitzar. 
 
El treball realitzat des del servei durant el 2020 ha permès trencar estereotips i pors vers les persones grans, modificar 
els canals de comunicació i identificar noves formes de participació. A tal efecte, després d’una prova pilot el darrer 
trimestre de l’any, el Casal Anna Murià preveu engegar al febrer/2021 12 tallers virtuals on es preveu la participació de 
més de 100 persones. 
 
El fet de que les persones grans hagin estat identificades com a perfil vulnerable en aquesta situació de crisi sanitària 
he condicionat que no hagin pogut escollir en determinats assumptes, doncs per tal de «protegir-los» s’ha decidit per 
ells, com a col·lectiu homogeni i «vulnerable». Els establiments que eren espais de relació, formació, apoderament no 
han permès la presencialitat i ha calgut força temps per poder ajustar possibilitats i desitjos. 
 
Oficina d’Informació a la Gent Gran La seva posada en funcionament ha estat més important que mai, cobrint una 
funció, que s’abordava des de la gestió de la informació i no de l’acompanyament real. L’activa el +60 es reinventa i a 
traves de les farmàcies informa a la ciutadania de la possibilitat d'estar informats d’activitats que puguin ser del seu 
interès. 
 
3. Qualitat democràtica 
 
La situació de pandèmia ha mostrat la complexitat de gestionar certes qüestions exclusivament des dels serveis públics, 
la necessitat d'adaptació a les situacions amb la màxima celeritat i immediatesa i especialment, la importància de la 
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col·laboració, del respecte i de la suma. 
 
La pandèmia ha fet aflorar noves necessitats i ha incrementat algunes ja presents en la nostra quotidianitat. Cal destacar 
el suport de la ciutadania i l'oferiment de voluntariat elevat que s'ha viscut durant tot el 2020. En aquest sentit des de 
l'inici de la pandèmica el servei de Qualitat democràtica s’ha coordinat amb Protecció Civil i amb els Serveis Socials 
Municipals per determinar el circuit més efectiu per poder gestionar aquests oferiments de la ciutadania de donar 
suport a través del voluntariat amb la gestió de les demandes de les persones més necessitades. 
 
El Punt del Voluntariat va agafar la responsabilitat de gestionar la bossa de persones voluntàries, que inicialment es va 
preveure per nodrir de voluntaris els projectes de Creu Roja. Aquesta bossa ha donat resposta a altres accions com són 
els casals d'estiu "Més estiu".  
 
Així mateix, amb la col·laboració de la Taula de les entitats del voluntariat, l’equip del servei ha treballat en la 
reorientació dels projectes programats per l’any -que requerien de participació presencial- en dos actuacions d’impacte 
sobre el reconeixement i homenatge al voluntariat durant la pandèmia (mural graffitti i vídeo promoció voluntariat 
juvenil). 
 
Pel que fa a l’àmbit de suport i foment a l’associacionisme, i davant la impossibilitat d’avançar en la part presencial del 
projecte de l’Espai de les Entitats, l’equip de Qualitat es va centrar en crear l’espai online del projecte 
(espaientitats.terrassa.cat), de forma transversal amb els serveis municipals i a través de diferents enquestes i 
formacions online a les entitats. 
 
També, des del teletreball s’ha pogut oferir formació online a les entitats. Aquesta ha estat una acció prioritària per 
donar suport a les entitats en moments d’excepcionalitat en l’afectació a la seva activitat i projectes. 
 
Durant tot l’any, el servei ha estat atenent la ciutadania de forma online a través del telèfon habitual, correu electrònic 
i de xarxes socials. L’atenció telefònica del servei s’ha intentat garantir al màxim a través de la derivació de la centraleta 
al personal que treballa online, fent les atencions en la mesura que les eines telemàtiques ens han permès. 
 
Malgrat la restricció de presencialitat, el servei ha pogut adaptar accions que han permès continuar oferint serveis a 
les entitats i al voluntariat. 
 
4. Promoció de la lectura, clubs, tallers, xerrades, etc. 
 
Amb la doble intenció de promoure la lectura sobretot a les persones que tenen menys mobilitat o no podien accedir 
a les biblioteques o que moltes activitat s'havien vist afectades, es va traslladar la programació habitual en sessions 
virtuals afavorint que poguessin participar sense sotmetre a risc de contagi per contacte, presencialitat, etc. I respectant 
les mesures sanitàries. S'han virtualitzat la majoria de clubs de lectura. Val a dir que la majoria dels assistents als clubs 
forment part de la franja vulnerable ja que són dones, soles i majors de 60 anys.  
 
La segona intenció era que el personal  professional contactat i calendaritzat per a fer activats al llarg dels mesos de 
març, abril, maig i juny que no va poder fer les activitats programades pel confinament, poguessin mantenir els catxets 
i donar la possibilitat d'oferir les sessions d'hores del conte, tallers, etc. de manera virtual. 
 
Resum global de l’execució de l’eix 

 

Actuacions previstes al Pla de Xoc 51   

Noves actuacions 7   

Total actuacions 58   

Actuacions realitzades o en execució 50 86,21% 

Actuacions no realitzades 8 13,79% 
   

Despesa prevista amb dotació al pressupost         579.314 €    

Major despesa per execució d'accions      1.516.404 €    
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Despesa total prevista      2.095.718 €    

Despesa executada      1.546.752 €  73,81% 

 
Principals actuacions (*) 

 

Nº Actuació Import 

16 Ajuts socials 425.000 € 

13 Albergs d’emergència (Andana, joventut i escola França) 340.745 € 

14 El Rebost. Lots d’aliments per a famílies vulnerables 255.159 € 

18 Andana. Continuïtat  al projecte 124.167 € 

2 Suport a l’habitatge.  Impuls ocupació habitatge buits. 111.355 € 
(*) Actuacions amb una despesa superior a 100.000 € 
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3.3. Teixit empresarial i comerç 

 
1. Turisme i promoció de la ciutat 
 
L'Oficina de Turisme i els serveis que ofereix (informació i atenció als visitants, visites i rutes guiades a la ciutat...) suposen 
un important element d'atracció de visitants, i per tant és una eina d'estímul a l'economia i el comerç local que cal tornar 
a posar en marxa quan abans sigui possible.  
 
Es va dur a terme la reobertura a finals del mes de juny, quan les mesures aprovades per lluitar contra la pandèmia van 
permetre recuperar el treball presencial. Es va contractar personal suplementari per poder cobrir els llocs de treball i els 
horaris que quedaven descoberts pels permisos de maternitat i les reduccions de jornada de part del personal, i es van 
reprendre els contractes de serveis amb les empreses de seguretat i de guies turístics que permeten mantenir l'oferta de 
servei durant els set dies de la setmana. 
 
S'ha treballat en el marc de comissions impulsades per les administracions turístiques (Diputació de Barcelona i Direcció 
General de Turisme) i amb els propis serveis competents de l'Ajuntament de Terrassa per adaptar l'atenció al públic a 
l'Oficina i la realització de les visites guiades a les normatives sanitàries de prevenció i protecció de la pandèmia. A més 
d'introduir canvis en la disposició física de l'Oficina i en els protocols d'atenció al públic, es va adquirir un complet equip 
de radioguies que permet dur a terme les visites i rutes guiades mantenint en tot moment la distància entre els 
participants i permetent un millor control per part del guia. S'han adaptat també els aforaments màxims dels grups 
participants i dels espais visitables a les normes de prevenció, i s'han establert circuits d'entrada i sortida per evitar en 
tot moment qualsevol aglomeració. 
 
Amb totes aquestes mesures es va reprendre l'activitat durant els mesos d'estiu i tardor, i tot i que amb un volum de 
participants inferior al dels anys anteriors, s'ha mantingut l'oferta de visites i rutes guiades de forma ininterrompuda, 
arribant a més de 1.100 participants, tot i haver de limitar els grups a un màxim de 6 persones, suspendre en moments 
de restriccions l'oferta de rutes, i comptar només amb participants locals en els moments de confinament municipal. 
L'Oficina de Turisme ha registrat gairebé 2.500 consultes presencials, quedant per sota de les xifres d'altres anys però 
mantenint un flux constant de visites, i una activitat notable de venda d'articles promocionals de Terrassa. 
 
Aquestes activitats han permès contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica i comercial de la ciutat, tant en l'àmbit 
dels serveis com molt especialment en el de la restauració, petit comerç, etc., en uns moments en què la greu crisi 
provocada per la pandèmia ho fan més necessari que mai. 
 
De cara al futur més immediat, el Servei disposa del material tècnic i els recursos humans per garantir el manteniment 
de l'activitat de l'Oficina i el servei de visites guiades, adaptant-nos fàcilment a una situació de majors o menors 
restriccions segons evolucionin les mesures de prevenció sanitària, i s'està treballant per poder seguir oferint aquesta 
activitat com a complement i estímul a la vida econòmica, comercial i social de la nostra ciutat, afegint noves opcions 
d'activitat i millorant els serveis oferts i la seva comunicació i difusió. 
 
Pacte de reactivació econòmica i social de Terrassa -Taula de Treball Turístic. S'ha treballat amb les empreses i entitats 
del sector convocant la Taula de Turisme, per avançar en l'elaboració del Pla de Màrqueting Turístic, i per acordar la 
millora i les estratègies de promoció dels productes turístics de la ciutat. Aquest treball conjunt amb la quarantena 
d'entitats, empreses i associacions de la taula ha de servir per millorar el producte turístic de Terrassa i la seva capacitat 
de generar atracció de visitants i oferta d'activitats, contribuint així a la reactivació del teixit econòmic i social de la ciutat. 
Amb l'objectiu de promocionar aquesta oferta, s'han editat les publicacions de promoció que han de permetre un bon 
posicionament per al 2021: guia Terrassa Turisme 2021, oferta de rutes i visites guiades, plànol turístic pels hotels. Per a 
l'any vinent es planteja continuar el treball amb la Taula per ampliar l'oferta de producte turístic de la ciutat i seguir 
millorant la seva promoció i divulgació. 
 
Posicionament de Terrassa com a destí de Turisme de proximitat. Davant de la impossibilitat de dur a terme la principal 
campanya promocional de l'últim trimestre de l'any, la Tardor de Cuina i Bolets, a causa de les restriccions al sector de la 
restauració i a la mobilitat en general, s'ha treballat conjuntament amb el Gremi d'Hostaleria, la Fundació Sant Galderic, 
l'Escola D'Hoteleria Mossèn Homs i els mercats en la realització de material promocional pels productes de proximitat, i 
així poder mantenir l'aposta per la gastronomia local. Concretament s’ha avançat en el desenvolupament del “Pla per la 
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recuperació de la identitat gastronòmica vallesana” que preveu diferents línies i accions per donar suport als productors 
locals i promocionar la seva oferta, en el marc de la marca “Terrassa Gastronòmica”. Com a element singular, s'ha editat 
un calendari gastronòmic que recull els productors, elaboradors i comerç local.  
 
A causa de la reducció obligada del turisme i dels desplaçaments llunyans per la situació provocada per la pandèmia, s'ha 
apostat pel turisme de proximitat com a principal mercat per a la nostra ciutat, en aquest sentit s’han emprès campanyes 
de comunicació a través de les xarxes socials, que permeten segmentar la nostra comunicació cap a aquests públics de 
l’àmbit comarcal, provincial o català, i alhora posicionar i donar major difusió a les imatges i a les propostes d’activitats 
generades per la ciutat.  El públic atès a l’Oficina de Turisme durant el darrer quadrimestre de l’any ha estat molt 
majoritàriament provinent d’aquest mercat de proximitat, i sempre que les restriccions de mobilitat ho han permès, s’ha 
mantingut una demanda sostinguda tant per visitar la ciutat com per participar en l’oferta de visites guiades i altres 
activitats, amb dades inferiors a les de l’any anterior com era d’esperar, però amb un volum fins i tot per sobre de les 
expectatives que ens permet seguir apostant per posicionar l’oferta de Terrassa dins el mercat de proximitat i en general 
a nivell català. De cara a l’any vinent, i a l’espera d’una futura reactivació de l’activitat turística general, seguirem apostant 
per la comunicació i la promoció adreçada al públic de proximitat, i treballar els productes turístics i l’oferta d’activitats 
de la ciutat en aquesta direcció. 
 
També com un element important de captació d’aquest turisme de proximitat, i com un a element dinamitzador de 
l’activitat econòmica i comercial dels territoris amb recursos de turisme industrial, des del Servei s'ha mantingut l'activitat 
de promoció d’aquest tipus de turisme, molt connectat a la vida cultural i a la singularitat local. Des de la direcció de la 
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), hem treballat per adaptar-nos a les condicions i restriccions imposades 
per la pandèmia, que han obligat a suspendre algunes de les principals activitats anuals (presència al Saló del Turisme de 
Barcelona, activitats dins la Setmana del Turisme Industrial), i que hem hagut de reconvertir en campanyes de promoció 
centrades també en els públics locals o de proximitat, i connectades amb altres ofertes o esdeveniments del territori. 
 
