Comunicat de premsa
Terrassa, 6 d’abril de 2020

L’alcalde de Terrassa s’adhereix a la petició d’un
centenar de batlles catalans que el Govern espanyol
rectifiqui amb la retallada en polítiques d’ocupació
La decisió de retallar en un 55% aquests fons destinats a Catalunya impacta de
manera directa en el finançament dels serveis públics d’ocupació locals
Aquest matí ha tingut lloc la reunió diària del Comitè d’Emergència Municipal, en què
el Govern municipal ha tractat els següents temes:

1.- L'alcalde de Terrassa i els d'un centenar de municipis catalans demanen al
Govern espanyol que rectifiqui amb la retallada dels fons destinats a polítiques
d’ocupació a Catalunya
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’adhereix a la petició d’un centenar de batlles
catalans que el Govern espanyol rectifiqui la decisió de retallar en un 55% els fons
destinats a polítiques actives d’ocupació a Catalunya. L’alcalde terrassenc ha signat
una carta conjunta que aquests alcaldes i alcaldesses enviaran al president del
Govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que reconsideri aquesta decisió per
tal que els ajuntaments puguin garantir els serveis públics d’ocupació que
necessitaran un cop acabi l’emergència sanitària.
A través de la carta, els alcaldes i alcaldesses signants posen de relleu que aquesta
decisió impacta de manera directa en el finançament dels serveis públics d’ocupació
que gestionen els Ajuntaments i els deixa sense recursos econòmics i eines per
atendre l’emergència ocupacional. En el cas de Terrassa, i tenint en compte els
recursos que rep actualment l’Ajuntament, la retallada pot arribar a significar una
reducció de més de 2 milions i mig d’euros als programes per al foment de l’ocupació
desenvolupats a la ciutat.
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2.- L’Ajuntament intensifica la neteja a les zones verdes, places i jardins
A partir demà dimarts, l’Ajuntament posa en marxa un nou dispositiu per a reforçar la
neteja de zones verdes, places públiques i jardins. S’habilitaran un total de 9 equips
autònoms, formats per dues persones cadascun, que s’encarregaran de netejar
aquests espais de la ciutat, posant especial atenció a les deposicions dels gossos.
Així mateix, demà es durà a terme una acció de desinfecció a les zones de lliure
circulació de gossos, que es fa de forma habitual cada quatre mesos. Aquesta neteja
intensiva es realitzarà a la nit, quan les instal·lacions estan tancades, amb un
producte biocida que s’aplica directament al terra. Al procedir d’aquesta manera, el
producte utilitzat de seguida s’inactiva i quan al matí següent les zones s’obren al
públic, ja no existeix cap perill per a la salut de les persones ni pels animals.
Un cop més, l’Ajuntament fa una crida al civisme i recorda que, d’acord amb
l’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, els gossos sempre han
d’anar lligats i que cal complir amb les restriccions fixades amb motiu del
confinament i del Decret de l’Estat d’Alarma. D’altra banda, es demana a les
persones propietàries de gossos que tinguin cura de l’espai públic, recollint els
excrements i netejant els orins amb una mica d’aigua i sabó.

3.- 430 persones s’han inscrit a la Bossa de Voluntariat Ciutadà, i la Bossa
d’oferiments d’entitats, col·lectius o empreses registra 61 entrades
El Govern municipal reitera l’agraïment a la ciutadania i a les entitats, col·lectius i
empreses que s’han registrat per fer tasques de voluntariat o han ofert algun servei o
material amb l’objectiu d’ajudar a millorar la situació en aquesta crisi generada pel
Coronavirus.
Des del 21 de març, quan es va posar en marxa la Bossa de Voluntariat Ciutadà i la
d’oferiments d’entitats, col·lectius o empreses, l’Ajuntament de Terrassa ha registrat
la inscripció d’un total de 430 persones voluntàries i 61 oferiments d’empreses i
professionals.
De les persones disposades a fer tasques voluntàries, un total de 100 han estat
entrevistades per Creu Roja, que és l’entitat que està duent a terme les tasques de
formació del voluntariat i de vehiculació de tasques. En aquests moments, n’hi ha 40
que ja s’han sumat al voluntariat de Creu Roja i estan col·laborant en projectes com
l’alberg de joventut destinat actualment a famílies, el Centre de Distribució Social
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d’Aliments El Rebost, servei de compres i trucades de seguiment per a persones
grans i d’altres afectades per la Covid-19.
Pel que fa a la bossa d’oferiments d’entitats, col·lectius i empreses s’està gestionant
des de Protecció Civil i, segons les necessitats que van sorgint, es deriven al servei
que ho necessita. Fins al moment, la tipologia d’oferiments és molt variada, però la
majoria són relacionats amb cessió de locals, donació de materials tèxtils, préstec de
màquines de cosir, subministració d’aliments, impressores 3D o vehicles de
transport.
La recollida de dades es fa a través del web www.terrassa.cat/voluntariatcoronavirus.
El servei de Qualitat Democràtica, a través del Punt del Voluntariat, està en contacte
de forma permanent amb Creu Roja i Protecció Civil per al traspàs d’informació de
les bosses per cobrir les necessitats del projectes en funció dels criteris que es
marquen per a cada projecte que s’està duent a terme de forma prioritària. En
aquest sentit, s'ha fet una primera selecció de persones que puguin respondre a un
voluntariat de l'àmbit sòcio-sanitari, a partir del perfil professional que han descrit en
el formulari. Així mateix, des pel Punt del Voluntariat estem en permanent contacte
també amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat que
està assessorant i compartint informació amb els ens locals que tenen Punts de
Voluntariat.

4.- Horaris del servei telefònic 010 durant la Setmana Santa
El Govern municipal ha acordat que el servei telefònic 010 funcioni, durant els dies
festius de la Setmana Santa, amb aquest horari d’atenció al públic:
- Dijous (festa local a Terrassa): de 10 a 14h i de 16 a 19h
- De divendres a diumenge: de 10 a 14h
- Dilluns: de 10 a 14h i de 16 a 19h
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