Pla de Màrqueting Turístic. La realització de plans de màrqueting és una de les mesures proposades en el treball de 
repensar les ciutats post-covid del Programa Internacional de Cooperació Urbana de la Unió Europea. En el cas de 
Terrassa, l’elaboració del Pla es va iniciar a finals del 2019 gràcies a un acord de col•laboració amb la Diputació de 
Barcelona, però la greu crisi del 2020 ha obligat a replantejar la seva metodologia i continguts per tal d’adaptar-se a la 
realitat actual del sector turístic i a les expectatives de futur a curt i mig termini. 
 
Conjuntament amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i amb l'empresa consultora, s'ha acabat l'elaboració del Pla, 
eina estratègica i metodològica que ha de permetre millorar el posicionament turístic de la ciutat i assolir objectius de 
millora de productes, mercats i major atracció de visitants. El Pla s'ha treballat amb la participació de les entitats, 
empreses i agents de la Taula de Turisme, i s'ha presentat als grups municipals en comissió informativa, i al conjunt dels 
agents del sector turístic en diverses reunions de la Taula. A principis del 2021 es preveu la seva aprovació oficial per 
l'òrgan competent de l'Ajuntament, i adaptar el funcionament i el seguiment dels processos i objectius del Servei de 
Turisme al seu contingut. El Pla ens ofereix les directrius i les estratègies adequades per afrontar la millora i la projecció 
del sector turístic de la ciutat de cara a aquest 2021 i als anys posteriors, i proposa el treball en un conjunt de més de 60 
accions que ens han de servir per desenvolupar els àmbits en els que Terrassa té el seu principal potencial (cultural, 
professional i de reunions, esportiu, etc.). 
 
1a edició Fira Terrassa Gastronòmica. Amb l’objectiu de donar suport als productors i al sector de la restauració, i ajudar 
en la seva recuperació econòmica, s’ha treballat en aquest nou projecte de Fira que parteix de la col·laboració público-
privada i que s’ha gestat en el marc de la Comissió de treball Terrassa Gastronòmica. Aquesta proposta inclou el sector 
de la restauració local (Gremi d’Hostaleria), els productes de Km0 mitjançant la participació dels productors agraris del 
nostre entorn (Anella Verda i Parc Natural), empreses de cervesa artesana local i destil·lats de creació artesana local 
(ratafia), distribuïdors i elaboradors de la zona, entre d’altres, per ajudar a la reactivació econòmica. Projecte que s’ha 
començat a treballar amb la Fundació Sant Galderic, Gremi d’Hostaleria de Terrassa, Fundació Miquel Agustí i personal 
tècnic del serveis de Turisme, Medi Ambient, Emprenedoria i Economia Social, i comerç. 
 
Durant l’any 2020 no ha estat possible incloure al pressupost de l’exercici la partida econòmica per al pressupost de 
mínims que s’ha calculat per a dur el projecte a la pràctica, que s’estima a l’entorn dels 12.000 €, motiu pel qual s’ha 
hagut de descartar la seva realització, tot i el treball tècnic de disseny de l’activitat i les reunions mantingudes amb totes 
les entitats implicades. Actualment es treballa per portar a terme el projecte en una data consensuada amb el sector i 
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amb el propi calendari d’esdeveniments de la ciutat, al mes de juny de 2021, i amb l’objectiu d’assolir els efectes esperats 
amb aquesta activitat. 
  
Programa Terrassa Turisme de Reunions. Un altre àmbit en el que s’ha treballat ha estat en el turisme de reunions o 
MICE. La greu crisi en aquest sector ha provocat la pràctica desaparició dels congressos i reunions d’empresa durant el 
segon semestre de l’any. De la mà del Barcelona Convention Bureau (Agència Catalana de Turisme) i la Diputació de 
Barcelona s’ha treballat en comissions per adaptar-se al futur del sector i poder presentar l’oferta de Terrassa en aquest 
àmbit, connectant les nostres activitats, equipaments i empreses amb els esdeveniments i les oportunitats que es 
generaran a l’entorn de Barcelona quan es vagi reprenent l’activitat. També s’ha contactat amb les empreses locals que 
estan recuperant l’activitat de reunions i esdeveniments, aconseguint fins i tot alguna nova incorporació a la Taula de 
treball de Turisme (Masia Can Bonvilar, etc.). Des del Servei hem assistit a jornades de formació i preparació de la futura 
estratègia de captació i venda, així com a un workshop especialitzat en operadors espanyols a l’entorn del segell de 
“Ciutats amb Caràcter” al que pertany Terrassa. De cara al futur creiem que és important seguir treballant de forma 
coordinada amb les empreses locals i les institucions col•laboradores per aconseguir un bon posicionament de Terrassa 
quan es vagi reprenent l’activitat d’aquest sector que és tan important per generar visites i activitat econòmica al nostre 
territori. 
 
2. Parc Audiovisual 

 
Des del Parc hem volgut donar suport als nostres usuaris per tal l'impacte de la crisi derivada de la Covid no fos ofegant i 
evitar el seu tancament. 
 
Pel que fa a les empreses instal·lades al Parc, amb la condonació de dos mesos de lloguer (abril i maig) i el fraccionament 
en sis quotes del lloguer de juny, hem pogut donar un respir durant els mesos de tancament i per tant de menys activitat 
de les empreses. Això va suposar un menys ingrés de 85.000 eu fins al mes d'octubre. 
 
D'octubre fins a final d'any hem sumat un menys d'ingrés d'11.000 eu pels acords d'ajornaments i reduccions de les 
quotes dutes a terme amb vàries de les empreses instal•lades al Parc.  
 
El total de menys ingrés pel Parc ha estat de 96.000 € que donem per bo si així hem evitat que empreses que han confiat 
en nosaltres instal·lades al Parc hagin de tancar. 
 
Tot i això, hem tingut baixes, però també noves altes que ens dona esperança per tornar a tenir tots els espais d'oficines 
ocupats de cara al 2021. 
  
Pel que fa a la línia d'activitat de rodatges, vam deixar de cobrar els mesos que per decret tota l'activitat (excepte 
l'essencial) es va haver d’aturar. Això va suposar un menys ingrés de 36.000 euros que va ajudar les productores 
instal·lades aquells mesos al Parc, i un cop represa l'activitat, poguessin acabar les produccions.  
 
Sabem que el cost dels platós i espais de rodatge és una petita part d'un gran pressupost de sèrie o pel•lícula, però la 
imatge del Parc és va veure reforçada al donar suport al sector en temps difícils.  
  
La perspectiva pel 2021 és bona, hi ha molta necessitat de noves produccions, especialment per les plataformes, a causa 
del gran consum i competència per nous continguts. A més, durant aquests mesos hem treballat conjuntament amb l'ICEC 
(Institut Català d'Empreses Culturals) per convertir Terrassa i el Parc en un gran centre de producció i així poder continuar 
sent motor social i econòmic de la ciutat.  
 
Terrassa City of Film. És una estratègia de ciutat que es treballa i s’implementa des de diverses serveis municipals, amb 
la coordinació de Projectes Audiovisuals. Durant el 2020, s’ha elaborat el pla de treball i s’han definit les línies d'actuació 
municipal en l'àmbit de l'audiovisual,  a més tramar les complicitats i aliances amb la resta d'operadors del sector tant a 
la ciutat com a la resta del país i de l'Estat. 
 
Amb l'objectiu de mapejar i definir el pla d'innovació del sector audiovisual a Terrassa, finançat per la Diputació de 
Barcelona s'ha encarregat a una consultoria la definició del pla d'innovació. L’objectiu és dinamitzar el sector audiovisual 
a la ciutat a partir de diverses accions, entre ells un treball de prospecció empresarial, un Marketplace del sector i l’impuls 
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de la Setmana del Cinema. Aquest projecte singular d’innovació en l’àmbit audiovisual es desenvolupa entre els anys 
2020 i 2021, amb suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Un dels àmbits d’actuació de Terrassa City Of Film és el suport als festivals de cinema, curtmetratges i audiovisuals a la 
ciutat. En aquest sentit, s’ha donat suport al Festival CinemaCastells, una nova iniciativa de la Revista Castells que 
s’emmarca en la celebració del 10è aniversari de la inscripció dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco, el 16 de novembre. La primera edició se celebrarà l’abril de 2021, i pretén establir un vincle entre la cultura 
popular i l’audiovisual, impulsant la producció cinematogràfica del fet casteller. 
 
Altres actuacions. La Revista Castells s’edita des del 2005, i va ser la impulsora de la candidatura dels Castells com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Amb aquest Festival, la publicació continua apostant per la promoció del fet 
casteller, en un any especialment dur per a tota la societat i també, evidentment, per al a família castellera. 
 
El 20 de novembre passat, es va fer Acte institucional de celebració del X Aniversari de la nominació dels Castells Patrimoni 
Mundial Immaterial i Presentació del Certamen CINEMA –CASTELLS. 
 
Per Terrassa, el Festival CinemaCastells és una iniciativa que permet lligar diversos actius Unesco de la ciutat: els castells, 
coincidint amb la commemoració del desè aniversari de la inclusió a la llista representativa del Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat (16 de novembre); i el cinema, amb l’acció de la Terrassa City of Film com a ciutat creativa de cinema per 
part de la Unesco. 
 
La 7mana del cinema a Terrassa es va fer amb un format més reduït degut a la situació sanitària però amb propostes molt 
interessants i que giren al voltant del cinema i de la creativitat. Una programació amb la que es va voler aprofundir en el 
binomi Terrassa - cinema, reforçat amb la designació de Terrassa com a Ciutat Creativa del Cinema per part de la UNESCO 
l’any 2017. 
 
Malgrat les dificultats derivades de la situació sanitària i de les restriccions existents per motius de seguretat, Terrassa va 
mantenir la 7mana del cinema amb diferents activitats telemàtiques. Una programació que es va poder seguir en directe 
a través de diferents canals i comptà amb el concurs internacional One Shot Terrassa City of film, que recupera i reinventa 
el certamen “El Rotllo”, que posteriorment va donar lloc al concurs “Pla seqüència” organitzat per la Societat Coral 
Joventut Terrassenca. Un concurs que en la seva primera edició ha rebut més de 1700 treballs procedents d’un centenar 
de països del món. Els dies 20, 21, 22, 23 i 24, els millors treballs a concurs van poder veure online i de forma gratuïta, a 
partir de les 19.30 hores, a través del canal "One Shot Terrassa City of Film" per Youtube o Facebook. I el dia 25 es celebrà 
l’acte de cloenda amb la difusió de les pel•lícules premiades i el lliurament de premis. 
 
La 7mana del cinema de Terrassa també va comptar amb un seguit de trobades virtuals d’artistes, creadors i creadores 
de la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO d’arreu de l’Estat. Un Fòrum amb veus autoritzades i de reconegut prestigi que 
van parlar i reflexionar al voltant de  la creació, del seu present i del seu futur. 
 
Altres activitats: 

• Rebobina film- certamen vinculat a la creació cinematogràfica emergent  
• Fred Festival- certamen vinculat a la creació musical i l'audiovisual 
• Festival de cinema i literatura 
• Pendent d'estudiar vàries propostes d'activitat com un certamen d'educació sexual i un que vincula cinema i 

gastronomia. 
• CINEMA I EDUCACIÓ 
• TRS Fem Cinema- Les escoles de Terrassa fan cinema a les aules. 
• Casals més educatius- Els assistents als casals aprenen a fer cinema de la ma de l'ESCAC 
• XARXES NACIONALS I INTERNACIONALS 
• Promoure el debat creatiu sobre el cinema, sobre l'activitat artística amb la resta de ciutats creatives de l'Estat 

Espanyol i de la xarxa UNESCO de cinema. 
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3. Promoció de la cultura 
 
Fem Estiu. S'ha fet créixer la campanya d'estiu (Fem Estiu) que ha estat la més potent de totes les que s'havien realitzat 
fins ara, i que ha estat de tipologia diversa (tallers, concerts de música clàssica, concerts de música moderna, teatre 
familiar, arts escèniques, circ, clubs de lectura, visites guiades, etc. per facilitar la recuperació de programació i activitats 
culturals amb especial interès per al període juliol i agost a tots els districtes de la ciutat. Es van incorporar activitats de 
Biblioteques, Museus, i Arxiu Històric però també, i per primera vegada, la programació d'altres agents de la ciutat com 
son Casa de la Música, Centre Cultural i Jazz Terrassa, donant cabuda també a les entitats de la ciutat que havien estat 
subvencionades per a fer activitats i que degut a la pandèmia no havien pogut activar-se.  
 
La proposta del servei Promoció Cultural per a les activitats de Fem Estiu va tenir un abast per a tota la ciutat i dues 
finalitats ben determinades: 
 

• Reactivar la programació, la contractació de professionals i la possibilitat de propostes d'activitats per part 
d'entitats de la ciutat. 

• Oferir activitats culturals a tots els Districtes de la ciutat en el període de finals de juny, agost i primera quinzena 
de setembre. 

 
S'ha treballat coordinadament amb els Serveis de Joventut i Educació, per tal de completar les seves programacions als 
Casals d’estiu amb les nostres programacions. Hem posat a la seva disposició al voltant de 50 activitats formatives 
(tallers). 
 
Han integrat la nostra programació: 
 

• Seccions del propi Servei de Cultura: Xarxa de Biblioteques, Museu de Terrassa, Arxiu Històric i departaments de 
Promoció i difusió cultural: Terrassa Arts Visuals, Cultura al Territori, Terrassa Música Moderna, Terrassa Música 
Clàssica i Terrassa Arts Escèniques. 

• Entitats de la ciutat (que han reconduït les seves subvencions anuals a una proposta integrada en la campanya 
d’estiu): Festival Didó, Cabarets de Circ, Jazz a la fresca i programació familiar de La Xarxa. L’OCT48 manté el format 
del Festival d’Estiu Seu d’Ègara. 

• Es manté en el seu format habitual el cicle Sons del Temps. 
• Proveïdors externs: L’Embarral i ApropArt. 
• S'integra en aquesta campanya el projecte El tercer paisatge, comissariat per l'artista terrassenca Anna Taratiel. 
• Es dona suport a la programació de concerts pel territori que ha proposat la Casa de la Música de Terrassa. 

 
Fem Estiu es va iniciar divendres 19 de juny al pati de la Jazz Cava, inaugurant així també, un cicle de concerts programats 
per l'entitat Jazz Terrassa, que es van allargar durant tot el mes de juliol amb actuacions musicals tots els caps de setmana. 
 
Una oferta musical que també va comptar amb la programació de Terrassa Música Moderna, que durant el mes de juliol 
van fer un total de 7 concerts tots els caps de setmana en escenaris com el pati exterior de la Nova Jazz Cava, La Seu 
d’Ègara, la Casa Alegre o el Castell Cartoixa de Vallparadís. Una programació musical que compta amb noms com Carles 
Viernès, Queralt Lahoz o Núria Graham, entre d’altres.  
 
També la Casa de la Música de Terrassa va sumar fins a una dotzena de concerts dins la programació del Fem Estiu. Una 
oferta musical a la que es va afegir les aportacions d’associacions o Festivals com Musik al Parc, Sant Pere Sona, Tropical 
Riot, Embarral, Festival Fred, Egara Rocks, Malalts de Reggae. Artdengrounsmoviment o Primavera Roc Festival que del 
26 de juny a l’11 de juliol van programar concerts a diferents districtes de la ciutat.  
 
Aquesta amplia oferta musical, inclou estils molt diferents, i també te un espai especial per a la música clàssica, amb la 
Orquestra de Cambra Terrassa 48 i el Festival d’Estiu a la Seu d’Ègara, del 16 al 18 de juliol o el cicle Sons del Temps, que 
de juliol a setembre, i, com és habitual, ens convidarà a gaudir d’una barreja perfecte entre música i patrimoni.  
 
Pel que fa a la oferta d'arts escèniques, durant el mes de juliol i per primer cop,  Terrassa Arts Escèniques va programar 
un total de 4 espectacles sota el nom d’Arts Escèniques desconfinades: Els dies 1 i 2 de juliol Rumiar, sota la direcció de 
Quim Bigas; el seguirà l’espectacle Am i Bruce Lee de Juny Sun el dia 17 de juny;  el dia 11 de juliol serà el torn d’Amics 
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amb Dafnis Balduz i Carla Barroso; i el 15 i 22 de juliol “Livemedia” amb Maria de Marias i Andrew Colquhoun. Unes 
propostes teatrals que surten de l’espai del teatre per apropar-se a la gent. 
 
El Festival de Titelles Didó del 16 al 24 de juliol va participar en la programació amb diferents espectacles i tallers que 
enguany es van programar (un espectacle i un taller) a cada biblioteca dels districtes de la ciutat.  
 
La oferta de Fem Estiu per al públic més familiar també comptà amb els tallers del Museu de Terrassa (A l’estiu, la mainada 
al Museu) amb activitats per a infants de 3 a 8 anys que els permetien descobrir elements del nostre patrimoni com la 
Casa Alegre o la Seu d’Ègara.  
 
El Museu de Terrassa ha reprès la seva habitual programació amb “Refresc de Patrimoni”, amb un itinerari al voltant de 
diferents escenaris de la Guerra Civil a Terrassa o un recorregut pels espais més singulars de la Terrassa Industrial.  
Aquesta ha estat ampliada amb una oferta de caire més lúdic realitzada a la Seu d'Ègara i dirigida especialment als infants. 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals han proposat 70 actes, entre tallers, espectacles i activitats familiars, dins la 
programació del Fem Estiu.  
 
L’Arxiu Històric de Terrassa també per primer cop, es va sumar a les activitats d’aquest estiu amb un seguit de propostes 
per els més joves, que van tenir l'oportunitat de poder assistir a algun dels tallers organitzats per l’Arxiu i que va permetre 
a infants i joves de diferents franges d’edat poder conèixer les seves instal•lacions i apropar-se a la feina arxivística. 
 
També pensats per el públic més jove trobem els tallers de Teatre i Comunicació i de percussió Corporal que es van oferir 
com a complement de la programació dels Casals d'Estiu. En aquesta línia, també es van programar un seguit de tallers 
didàctics d’Art contemporani adreçats a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys al voltant de la figura i de l’obra de Chillida: un 
total de 14 tallers, un a cada un dels districtes de la ciutat.  
 
Com és habitual en la programació d'estiu, es va mantenir l'oferta d'espectacles familiars, enguany a càrrec de La Xarxa 
de Terrassa, i en els que diferents companyies ens apropaven a històries d’origen divers, però basades en valors i que per 
la seva vitalitat narrativa conviden a l’escolta activa i a la complicitat amb els infants, que podran gaudir de contes com 
en Patufet, l’Home Roda o Martingales entre molts altres.  
 
També el Festival de Circ, va canviar aquest any el seu format adaptant-lo a aquesta nova situació i organitzant diferents 
tallers (adreçats als Casals d'Estiu) i actuacions des del 14 de juliol fins al 8 de setembre arreu de la ciutat 
 
El cinema ha tingut un lloc destacat al Fem l’Estiu d’aquest any.. Els Cicles Gaudí, que estava previst anunciar i projectar 
just abans de l’estat d’alarma es van recuperar en part, per programar 3 projeccions els dies 17 de juliol (La Innocència), 
21 d’agost (Un Monstre em ve a veure) i 18 de setembre (Madre) al pati de l’Associació de Veins del barri d’Ègara, a la 
Plaça de la Immaculada. L’entrada va ser gratuïta   
 
Per últim, l’art urbà contemporani va tenir el seu lloc en la programació de Fem Estiu d’aquest any, amb el projecte El 
Tercer Paisatge, comissariat per l’artista Anna Taratiel, i que desprès del projecte que es va dur a terme a la Plaça de 
Cipriano Garcia, va tenir continuïtat dins el marc del Fem Estiu. 
 
Assistència total de totes les activitats: 4.534 persones. 
 
La proposta del servei Promoció Cultural per a les activitats de Fem Estiu va tenir un abast per a tota la ciutat i dues 
finalitats ben determinades: 
 

• Reactivar la programació, la contractació de professionals i la possibilitat de propostes d'activitats per part 
d'entitats de la ciutat. 

• Oferir activitats culturals a tots els Districtes de la ciutat en el període de finals de juny, agost i primera quinzena 
de setembre. 

 
Projecte Terrassa Vibra. L’objectiu d’aquest projecte és crear un circuït d’actuacions als set districtes de la ciutat amb una 
intensitat alta per tal d’assolir un paisatge sonor als barris de la ciutat amb l'objectiu que la cultura esdevingui un element 
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de quotidianitat. Comporta l’estudi modificació ordenança reguladora de la via pública per fer possible el projecte 
Terrassa Vibra, el qual s’està portant a terme actualment. Per això, s’ha fet una primera reunió de treball amb els diferents 
serveis municipals implicats.  Aquest projecte s’està treballant en la Taula de la Música. A banda d’això, continuem 
treballant per apropar la música als centres de salut i hospitals, ja es té el piano per l'Hospital de Terrassa i s'està 
gestionant el piano per a la Mútua de Terrassa. 
 
Difusió i acompanyament en la tramitació d'ajudes proposades per altres organismes o administracions. S’ha donat 
suport a professionals dels sectors culturals amb diverses accions: 
 

- Difusió i en la tramitació d'ajudes proposades per altres organismes o administracions 
- Acompanyament en la reformulació de projectes ajornats pel COVID-19 per facilitar la seva reprogramació 

durant l’estiu o al darrer trimestre de l’any. 
- Priorització de la contractació de grups locals en la programació d'activitats i recuperació de programació i 

activitats culturals amb especial interès per les actuacions de grups locals de música. Establiment de contactes i 
programació amb la Casa de la Música, Festival de Jazz i Centre Cultural. 

- Realització de nous encàrrecs professionals arran de la COVID, com ara l’exposició de fotografia “La Terrassa 
Buida”. Del terrassenc Miquel LLonch o els treballs de comissariat per a l’exposició “Arts Confinades” 

- Orientació al servei d’Empresa i Emprenedoria per rebre informació i assessoraments obre ajuts i facilitats a 
activitats econòmiques impulsades per les diferents administracions públiques. 

 
Suport a les entitats amb diferents accions 
 

- Es va mantenir tot el pressupost destinat a subvencions de 2020, amb flexibilització amb la modificació i 
reformulació de projectes i augment fins al 80% de l’import concedit en el primer pagament. 

- Es van mantenir i / o modificar projectes amb les entitats, el màxim possible, excepte algunes afectades  a  actes 
de celebració del calendari festiu, trobades de les entitats i Festa Major.  

- Es va mantenir  relació amb les entitats per trametent informació sobre novetats, disposicions legals i nous ajuts 
d’altres organismes o administracions. 

 
Terrassa Crea. Ajuts a la creació destinada a professionals del sector artístic de la ciutat que s’ha impulsat amb l’objectiu 
de donar suport i estimular la creació i la producció artística en els diferents àmbits culturals. Es van elaborar les bases, 
que van ser aprovades inicialment en el ple de novembre de 2020. Un cop passi el període d'exposició, es publicarà la 
convocatòria, durant el primer trimestre de 2021, amb una dotació de 200.000€. 
 
4. Llicències d’obres 

 
Amb l’objectiu de facilitar les seves gestions i atenent a les restriccions de mobilitat i a la necessitat d’evitar acumulacions 
de persones, s’han habilitat alternatives a les tramitacions i consultes presencials, amb a) la cita prèvia, que permet 
estalviar temps a tothom i ser més eficaços en l'atenció personalitzada; b) les reunions amb personal tècnic mitjançant 
la plataforma TEAMS i c) les consultes via correu electrònic. Aquestes alternatives, disponibles via web i APP Sense 
esperes estalvien temps, desplaçaments i disminueixen el risc de contagis de la Covid. Des del mes de juny, quan es va 
posar en marxa, s’han rebut 410 peticions de cites prèvies per al Servei de Llicències; 615 consultes per als seus 
tècnics/ques i 95 sol·licituds d’entrevistes. 

 
Resum global de l’execució de l’eix 

 

Actuacions previstes al PX 48   

Noves actuacions 0   

Total actuacions 48   

Actuacions realitzades 44 91,67% 

Actuacions no realitzades 4 8,33% 
   

Despesa prevista amb dotació al pressupost        1.289.336 €    

Major despesa per execució d'accions        1.084.542 €    
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Despesa total prevista        2.373.878 €    

Despesa executada        1.476.221 €  62,19% 

 
Principals actuacions (*) 

 

Nº Actuació Import 

46 
Subvencions a entitats. Mantenir les subvencions malgrat l’aturada de 3 mesos en 
l’activitat de les entitats. 

420.965 € 

11 
Emprenedoria, economia social i ocupació. Reforçar l’assessorament, l’atenció i 
l’acompanyament a les empreses, autònoms i persones aturades. 

161.250 € 

5 Suport al comerç. Increment dels punts de llum de Nadal als Districtes i als arbres. 154.877 € 

4 
Mercadal. Adaptació a les limitacions del Procicat, seguretat, higiene, etc. Per garantir 
el seu funcionament. 

122.302 € 

(*) Actuacions amb una despesa superior a 100.000 € 
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3.4. Espai Públic i ambient emocional i social 

 
1. Recuperació de la ciutat, dels carrers i dels seus espais verds per a les persones.  

 
Dins d'aquest àmbit, s'han dut a terme actuacions per potenciar i millorar els desplaçaments a peu i donar prioritat als i 
a les vianants. Cal destacar en aquest apartat tres accions en què clarament s'ha guanyat espai al vehicle privat: 

El tancament  de carrers i avingudes durant els caps de setmana des del 17 de maig fins al 30 de juny de 2020. Això va 
permetre ampliar les distàncies entre persones, guanyant espai per a passejar a les calçades. Va ser una acció que es va 
aplicar amb molta rapidesa i amb uns molts bons resultats i acceptació, ja que la gent en va fer un gran ús tot just quan 
s'iniciava la desescalada i es permetia sortir de casa per franges horàries. Es van tancar els carrers Núria, Ample, Miquel 
Vives i Colom i les avingudes de Josep Tarradellas i de Francesc Macià. 

L'ampliació de la vorera del pont del Passeig amb pintura, una acció que es va aplicar per la Covid però que ha esdevingut 
permanent. Aquesta intervenció d'urbanisme tàctic va tenir molta repercussió atesa la centralitat de la via on es va fer i 
perquè es va guanyar per a les persones tot un carril que estava dedicat al cotxe, tenint especialment en compte criteris 
d’accessibilitat. Destaca també la vistositat de l'acció gràcies al dibuix i als colors de la pintura emprada. 

L'ampliació i millora de l'espai per a vianants als voltants d’escoles, mitjançant senyalització vertical i horitzontal. Aquesta 
acció, implementada coincidint amb l'inici del curs escolar i que es manté,  ajuda a garantir el distanciament social 
necessari a les hores d'entrada i sortida escolar i permet a les famílies accedir a l’escola amb els més petits amb les 
màximes garanties de seguretat sanitària i viària. Aquesta mesura s'ha reforçat en alguns casos amb l'habilitació de nous 
passos de vianants o senyalitzant restriccions de velocitat als carrers del perímetre. S'ha actuat en un total de 18 escoles 
amb una bona acollida, un cop resolts els dubtes i incerteses dels primers dies d’aplicació. 

Això ha estat possible gràcies, entre altres, a la tasca informativa prèvia per informar dels talls als centres, a les AFA 
(Associacions de Famílies d’Alumnes) i també als veïns i veïnes residents, que s’han vist afectats per aquests talls. Aquesta 
comunicació s'ha fet amb mitjans tradicionals com els cartells i  també fent ús de les xarxes socials municipals i del 
WhatsApp (les AFA han enviat als seus associats els elements comunicatius que s'havien dissenyat). 

Aquestes accions principals s'ha complementat amb la senyalització a les voreres més transitades amb pictogrames Covid, 
per recordar a la ciutadania la conveniència de circular per la dreta i mantenir les distàncies. 

El Pla de xoc també recull accions destinades a millorar els nostres carrers i els nostres espais verds per garantir el seu 
gaudi amb les màximes condicions de neteja i seguretat. 

Com ja s'ha comentat, des de l'inici del confinament es van fer actuacions de neteja i desinfecció d'espais públics, on es 
podia donar major concurrència de persones (i persones especialment vulnerables), donant compliment a aquesta acció 
prevista al Pla de xoc.  

Aquesta desinfecció també es va fer a les zones de joc infantil i en diverses places i parcs on es va detectar, sobretot els 
mesos d'estiu, una major afluència de persones. 

D'altra banda, també s'han fet accions de millora de les zones verdes, centrades en la lluita contra la plaga de l'escarabat 
de l'om i en el control de les plantes adventícies que creixen als nostres carrers. L'any 2020 aquestes plantes van créixer 
molt ajudades per la pluja i pel fet que durant uns mesos van quedar suspeses les feines de jardineria. Aquest creixement 
es va controlar amb la  represa de l'activitat del servei de Gestió de l'espai públic, i ha estat reforçada amb actuacions a 
les voreres de la riera de les Arenes i de la Ronda de Ponent. 

Per lluitar contra l'escarabat de l'om (que no suposa cap perill per a la població, però pot ser molest) es van fer 
tractaments fitosanitaris, i  malauradament es van haver de programar algunes tales. Per compensar aquestes pèrdues i 
amb la intenció marcada en el Pla de xoc de millorar les nostres zones verdes, està prevista la plantació de nous arbres 
per substituir els oms retirats. L'execució d'aquesta acció s'ha endarrerit, però està previst que es plantin durant el primer 
trimestre d'aquest any. 
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2. Millora de la neteja. 

És evident que durant el confinament la neteja i la gestió dels residus es van haver d’adaptar a les circumstàncies i 
necessitats del moment. D’una banda es van haver de tancar temporalment les deixalleries i la deixalleria mòbil, però per 
una altra en tot moment es va mantenir el servei de recollida d’escombraries i el de la neteja viària. 

Amb l'inici de la desescalada es van anar reprenent els serveis suspesos, però és cert que la neteja de ciutat va patir 
durant uns mesos un deteriorament notable, degut en part a un increment de residus, a comportaments incívics i a 
limitacions de la plantilla, que es va veure lamentablement afectada per casos de coronavirus. 

A l’empresa municipal Eco-Equip SAM, el mes de maig hi havia 96 persones en situació de baixa per incapacitat temporal 
i tres més amb permís de vulnerabilitat, el que suposava un 23% de la plantilla de l'empresa. Al novembre, el nombre de 
persones de baixa era de 76, cinc d'elles derivades de la Covid-19.  

Per redreçar aquesta situació el Pla de xoc va preveure el reforç del servei amb la contractació de 15 persones per 
destinar-les a la neteja viària. Aquesta mesura es va fer efectiva al mes de novembre quan es van posar en marxa tota 
una sèrie de mesures extraordinàries de millora del servei de neteja. En total es van contractar cent persones que s'han 
destinat principalment al reforç del servei de recollida de mobles i voluminosos i a la campanya de recollida de fulles dels 
arbres, organitzades en torns de matí, tarda i nit durant cada dia de la setmana. 

Els resultats van ser visibles des de molt aviat i s'han traduït en una reducció del nombre de queixes ciutadanes 
relacionades amb la neteja i la recollida de residus i a un increment del total de residus recollits. A tall d'exemple, durant 
els primers quinze dies de novembre es van recollir un total de 225.000 quilos de voluminosos i al voltant de 24.000 quilos 
de fulles. 

3.  L’impuls de l'habitatge social i ajuts al pagament del lloguer 

Amb l’arribada dels efectes més greus de la pandèmia el passat mes de març, la ciutat es va veure abocada a una realitat 
diferent i que a més, ha estat canviant constantment. La pandèmia ha tingut diversos efectes en la població i un d’ells, 
ha estat les dificultats d’algunes famílies per poder fer front al pagament del lloguer del seu habitatge i els serveis bàsics. 
Des de l’Oficina municipal d'Habitatge s'ha estat al costat de la ciutadania i s'ha donat suport a l’hora de tramitar les 
diferents ajudes que han anat posant a disposició els governs supramunicipals. 

El Pla de xoc preveia tres actuacions per reforçar el lloguer social d'habitatges: actuacions recollides al Pla Local 
d'Habitatge, convenis de cessió d'ús d'habitatges i increment d'ajuts municipals pel pagament de lloguer, vinculats a 
programes municipals d'habitatge. 
 
L'any 2020 s'han adquirit cinc habitatges de tanteig i retracte, però les restriccions de les visites als pisos i la suspensió 
dels tràmits administratius, han obligat que algunes compres previstes passin al 2021. 
 
Aquestes restriccions derivades de la Covid han afectat també a la signatura de convenis de cessió d’habitatges per 
destinar-los a lloguer social. Això, afegit a la impossibilitat de fer visites als habitatges susceptibles de ser cedits, ha 
comportat que no s’hagi pogut implementar l’any 2020. 
 
Pel que fa als ajuts, el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2021-2023 preveu tres línies de 
subvencions en matèria d’Habitatge, i la modificació de l’Ordenança de Subvencions inclourà ajuts al pagament de lloguer 
als habitatges de programes municipals, com és la Borsa de Mediació.  
 
Finalment s'ha de destacar que s'està tramitant el Reglament del Consell municipal d'Habitatge de Terrassa que serà 
l'òrgan de participació entorn la política d'habitatge que ha de permetre estimular i canalitzar la participació de la 
ciutadania, entitats i organització de la ciutat, i serà el mecanisme de seguiment del Pla Local d'habitatge. 
 
Totes aquestes accions que hem exposat, més enllà de la immediatesa i temporalitat pròpies d'un Pla de xoc, són 
actuacions encaminades a fer realitat un nou model de ciutat recollit al Programa de Govern, que situa les persones en 
el centre de les polítiques, potencia un espai públic per ser viscut i gaudit. En aquest sentit es vol potenciar la recuperació 
de l'espai públic per a la gent en detriment del vehicle privat. Això queda recollit en els projectes d'urbanització que s'han 
aprovat durant l'any 2020. Tots ells contemplen la millora substancial de l'espai destinat a vianants, ja sigui perquè 
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s'amplia aquest espai com en el cas del carrer del Portal Nou o perquè es millora l'espai per fer-lo més còmode, agradable 
i segur per a les persones que caminen o passegen. 
 
4. Urbanisme i sostenibilitat 
 
La ciutat necessitava actualitzar i reforçar els programes relacionats amb la salubritat, amb la salut. Després d’un mesos 
en què hi va haver una activitat mínima a la ciutat, la natura havia ocupat els espais urbans i per aquest motiu vam 
preveure el reforç dels  programes de control de coloms, insectes i rosegadors, amb la incorporació de personal que ha 
permès incrementar progressivament la inspecció, el control i la planificació. Aquest mateix equip ha ajudat a impulsar 
les actuacions del programa de seguretat alimentària, en un moment en què l’estricte compliment dels protocols, tant 
dels ja existents com dels nous, és més important que mai.  
 
La higiene és un element preventiu fonamental davant la Covid, no només pel que fa a les persones sinó també als espais 
públics. La correcta gestió dels residus i la persecució dels comportaments incívics és cabdal en una situació sanitària com 
la que vivim i per aquest motiu vam incorporar dins el Pla de xoc dues línies d’acció diferents pel que fa als residus, una 
per incrementar la capacitat inspectora i sancionadora, i una segona de caràcter comunicatiu. La inspecció s’ha reforçat 
en horari de tarda i, arran del pla de mesures urgents presentat a l’octubre, s’ha duplicat la plantilla de personal 
d’inspecció i s’ha ampliat el seu treball també als cap de setmana. Com a resultat s’han aixecat gairebé 740 actes des de 
l’inici de la pandèmia, amb una quantia estimada de les sancions que suposen de 230.000€. 
 
La batalla contra aquest incivisme és una cursa de fons, com ho són també la lluita contra el canvi climàtic o la millora de 
la qualitat de l’aire de la nostra ciutat, però el confinament ens ha demostrat que els nivells de contaminació poden 
arribar baixar dràsticament si apostem per una mobilitat més sostenible amb la utilització de mitjans alternatius al vehicle 
a motor com els 200 patinets i les 50 bicicletes elèctriques de lloguer que es van posar en servei al juliol o racionalitzem 
el seu ús compartint vehicle –carsharing-.  
 
Actualment ens trobem en un moment clau, perquè alguns del plans que ens han marcat el camí durant els darrers anys, 
han finalitzat la seva vigència, i per tant ara hem començat a afrontar la redacció dels nous, que veuran la llum durant els 
propers mesos. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima i el Pla estratègic del Vehicle Elèctric recolliran les accions 
necessàries per assolir els compromisos de reducció de les emissions de CO2 i disminuir els valors límits dels contaminants 
presents en les aglomeracions urbanes que permetin la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire de la nostra ciutat 
respecte els contaminants NO2 i PM10. 
 
L’Anella Verda també ha estat objecte d’algunes de les actuacions que hem realitzat. La necessitat de distanciament físic 
ha fet que aquest espai s’hagi obert més que mai a la ciutadania. Per això dins del pla de xoc, vam incorporar accions per 
fomentar el seu coneixement com, per exemple, la publicació d’una guia i la millora de la web, que actualment estan en 
revisió, i que preveiem tenim enllestides al primer trimestre de 2021. També la regulació del usos permesos en aquest 
espai excepcional, per a la qual s’ha constituït el grup de treball que treballarà en la redacció de l'Ordenança. Hem 
realitzat arranjaments i desbrossades en diversos camins i hem mantingut la programació educativa del Centre 
d’Informació Ambiental de Bonvilar,  tot i que la Covid ha obligat a limitar el número de participants  i en algun cas les 
restriccions ens han portat a suspendre alguna de les activitats. Malgrat això, s’han realitzat 7 activitats de cap de setmana 
en les que han participat 84 persones. 
 
Les noves circumstàncies que estem vivint, l’excepcionalitat, el canvi constant, la distància social ens han fet incrementar 
i modificar el nostre model comunicatiu. El tarannà habitual, marcat per la programació de notes de premsa,  
l’organització d’actes i rodes de premsa, la difusió de la informació mitjançant cartells o flyers o a peu de carrer,  ha 
derivat en una activitat molt més marcada per l’actualitat i tot sovint tenint com a eix el COVID. I per una aposta clara 
per la comunicació digital, potenciant els canals d’informació propis - web, xarxes i canal de YouTube  corporatius-, com 
a altaveus de les diferents campanyes que hem dut a terme com la campanya de conscienciació amb motiu del dia 
mundial sense bosses de plàstic, la campanya “Tolerància zero” envers l’incivisme en la gestió dels residus o campanya 
formativa sobre bonificacions per a la  instal·lació de sistemes energies renovables. 
 
Alhora aquests  mitjans i plataformes com TEAMS han possibilitat la celebració d’esdeveniments tan significatius i 
necessaris davant l’emergència climàtica com la Setmana del Medi ambient, l’Eco fòrum o la Setmana Europea de 
l’energia Sostenible. 



   

  Pla de mesures socioeconòmiques -PLA DE XOC 2020 

 
 

 

 

 

Balanç d’execució  Pla de Xoc 2020        Pàgina 30 

 

 
5. Redescobrim Terrassa 
 
Coincidint amb la reobertura de l'Oficina de Turisme i del servei de visites guiades, es va impulsar la campanya 
"Redescobrim Terrassa": una oferta diària de visites guiades gratuïtes al patrimoni local durant el mes de juliol, adreçades 
als propis terrassencs per tal d'animar la ciutadania local a tornar a visitar o a descobrir els museus i monuments de la 
seva ciutat, i a conèixer millor el patrimoni propi amb les visites i rutes guiades pel patrimoni. Amb la campanya es donava 
impuls a l'activitat cultural i turística centrant-nos amb el públic hiperlocal, ajudant també així a impulsar les activitats 
complementàries -comerç, restauració, consum cultural...- i promovent el sentiment d'orgull i d'identificació amb la 
pròpia ciutat, i animant també la població a fer de prescriptors i difusors de la nostra oferta turística a nivell de projecció 
exterior. 
 
L'oferta es va difondre amb una campanya de comunicació a través de les xarxes socials del propi Servei, que va tenir un 
ampli seguiment i que va promoure també la publicació de moltes imatges del patrimoni de la ciutat amb una important 
difusió. La campanya es va tancar amb un total de 44 visites realitzades durant el mes de juliol i amb 315 participants, 
uns resultats que considerem bons ateses les dificultats del moment i els condicionants (aforaments reduïts, mesures 
preventives, etc.) imposats per la pandèmia. El resultat d'aquesta campanya ens permet treballar en la preparació de 
propostes similars per al 2021, tant per promoure la difusió i el coneixement del patrimoni local entre la pròpia 
ciutadania, com per estimular l'actitud de prescripció i d'orgull respecte a l'oferta de la ciutat i esdevenir una eina de 
promoció a la dinamització del teixit econòmic, comercial i social. 
 
Altres actuacions han estat: 
 
Candidatura de la Seu d’Egara. En el marc de la candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, 
es van desenvolupar diversos treballs de difusió, es van dur a terme diverses investigacions, publicacions i elaboració de 
documents per planificar el futur de la candidatura. Es va elaborar la proposta de continguts de la pàgina web, quedant 
pendent, per manca de dotació extra, els seu disseny i elaboració final. 
 
També s’han creat nous perfils de xarxes socials i l’edició de vídeos que s’han anat publicant a youtube. Així mateix, s’està 
impulsant la creació d’una associació de suport a la candidatura i s’ha contactat amb serveis i entitats que havien de 
participar en el programa d’activitats a l’entorn de la commemoració de l’aniversari de la mort de T. Becket. S’havia de 
celebrar de desembre de 2019 a desembre del 2020, però es va posposar per la pandèmia.  
 
Activitats de coneixement del patrimoni local. Durant les Jornades europees del patrimoni, 9 i 10 d’octubre, es van 
desenvolupar dues  activitats, un taller  per a infants de  3 a 10 anys Soc mestre de la Seu, amb 7 participants i una  ruta 
guiada adreçada al públic en general, Vallparadís, un parc d’històries amb 20 assistents. També es van programar jornades 
de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (251 visitants), el Castell Cartoixa de Vallparadís  ( 274 visitants ) i la Seu 
d’Ègara ( 290 visitants). 
 
Durant la  Setmana de la Ciència, es van programar també portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa 
de Vallparadís i la Seu d’Ègara. El taller per a infants  de 5 a 12 anys Joies del record. Tècnica i significat, no es va poder 
realitzar. 
 
Parcs i biblioteques. Activitats en conveni amb Diputació per donar a conèixer el Parc Natural de Sant Llorenç. Es va fer 
una sortida al Parc Natural organitzada per les biblioteques amb més de 80 participants amb gran participació i molta 
gratitud per part dels assistents.  
 
6. Festival TNT 
 
Per minimitzar al màxim l'impacte de la pandèmia sobre el festival i per extensió, al sector i a la ciutadania, la direcció 
artística, en el disseny del projecte del festival TNT 2020 va prendre una sèrie de decisions estratègiques. Davant la 
incertesa que els teatres estiguessin tancats per llei i que no poguessin realitzar-se actes a la via pública, es va reduir el 
nombre de propostes en la vessant exhibidora del festival. Tot i això, dues peces de les triades per la direcció artística, 
necessitaven de l'espai públic i, amb les corresponents adaptacions, van poder realitzar-se (Quien canta su mal espanta, 
Brilliant Corners). 
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El Festival va emetre en streaming 4 peces de la programació, adaptant-se a la situació sanitària. És la manera que hem 
tingut els exhibidors de proveir de la possibilitat de veure els espectacles a pesar de la reducció d'aforaments o un 
potencial tancament al públic dels equipaments culturals. 
 
També va emetre en streaming la jornada de professionals, tenint en compte que com s'esmenta més amunt i per raons 
òbvies, l'afluència ha estat menor (encara que satisfactòria si avaluem la situació) i d'aquesta manera vam proveir la 
possibilitat a qualsevol professional del sector amb domini del castellà de participar de la taula rodona. 
 
Una substancial part del pressupost destinat a despesa artística, la no destinada a l'exhibició esmentada, es va destinar a 
una convocatòria de residències artístiques i tècniques (un total de 6 tècniques i 4 artístiques), que es tradueixen en 
contractes de coproducció per les tècniques. Així, un total de 10 companyies, triades per una comissió d'experts 
convocada ad hoc, han rebut suport dinerari i en espècie (residència als teatres de la ciutat). Les residències, a més, donen 
un retorn social a la ciutat en forma d'assajos oberts, tallers o altres activitats obertes a la ciutadania i que es distribueixen 
al llarg de l'any, fins arribar a l'edició 2021, que serà quan s'estrenin les peces coproduïdes i que, en el seu procés de 
creació, han passat per Terrassa. D'aquesta manera, i preveient que no tornaria a haver-hi un confinament total de la 
població, el festival s'assegurava que el pressupost repercutís en el sector independentment que no es poguessin dur a 
terme actes culturals. I la repercussió en la ciutadania simplement es veu ajornada, amb l'afegit del retorn social de les 
residències, que no existiria d'una altra manera. 
 
Es van poder executar totes les activitats previstes al programa excepte una de les funcions perquè una persona de l'equip 
artístic va contraure el virus. El promig d'assistència va ser de prop del 80%.. 
 
7. Arts escèniques i visuals 
 
La temporada d’arts Visuals es va reprendre a principis de setembre de 2020 amb dues exposicions a la Sala Muncunill 
relacionades amb la COVID-19: les exposicions “La ciutat del silenci” del fotògraf terrassenc Miquel Llonch amb imatges 
de la ciutat buida per la pandèmia i “Arts confinades”, exposició col·lectiva sobre la creació durant el confinament, a 
partir d’una convocatòria en la qual hi podien participar les persones majors de 16 anys. L’objectiu era recollir testimonis 
de com havia viscut la ciutat durant els primers mesos de pandèmia i contribuir a la superació emocional de la crisi. En el 
cas de la mostra de Miquel Llonch, el material fotogràfic s’ha incorporat a l’Arxiu Històric.  
 
També amb la 2a Temporada d’Arts visuals es van poder visitar a la Sala Muncunill les exposicions entre el 31 d’octubre 
i el 27 de desembre: “Joana Biarnés, moda a peu de carrer” i “Viatge a un arxiu, Imma Cortés”, amb una elevada 
assistència de públic i força dies de cues: 3.315 persones han visitat Moda a peu de carrer i 2.595 la de Viatge a un arxiu. 
L’equipament va poder mantenir-se obert en tot moment, malgrat l’aplicació de les mesures més restrictives, respectant 
un aforament màxim del 33 per cent, sense poder tocar objectes ni manipular materials i garantint que el públic 
mantingués sempre la distància de seguretat. 
 
L’exposició “Joana Biarnés, moda a peu de carrer” fa un recorregut per la fotografia de moda durant els anys seixanta i 
principis dels setanta per Madrid, Barcelona i capitals mundials del prêt-à-porter com París o Londres. L’exposició inclou 

fotografies de la revista La Moda en España, on Biarnés va començar a col・laborar als seixanta cobrint cròniques de 
moda de l’alta costura barcelonina, la més important de l’Estat en aquell moment. Després, i gràcies a seva feina al diari 
Pueblo, Biarnés es va convertir en la cronista de la moda de la capital espanyola i de la societat madrilenya. 
  

“Viatge a un arxiu” és una immersió personal de la fotògrafa terrassenca Imma Cortés en la vida d'una dona única, Joana 

Biarnés. La Imma Cortés s'ha dedicat a fotografiar sobretot allò que ningú més veia. Amb una selecció de 130 imatges es 
dona a conèixer alguns dels moments més rellevants per a Imma Cortés, no tots coincideixen amb els més coneguts. 
 
8. Festa major confinada i desconfinament cultural 
 
El desconfinament cultural amb la reobertura dels equipaments i la recuperació d’activitats es va portar a terme d’acord 
a les fases del Pla de desescalada, treballant de manera coordinada amb agents i entitats de la ciutat, i activant tot el que 
comportava: neteges, revisió de manteniment i implantació de mitjans de protecció per a la reobertura d’equipaments 
culturals, senyalètica covid, epis, etc d’acord a les fases de desescalada. Activació del personal presencial necessari, 
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coordinat amb RRHH de l’Ajuntament de Terrassa i Prevenció de Riscos Laborals. 
 
S'ha portat a terme el que es va planificar com a mesures del Pla de Xoc excepte aquelles activitats que, degut a la 
pandèmia, encara no poden portar-se a terme, com és el cas de la Festa de retrobament amb el sector cultural. S'ha 
implementat tota l'activitat cultural possible atenent les mesures marcades pel Procicat en tat moment i assessorant les 
entitats del que es podia fer i no es podia fer en cada moment o fase. Així, com a grans activitats de ciutat s'ha pogut 
portar a terme la Festa Major Confinada, tot i que amb un canvi de format que en la seva majoria va passar a ser on line: 
streaming i programació Canal Terrassa per atendre les mesures marcades pel Procicat. 
 
El 2020 la Festa Major s'ha fet sota a partir de les possibilitats i (sobretot de la imaginació i creativitat, per part de les 
entitats i del servei de Cultura) degudes a la pandèmia mundial de la COVID 19. 
 
Activitats enregistrades prèviament i distribuïdes per les xarxes socials i/o bé retransmeses en directe pel Canal Terrassa 
i sense públic) 
 
S’han portat a terme les següents activitats: 
 
ACTIVITATS TRADICIONALS: 

• Encesa del ciri de Festa Major 
• Repicada de campanes 
• Arribada del Drac de Terrassa 
• Pregó de Festa Major 
• Descobriment del Capgròs de l'Any 
• Ball de l'Estapera 
• Versots dels Diables de Terrassa 
• Debat sobre la història de la Festa Major, amb la participació de tots els grups de cultura popular i tradicional 

de la ciutat 
• 4 Seguici de Festa Major 
• Ball de Plaça 
• 4 Tocada de Gralles, recordant la diada castellera 
• El Ball d'En Serrallonga 

 
ACTIVITATS MUSICALS: 

• 4 Concerts en streaming:  
• 9 actuacions dins el programa Jove confinat:  

 
ACTIVITATS ESPORTIVES: 

• Egara Weekrace. Cursa post_confinament i solidària pel banc d'aliments 
 
ALTRES ACTIVITATS: 

• Exposició de la cultura popular de la Festa Major de Terrassa organitzada per la Coordinadora de Grups de 
Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa. 

• Recital de piano d'Ingrid Cusidó 
 
ALTRES 

• Arxiu històric 7 actes desconeguts de la nostra Festa Major més antiga 
• Museu de Terrassa: En Genís, hipopòtam prehistòric de Vallparadís i Video mapping sobre la història de la Seu 

d'Ègara 
• Batucada de Festa Major 
• Actuació Centro Aragonés de Terrassa 
• Sardana Confinada 
• Actuació Papallona de Sant Pere 

 
Destacar la gran quantitat d'entitats i associacions culturals de cultura tradicional que participen a la Festa Major. Una 
participació sense la qual no seria possible dur a terme la Festa Gran de la ciutat. S'han preservat els principals actes dels 
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protocols de Festa Major, eix vertebrador i central de la Festa, alguns en format presencial reduït i d'altres, la majoria, en 
format virtual. 
 
9. Promoció de l’esport 
 
Els efectes del COVID19 han tingut un impacte molt significatiu en el món de l'esport de la ciutat en disposar-se el 
tancament d'espais i instal·lacions i per l'aplicació de les posteriors normatives i instruccions en la reobertura i 
funcionament parcial dels serveis. 
 
L'afectació més important per les entitats esportives de la ciutat ha estat la pèrdua d'associats i ingressos al no poder 
garantir la realització i prestació dels serveis previstos així com per la suspensió d'activitats puntuals habitualment 
previstes i programades. 
 
Per part del Servei Municipal d'Esports s'han realitzat un conjunt d'accions amb l'objectiu de minimitzar en el possible 
tots els efectes provocats per l'aplicació de les mesures oficials restrictives de l'activitat esportiva i amb l'objectiu d'ajudar 
a les entitats esportives a afrontar aquesta realitat i abordar el seu futur en l'esperat retorn a la normalitat. 
 
En aquest sentit les primeres accions realitzades s'han centrat a facilitar tota la informació i disposicions oficials respecte 
a la realització d'activitat esportiva mitjançant la tramesa per correu electrònic de tota la informació a les entitats 
esportives de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. En aquest cas prop de 170 entitats han rebut 
puntualment i durant tots aquests mesos uns 42 correus informatius en tot el relacionat amb les mesures i disposicions 
de realització de l'activitat esportiva. Igualment la comunicació i atenció de totes les consultes plantejades i rebudes ha 
estat degudament atesa en tot aquest període. 
 
S'han fet igualment visites a tots els equipaments esportius municipals de gestió cedida per procedir al corresponent 
assessorament en el funcionament tècnic de les instal·lacions per evitar deterioraments en els moments i períodes de 
tancament i en la posterior reobertura dels serveis. 
 
Es va realitzar una enquesta adreçada al conjunt d'entitats esportives de la ciutat per conèixer la problemàtica i 
afectacions pel tancament de serveis i per conèixer les inquietuds i necessitats de les entitats en la posterior i esperada 
normalització de les activitats i instal·lacions. 
 
Un total de 25 entitats van enviar les seves respostes i en conjunt es detecta tant la necessitat de què les entitats puguin 
rebre ajuts econòmics específics per poder superar les pèrdues d'associats, com la necessitat de què es puguin realitzar 
campanyes informatives per destacar la importància de realitzar activitat esportiva i participar en les accions dels clubs i 
entitats esportives de la ciutat. 
 
Aquesta tasca dels clubs i entitats esportives de la ciutat realitzada, en els darrers anys i fins ara, pels clubs i entitats 
esportives de la ciutat, és la que ha fet possible que es presentés la candidatura de Terrassa per ser nominada "Ciutat 
Europea de l'Esport", objectiu que va ser assolit a finals de l'any 2020 un cop presentada la candidatura de forma virtual 
mitjançant comunicació de l'entitat ACES (Associació de Ciutats Europees de l'Esport). El fet d'aconseguir aquesta 
nominació permetrà realitzar durant aquest any 2021 un conjunt d'accions per visualitzar la important tasca que realitzen 
les entitats esportives de la ciutat i incidir en la necessitat de què la ciutadania participi de la seva vida activa esportiva i 
social. 
 
En l'àmbit de les activitats esportives s'ha intentat mantenir bàsicament i sempre dins les limitacions establertes per 
seguretat COVID, la realització de les accions de promoció esportiva centrada en les persones amb capacitats diverses 
(campus d'estiu) i les accions del Campus Esportiu per a joves de la ciutat. Aquestes accions realitzades de forma 
conveniada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental han garantit la continuïtat de les accions anuals realitzades en el 
període d'estiu adreçades a aquests col·lectius. Els nivells de participació s'han mantingut en el cas del Campus de 
persones amb capacitats diverses i ha tingut una petita disminució en relació amb altres anys en el Campus Esportiu 
adreçat a joves. 
 
En la convocatòria anual de subvencions adreçades a projectes d'entitats esportives de la Ciutat per l'any 2020, s'ha pogut 
ampliar la dotació econòmica i un total de 48 entitats esportives han pogut gaudir del suport econòmic municipal en la 
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realització de les seves activitats tot i les restriccions i condicionants de la COVID. 
 
Tot i que es preveien inicialment possibles línies d'ajut econòmic específiques per donar suport a les entitats pels efectes 
COVID i per establir una línia de beques (conjuntament amb serveis socials) per ajudar als esportistes amb problemes 
econòmics a pagar les quotes pendents de clubs i entitats, finalment dins l'exercici 2020 no s'han pogut disposar els 
recursos econòmics necessaris, preveient-se accions durant el 2021 per atendre aquestes necessitats. 
 
Durant tot el període d'afectacions COVID s'ha intentat garantir tant el funcionament bàsic dels equipaments en les fases 
de tancament (evitar deterioraments en les infraestructures de les instal·lacions) com l'adopció de les mesures de 
manteniment i funcionament en les fases de reobertura dels serveis. 
 
S'ha mantingut la realització de les tasques de manteniment i millora en els equipaments esportius municipals de gestió 
directa i s'ha donat suport, col·laboració i atenció d'incidències en els equipaments esportius municipals cedits en gestió 
a entitats esportives de la ciutat. 
 
En aquest sentit s'han assumit les despeses econòmiques de consums, neteja i manteniment del conjunt d'equipaments 
per garantir la normalitat en la seva utilització 
 
Pel que fa a la temporada de piscines d'estiu (piscines de Vallparadís, La Maurina, Sant Llorenç i Les Arenes) ha estat una 
temporada especial condicionada per les normatives COVID que han limitat les possibilitats d'utilització dels serveis, Les 
distàncies entre usuaris, la no utilització de vestidors, les necessitats específiques de manteniment i neteja, han 
condicionat la utilització dels serveis i en conseqüència es van regular uns aforaments reduïts i limitats, uns horaris i 
calendaris específics d'utilització i per tant unes condicions econòmiques d'utilització dels serveis diferents de les 
establertes en altres anys. 
 
En conseqüència es van regular uns preus especials d'utilització de les piscines (entrada gratuïta menors de 13 anys, 
entrada general 2 euros ,targeta 10 usos a 15 euros i entrada grups a 1,5 euros per persona). Tots aquests condicionants 
de reducció i control d'aforaments i de prestació del servei amb les limitacions per prevenció de la COVID, han determinat 
una utilització global del servei de piscines inferior a la d'altres anys (109.974 utilitzacions). 
 
Durant tot aquest període s'han realitzat accions informatives mitjançant les xarxes socials per facilitar la realització 
d'activitat esportiva en el període de confinament (vídeos d'esportistes de la ciutat aconsellant la realització d'exercicis 
concrets) i també accions informatives per seguir els consells higiènics i de seguretat en la protecció del Covid-19 (vídeos 
campanya "mans netes"). 
 
També i condicionat per la limitació del nombre d'activitats que s'han pogut realitzar durant l'any, per part del Regidor 
d'Esports s'ha participat i donat suport a les entitats en les accions comunicatives pròpies de cada activitat o competició 
(rodes de premsa, actes de presentació) 
 
El Pla Director de l'Esport aprovat pel Ple Municipal el mes de desembre de l'any 2019 contempla un conjunt de propostes 
per millorar les condicions de la pràctica esportiva a la ciutat. A conseqüència dels efectes del COVID19, gran part de les 
propostes del Pla no han pogut ser desenvolupades. Tot i això continuen sent vigents i en l'esperat retorn a la normalitat 
del sector esportiu caldrà activar en el possible la seva execució en uns moments en els quals el món de l'esport de la 
ciutat necessita més que mai aquest impuls. 
 
Resum global de l’execució de l’eix 

    
 

Actuacions previstes al PX 87   

Noves actuacions 0   

Total actuacions 87   

Actuacions realitzades 77 88,51% 

Actuacions no realitzades 10 11,49% 
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Despesa prevista amb dotació al pressupost        3.733.504 €    

Major despesa per execució d'accions        1.260.517 €    

Despesa total prevista        4.994.021 €    

Despesa executada        4.338.920 €  86,88% 

 
Principals actuacions (*) 

 

Nº Actuació Import 

60 
Equipaments esportius. Condicionament i adaptació per garantir la seva reobertura. 
Millores i actuacions preventives. 

1.447.496 € 

2 
Neteja. Reforç plantilla Eco-Equip,  mesures extraordinàries de millora del servei, 
recollida de mobles i voluminosos, etc. 

827.636 € 

62 
Piscines municipals. Condicionament i adaptació, preus més econòmics, calendari 
especial de funcionament... 

651.119 € 

76 Festival TNT. Festival d’arts Escèniques i Noves Tendències. 283.861 € 

1 
Millora de la mobilitat. Tancament carrers, ampliació voreres i millora dels espais per 
a vianants. 

236.884 € 

61 Suport entitats i clubs esportius. Mantenir i reforçar el programa de subvencions. 183.500 € 
(*) Actuacions amb una despesa superior a 100.000 € 
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3.5. Transformació organitzativa i tecnològica 

 
1.- Logística i equipaments municipals. Manteniment dels edificis i instal·lacions. 
 
Dins del pla de xoc quedaven incloses totes aquelles actuacions o conceptes que eren essencials, entre ells el 
manteniment dels edificis i instal·lacions, el lloguer, neteja, desinfecció i adaptació dels espais on hi ha prestació de 
serveis i/o llocs de treball. Tanmateix han aparegut noves necessitats de compra de material sanitari i de protecció per 
a poder garantir la seguretat sanitària tant de la ciutadania com dels treballadors que ocupen els espais municipals. 
Totes aquestes actuacions o conceptes s’han realitzat al 100% de les necessitats reals que l’evolució de la pandèmia ha 
requerit i ha permès. 
 
Manteniment dels edificis i instal·lacions: S’ha seguit garantint la realització dels manteniments dels edificis i 
instal·lacions, segons les necessitats que s’han requerit, perquè es prestin els serveis a la ciutadania, tal com es recull 
en el pla de xoc. Les operacions de manteniment que s’han dut a terme entre d’altres són la xarxa de baixa tensió, 
sistema de climatització, aparells elevadors (ascensors), sistema contra incendis, línies de vida, portes automàtiques, 
reparacions de diverses índoles, etc, així com l’increment dels manteniments per adaptar-los als nous requeriments de 
la Covid-19. Dins de l’increment d’operacions de manteniment hi ha la neteja més intensiva dels filtres del sistema de 
climatització, l’adaptació del sistema de ventilació a les noves exigències (ventiladors amb més potència, derivacions, 
col·locació de ventilacions forçades per augmentar les actuals), etc. 
 
Des de l’inici de la pandèmia han aparegut noves necessitats d’actuacions per a adequar els espais municipals als 
requeriments establerts en matèria de mesures preventives de protecció contra la Covid-19. 
 
Aquestes actuacions són l’adaptació dels llocs de treball del personal essencial municipal que ha seguit prestant el 
servei presencialment. S’han hagut de recol·locar mobiliaris, recablejar taules, col·locar mampares de protecció entre 
llocs de treball, entre d’altres actuacions similars. També ha fet falta dissenyar i senyalitzar els recorreguts tant interiors 
com d’accés als edificis, així com la col·locació de la cartelleria recordant les mesures de seguretat. 
 
Segons l’evolució de la pandèmia, la previsió pel 2021 hi haurà algunes actuacions de manteniment que s’hauran 
d’augmentar. També s’hauran de seguir fent adaptacions dels llocs de treball un cop es pugui retornar al treball 
presencial. 
 
Neteja dels edificis municipals: S’han executat totes les actuacions necessàries per a garantir la qualitat de la neteja i 
desinfecció dels espais perquè es puguin prestar els serveis amb les mesures higièniques adequades a cada moment. 
En aquestes tasques s’inclouen els nous requeriments d’intensificació de les neteges i desinfeccions per la Covid-19. La 
despesa inclou la compensació prevista a la normativa per la suspensió parcial del contracte generada per l’aturada 
general de l’estat d’alarma. 
 
En tot moment s’ha garantit la qualitat, donant una resposta àgil i ràpida a la normativa i les peticions de neteja i 
desinfecció que s’han requerit per la Covid-19. S’han gestionat els recursos disponibles per a satisfer les necessitats que 
variaven en cada moment segons l’evolució de la situació de la crisi sanitària. 
 
L’evolució de la pandèmia finalment no ha permès el retorn del personal al treball presencial a les instal·lacions 
municipals en el percentatge i el temps que s’havia previst. Inicialment el retorn del personal havia de ser d’un 50%, 
durant els mesos de juny i juliol. 
  
El retorn ha estat clarament inferior en tot moment. Aquest fet ha reduït la necessitat de despesa per a la desinfecció 
extraordinària prevista en la redacció del pla de xoc, passant a ser de 257.250,00€ a 74.004,63€. 
 
Durant el 2021 es preveu que aquestes intensificacions de neteja i desinfecció dels espais ocupats s’haurà de seguir 
realitzant, així com el reajustament de les hores i personal. La quantificació de la despesa depèn molt de l’evolució de 
la pandèmia, en aquest moment s’ha tornat a donar prioritat al teletreball dels llocs que no són essencials i no està 
previst el retorn del personal fins que millorin les dades epidemiològiques. 
 
Lloguer d’espais: La dotació del pressupost ordinari del 2020 no s’ha vist modificada, les necessitats han seguit sent les 
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mateixes per tal de garantir la disposició dels espais llogats per a poder seguir donant la prestació dels serveis. 
 
Cal dir que l’evolució de la pandèmia no ha permès que es pogués formalitzar el contracte de lloguer de les places 
d’aparcament amb Egarvia, pel que aquesta despesa s’ha de traspassar al pressupost del 2021. 
 
Durant el 2021 s’ha de formalitzar el nou contracte de lloguer de les places i suposarà un augment de la despesa en 
aquest aspecte. 
 
Petit material no inventariable: S’ha gestionat la nova necessitat de compra de material de protecció on inicialment hi 
havia un mercat saturat. Paral·lelament s’ha hagut de crear un sistema d’emmagatzematge, inventari i lliurament, que 
garanteixi en tot moment un estoc suficient a les necessitats requerides. Aquesta gestió ha suposat adaptar les funcions 
del personal del servei per dedicar recursos humans a aquesta tasca. 
 
S’ha comprat tot el material per a la protecció individual (EPI’s ) dels treballadors municipals (com per exemple, 
mascaretes, gel hidroalcohòlic i desinfectant, guants, ulleres de protecció, pantalles de protecció individual, etc). 
L’import de les despeses de la compra d’aquests materials fins a finals d’any ha sigut 416.977,00 €. S’han gestionat més 
de 200.000 unitats d’EPI’s individuals (guants, mascaretes, ulleres de protecció, pantalles, etc), i aproximadament uns 
10.000 litres de material higiènic i de neteja (gel i desinfectant). També s’ha gestionat les donacions de material que 
han realitzat entitats, ciutadania i altres organismes. 
 
També s’ha realitzat tota la compra per a garantir el subministrament de material d’oficina, mobiliari, etc. Especialment 
per la dotació dels espais a les noves exigències higièniques de la Covid-19, com per exemple, mampares, papereres, 
dispensadors, etc. 
 
Per al 2021 es preveu que la compra de material de protecció seguirà sent necessària i dependrà de com evolucioni la 
pandèmia. Aquest any es disposa d’un estoc inicial que s’anirà completant segons el retorn del personal al treball 
presencial, pel que s’anirà adaptant la compra de més material de protecció individual en cada moment. 
 
Serveis relacionats amb la flota de vehicles: S’han realitzat totes les actuacions necessàries per a garantir que el servei 
de vehicles municipals d’ús compartit doni compliment a les mesures necessàries derivades de la Covid-19.Per tal de 
complir amb els requisits exigits per les autoritats sanitàries, ha sigut necessari extremar les mesures de neteja i 
desinfecció per tal de garantir les màximes mesures de seguretat als treballadors municipals i públic en general. Per 
aquest motiu, ha calgut realitzar un seguit de neteges extraordinàries intensives i desinfeccions en els vehicles de la 
flota de l’ajuntament a mesura que s’ha anat reprenent l’activitat. 
 
Tot i això, la despesa global de la flota de vehicles ha estat inferior perquè la necessitat d’utilització de la flota 
compartida ha estat menor a l’esperat, ja que la represa de l’activitat ordinària s’ha vist reduïda per l’evolució de la 
pandèmia. En el 2021 les actuacions de la flota compartida depèn de l'evolució de la pandèmia. 
 
2.- Desenvolupament organitzatiu i tecnològic. 
 
Dins del pla de xoc de es van definir totes aquelles actuacions o conceptes que eren essencials per la corporació. El 
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació va definir una sèrie d’accions de caràcter necessari per donar continuïtat 
als sistemes d’informació i a la capacitat de treball de l’organització. Es va posar focus en poder mantenir la situació de 
teletreball en un primer moment, però ja es van detectar una sèrie de necessitats de millores en recursos tecnològics 
que calia cobrir (llicenciament de diferents productes, materials per poder fer reunions virtuals, equips que permetin 
treballar amb i en mobilitat). 
 
Es valora positivament la primera part d’accions i resultats obtinguts. Per un costat es vol fer constar l’actitud i 
implicació de tot l’equip de Tecnologia i Sistemes d’Informació. L’acció amb més pes i rellevància ha estat l’adquisició i 
renovació de part de la infraestructura de servidors de l’Ajuntament. Aquesta acció ha permès assumir part de la 
càrrega de treball remot o teletreball. Amb aquesta acció s’ha incrementat la capacitat de computació i ha permès que 
aproximadament 60% del personal de la corporació pugui realitzar simultàniament la seva tasca laboral de forma no 
presencial. 
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També es vol fer esment molt positivament de l’actitud i col·laboració del personal de la corporació davant la manca 
de recursos o solucions ràpides requerides a tecnologia. La predisposició a utilitzar equips propis, la facilitat en adaptar 
als mitjans facilitats així com la paciència de les persones en aconseguir completar les peticions de material tecnològic 
(que ens ha arribat majoritàriament amb retard) ha sigut una tònica pràcticament generalitzada. 
 
Així mateix, es vol destacar el canvi de mentalitat de la corporació davant de situacions adverses. Els canvis en 
procediments o en l’ús d’eines de treball no sempre són fàcils o ràpids d’implementar. En els últims mesos hem 
implementat entre d’altres: 
 

• Una nova eina de comunicació transversal (TEAMs) 

• Un canvi en el correu electrònic (versió al núvol) 

• Noves metodologies de treball (amb eines col·laboratives) 

• Una nova eina per gestionar electrònicament expedients (DIVOC). 
 

Els canvis han estat en l’ordre del dia, i la predisposició dels diferents equips de persones que han col ・laborat amb 

tecnologia (comunicació interna, organització i processos, recursos humans, patrimoni...) han fet possible poder 
difondre i implementar aquests canvis. D'igual forma el personal de l’Ajuntament s’ha adaptat als canvis, a les 
recomanacions i a les diferents instruccions que s’han anat realitzant durant els últims mesos. 
 
Es va aconseguir en menys d’una setmana aconseguir estar treballant simultàniament en remot entre 1.000 i 1.200 
persones -en la franja horària de les 10h a les 13h- i fora d’aquest horari punta igualment s’han mantingut pics 
continuats de més de 600 persones treballant simultàniament ( accedint a aplicacions corporatives, a correu electrònic, 
a eines de tramitació...). 
 
S’han preparat i lliurat prop de 350 equips (PX) per treballar remotament a persones que o bé no disposaven d’equip 
informàtic a casa o bé que l’equip no acabava de disposar de les capacitats tecnològiques pertinents. 
 
S’han lliurat prop més de 250 WEBCAMS i més de 150 dispositius d’auriculars a diferents serveis. Destacar aquí la 
dificultat per aconseguir aquest material. La quantitat disponible d’aquest tipus de material en els distribuïdors 
habituals ha estat pràcticament 0 durant bona part de l’any, i quan ha estat possible adquirir aquests dispositius el cost 
era habitualment el doble de l’habitual. 
 
S’ha treballat també per millorar les prestacions del servei de Telefonia del nostre Ajuntament. L’objectiu inicial era 
poder integrar-ho a l’eina TEAMs de MICROSOFT i així disposar d’una única eina de comunicació on poder gestionar 
tant trucades entrants com sortints i missatgeria o col·laboració interna. S’ha mantingut reunions amb MICROSOFT i 
diferents proveïdors i distribuïdors de solucions tecnològiques similars. S’han iniciat els treballs (administratius de 
contractació i tècnics de preparació) per tal d’adequar l’actual centraleta de comunicacions a una futura integració amb 
aquesta eina de comunicació. 
 
S’ha treballat per definir i preparar l’entorn de treball únic en un entorn CITRIX que sigui més escalable i permeti major 
càrrega de treball. Les tasques d’anàlisi i preparació s’han realitzant durant l’últim trimestre del 2020 i està previst 
durant el primer trimestre del 2021 implementar-les. 
 
S’ha treballat per desplegar una versió de l’aplicació DIVOC, que ha permès tramitar internament i de manera 
electrònica durant el confinament tots els expedients. L’esforç que s’ha fet en aquest entorn, facilitarà el desplegament 
del projecte ARIADNA els propers mesos. 
 
S’ha treballat i col·laborat per realitzar el canvi d’aplicació de la Policia Local. Aquestes accions s’han realitzat en l’última 
part del 2020 i es permetrà a la Policia Local durant el 2021 començar a utilitzar una eina informàtica amb més 
prestacions i facilitat d’explotació de les dades policials de Terrassa. 
 
S’han mantingut contactes i reunions amb diferents proveïdors de maquinari informàtic (de diferents fabricants com 
LENOVO, HP, DELL), amb l’objectiu de treballar en homologar un recull de material informàtic que configurin 
l’estandard de treball mòbil que permeti treballar en qualsevol punt de treball de l’Ajuntament. 
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Malgrat els esforços realitzats, els diferents fabricants no han recomanat iniciar un procediment de compra d’equips 
portàtils amb les necessitats definides per l’Ajuntament (en prestacions i en numero d’equips). 
 
S’ha de continuar treballant amb el subministrament de WEBCAMS i AURICULARS per a tot el personal. Donada la 
manca d’estoc en els diferents distribuïdors i la urgència en disposar d’aquest material, no s’ha pogut fer una licitació 
amb les dimensions requerides. Però caldrà tenir en compte que tota persona treballadora que tingui un punt de treball 
necessitarà d’aquest material informàtic. 
 
S’ha de treballar per dotar de tecnologia a les diferents sales de reunions de la corporació. Amb l’objectiu d’utilitzar 
TEAMs o qualsevol altre eina de comunicació que faciliti tant les reunions unipersonals com les reunions amb altres 
equips de treball. 
 
S’ha de treballar i fer un esforç important en desplegar xarxa sense fils corporativa a les diferents seus municipals. Ja 
s’ha fet un esforç important durant el 2020 en identificar i inventariar les necessitats. Però caldrà dur a terme un seguit 
d’accions i obres físiques, per tal de garantir que totes les seus disposen de xarxa sense fils. 
 
S’ha de seguir treballant amb la integració de l’actual centraleta de telefonia corporativa amb l’eina de comunicació 
integral que es designi. L’objectiu final seria que tota persona que treballi a la corporació amb l’ús d’una única eina 
pugui realitzar qualsevol tasca de comunicació (sigui interna o externa, verbal, audiovisual o escrita). 
 
S’ha de seguir treballant per aconseguir els recursos econòmics que permetin adquirir les llicències pertinents perquè 
el 100% de les persones que treballen per la corporació puguin disposar d’un compte d’usuari al núvol. Malgrat el cost 
econòmic que pugui significar anualment, l’estalvi en temps d’ús en eines ofimàtiques així com la versatilitat i 
prestacions en l’ús de les mateixes fan actualment imprescindible posar focus i atenció en aquesta línia de treball. 
 
Actualment l’Ajuntament disposa d’unes 1.100 llicències per treballar al núvol i seran necessàries unes 3.100 llicències 
més per poder donar solució a totes les persones que treballen per l’Ajuntament i empreses municipals. 
 
No s’han pogut realitzar cap acció vinculada a seguretat informàtica dins dels projectes establerts en el pla de xoc. Es 
destaca aquest fet per la importància dels mateixos i per les constants notícies d’atacs informàtics a administracions 
públiques locals properes. Serà necessari un reforç en aquest àmbit per evitar patir segrestos d’informació o atacs 
informàtics. 
 
No s’han pogut realitzar totes les accions determinades en el pla de xoc per manca de recursos interns. S’ha posat molt 
de focus i atenció en la gestió de la demanda i del dia a dia i no s’han tingut els recursos per poder posar atenció en la 
gestió estratègica dels diferents projectes definits. Amb la situació actual, i donada la dependència tecnològica de la 
societat, es fa més palès la necessitat urgent d’ampliar l’equip de tecnologia. 
 
L’any 2020 s’ha fet un esforç continuat molt important i s’ha produït un desgast humà en molts equips, entre ells l’equip 
de Tecnologia i Sistemes d’Informació. Serà important doncs reforçar així que sigui possible l’equip, tant per mantenir 
la situació actual de treball remot, d’us d’eines col· laboratives o de la implantació de noves eines pensant en el futur. 
 
Serà important que durant l’any 2021 atendre en les següents línies d’accions: 
 
Seguretat informàtica. Caldrà fer un esforç en formació, en conscienciació, en reforç tècnic i en auditories dins de 
l’àmbit de seguretat informàtica. La informació es el mes important de l’Ajuntament i en l’actualitat els atacs  
informàtics i els segrestos o xifrats d’informació estan a l’ordre del dia. Es necessari crear l’oficina tècnica de seguretat 
de la informació i dotar-la dels recursos pertinents. 
 
Homogeneïtzació i modernització de l’equip tecnològic de treball (entorn únic de treball). Davant la situació actual de 
treball remot, i pensant en un futur on la mobilitat i la necessitat de treballar amb equips multidisciplinaris serà més 
habituals, es fa necessari definir un entorn d’equip de treball que sigui multidisciplinari, disposi de tots els elements de 
treball amb independència de la ubicació del mateix i faciliti la mobilitat (treballar en un o altre edifici per exemple). 
 
Per donar solució a aquest tema, caldrà definir aplicacions estàndards i entorns de treballs estàndards que permetin 



   

  Pla de mesures socioeconòmiques -PLA DE XOC 2020 

 
 

 

 

 

Balanç d’execució  Pla de Xoc 2020        Pàgina 40 

 

“paquetitzar-los” i amb independència de l’equip es pugui accedir als diferents sistemes d’informació. De manera que 
amb un portàtil, amb un ordinador o qualsevol estació de treball es pugui desenvolupar pràcticament qualsevol funció 
o tasca de treball. 
 
De igual forma, per poder desenvolupar aquest punt, és imprescindible alliberar l’Ajuntament de Terrassa del “Legacy” 
(tot el nucli antic d’aplicacions corporatives). És necessari modernitzar tot aquest entorn per poder potenciar i créixer 
informàticament. 
 
Unificació i integració en les eines de comunicació. En la mateixa línia que el punt anterior, caldrà treballar perquè totes 
les persones de la corporació disposin d’una eina única i centralitzada on consultar el correu electrònic, comunicar-se 
per escrit, fer o rebre trucades, fer reunions o treballar col·laborativament amb i en el mateix entorn de treball. Aquesta 
acció, permetrà donar major eficiència a tota la corporació a la vegada que flexibilitat lligada a la ubicació on 
desenvolupar la tasca de treball (la mobilitat definida en el punt anterior). 
 
Metodologies de treball. Serà necessari treballar per implementar noves metodologies de treball. Aquestes 
metodologies seran necessàries per al Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació però també per la corporació. Amb 
l’aplicació de les Lleis 39/2015 i 40/2015, la supressió del paper en el nostre dia a dia, els expedients electrònics... la 
dependència tecnològica de tota la corporació cada cop és més gran. També caldrà treballar en diferents línies de 
formació en l’adopció i incorporació de metodologies àgils de treball, la simplificació de diferents processos interns, 
per tal de poder ser laboratori o cas d’èxit en l’ús d’aquestes metodologies dins de la corporació. 
 
Reorganització del servei. Per tal de poder garantir que Terrassa sigui una Ciutat Digital, caldrà disposar d’un Servei de 
Tecnologia i Sistemes d’Informació amb una nova estructura reforçada i preparada per al repte. Els últims mesos, s’ha 
posat de manifest la necessitat de disposar de potència i govern sobre la tecnologia. El fet de no tenir-la, ha comportat 
a altres corporacions segrestos d’informació, atacs d’informàtics, aturades considerables del servei o costos econòmics 
no controlats (en despesa de recursos). Fets en tots els casos que han provocat l’aturada de la prestació de serveis 
públics a la ciutadania. 
 
Tenim per davant el repte i la oportunitat de tornar ser capdavanters tecnològicament dins del món de l’Administració 
Pública Local. En funció de l’evolució de la pandèmia durant l’any 2021 i dels recursos que es puguin dedicar es podrà 
assolir aquest repte i oportunitat. 
 
Resum global de l’execució de l’eix 

 
 

 Actuacions previstes al PX 52   

Noves actuacions 3   

Total actuacions 55   

Actuacions realitzades 42 76,36% 

Actuacions no realitzades 13 23,64% 
   

Despesa prevista amb dotació al pressupost   1.936.441 €    

Major despesa per execució d'accions   3.067.361 €    

Despesa total prevista   5.003.802 €    

Despesa executada   2.976.613 €  59,49% 

 
Principals actuacions (*) 

 
 

Nº Actuació Import 

38 
Manteniment edificis i instal·lacions. Adaptació als requeriments del Procicat per 
garantir el seu funcionament. 

793.420 € 
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41 
Garantir el subministrament de material necessari als equipaments municipals d’acord 
amb les exigències higièniques de la Covid-19 

542.359 € 

1 
Teletreball. Adquisició de maquinari per garantir el funcionament de les aplicacions 
municipals en un entorn de teletreball majoritari. 

542.193 € 

40 
Neteja equipaments municipals. Ordinàries, extraordinàries i de desinfecció per 
complir amb les exigències derivades del Covid-19. 

533.396 € 

39 
Lloguers necessaris  per mantenir la disponibilitat d’espais on desenvolupar les 
activitats realitzades pels serveis municipals. 

263.983 € 

(*) Actuacions amb una despesa superior a 100.000 € 
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3.6. Mesures fiscals: bonificacions i exempcions en els tributs municipals 

 
Degut a la situació produïda per la irrupció de la covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma per part del govern de 
l’Estat, l’Ajuntament de Terrassa ha pres al llarg de 2020 un conjunt de mesures orientades d’una banda a complir allò 
previst en els successius decrets de l’estat d’alarma en quant a suspensió de terminis administratius, tancament 
d’activitats i d’altres, i d’altra banda a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia, incidint especialment en 
els ajuts i bonificacions fiscals. 
 
Aquestes mesures fiscals desplegades al llarg de l’any són les que queden reflectides en l’annex 6 d’aquest document i 
que destaquem a continuació. 
 
En primer lloc, per contextualitzar les mesures, cal fer esment de l’impacte que han tingut la Covid en els ingressos de 
l’Ajuntament, produït d’una banda per les bonificacions i reduccions fiscals establertes, i de l’altra per l’aturada de 
l’activitat econòmica de la ciutat. Aquest impacte ha estat de gairebé 11 milions d’€, dels quals més de 3 milions 
corresponen a les mesures fiscals directes. 
 
Entre les mesures fiscals adoptades, tenim les que són fruit del tancament o suspensió en la prestació de serveis, o la 
impossibilitat de realització d’activitats a la via pública. Com a més destacada, la reducció en les taxes sobre escoles 
municipals, que ha tingut un impacte a final d’any de 1,15 milions d’€, i que ha gairebé doblat la previsió que es va fer 
a finals de març, i que es situava en 665 mil €. 
 
Aquesta reducció ha vingut produïda pel tancament dels centres educatius durant l’estat d’alarma i les posteriors 
restriccions i limitacions. En aquest sentit, doncs, l’Ajuntament ha tingut en compte la limitació en els serveis que ha 
deixat de prestar o no ha prestat en les mateixes condicions en aquest àmbit i quina havia de ser la seva contraprestació 
final. 
 
En el mateix sentit s’ha reduït els cànon i lloguers que les activitats satisfan a l’Ajuntament per l’aprofitament del domini 
públic i espais municipals, la qual cosa ha suposat 112.340€. I en la taxa sobre mercadal i mercats municipals s’ha 
superat la previsió de bonificació inicial de 75 mil €, i s’ha arribat fins els 119 mil €, doncs no només s’ha computat els 
mesos de tancament total del mercadal si no que s’ha tingut en compte les posteriors limitacions. 
 
Un segon paquet de mesures ha estat el que a través de la fiscalitat s’ha volgut donar suport a l’activitat econòmica. 
Exemple d’això ha estat la reducció en la taxa de residus comercials a les activitats que han patit limitacions al llarg de 
2020, i que ha tingut un impacte final de 642 mil € (superant el 498 mil previstos inicialment), els quals s’han distribuït 
a les activitats econòmiques en funció de la seva afectació. 
 
Una segona mesura destacada ha estat l’exempció de pagament de la taxa de terrasses a l’hostaleria i la restauració, 
com a forma de suport a un dels sectors més afectats, la qual s’ha vist complementada amb la possibilitat d’ampliar 
l’espai ocupat per les terrasses, amb un impacte econòmic de 392 mil €. 
 
I un tercer paquet de mesures ha estat l’adreçat a la ciutadania en general. D’una banda amb la modificació de les taxes 
sobre les piscines municipals, en les quals s’ha fixat un preu reduït de caràcter general per facilitar l’accés a persones i 
famílies, combinant-ho amb les necessàries mesures de seguretat i limitacions imposades per la covid, que ha tingut 
un impacte econòmic de 288 mil €, i de l’altra actuant sobre el rebut de l’aigua del segon trimestre de 2020, com a 
mesura de suport a les famílies en la fase més crítica de la pandèmia, i que ha suposat 500 mil €. B) 
 
Entre les mesures que es podien haver apuntat en un primer moment però que no s’han acabat materialitzant, tenim 
la línia d’ajuts en l’IBI sobre locals comercials en els que la propietat hagués establert reduccions i moratòries en el 
pagament del lloguer, ajuts en l’impost de vehicles a industrials i autònoms, reduccions i ajuts en la taxa de guals a les 
activitats que hagin hagut de tancar durant l’estat d’alarma, o bonificacions addicionals en determinades taxes a 
activitats. 
 
Malgrat que fruit del diàleg amb els diferents sectors es poden haver apuntat mesures d’ordre molt divers, en l’àmbit 
tributari la dificultat rau en el fet de tenir definit l’instrument jurídic per a la seva aplicació, i si aquest instrument no 
existeix cal anar per la via de fer una convocatòria d’ajuts. Per convocar ajuts cal disposar de partida suficient, i aquesta 
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disponibilitat, atès els nombrosos fronts que ha hagut d’atendre 
  
l’Ajuntament i les múltiples necessitats, no sempre ha estat possible d’aconseguir, per la qual cosa no s’han 
materialitzat totes les mesures que es poden haver avaluat en algun moment. 
 
De cara a 2021 es preveu  mantenir  l’exempció de la taxa de terrasses, la bonificació en la taxa de residus comercials a 
les activitats afectades per les mesures anti-covid, així com la possible suspensió total o parcial de determinades taxes 
atenent a l’evolució de la pandèmia. 
 
Resum global de l’execució de l’eix 

 
 

Actuacions previstes al PX 13   

Noves actuacions 0   

Total actuacions 13   

Actuacions realitzades 9 69,23% 

Actuacions no realitzades 4 30,77% 
   

Impacte previst       3.782.600 €    

Impacte real       3.097.327 €  81,88% 

 
 
 
Principals actuacions (*) 

 

Nº Actuació Import 

1 Taxa escoles. Reducció de les quotes en funció dels mesos de tancament. 1.148.879 € 

5 Taxa residus comercials. Bonificació a les activitats afectades per l’estat d’alarma 642.000 € 

11 
Subministrament d’aigua. Reducció en les tarifes aplicables a famílies i establiments 
comercials 

400.000 € 

2 Taxa ocupació via pública amb terrasses. Exempció del pagament durant 2020 392.000 € 

10 
Preu públic piscines municipals. Reducció del preu de les entrades, limitacions 
d’aforaments i reducció de la temporada de bany. 

283.108 € 

4 Mercadal. Reducció de la taxa en proporció al temps de tancament. 119.000 € 

3 Cànons i lloguers. Reducció a totes les activitats afectades per la Covid 112.340 € 
(*) Actuacions amb un impacte en els ingressos superior a 100.000 € 

 


