Comunicat de premsa
Terrassa, 7 de maig de 2020

Dissabte es tornen a obrir els parcs de Sant Jordi,
Desinfecció, Depuradora i jardins de la Casa Alegre
El Govern municipal demana a la ciutadania que continuï actuant amb la
màxima responsabilitat i respectant el compliment de les normes

El Govern municipal ha decidit reobrir aquest dissabte els parcs de Sant Jordi, de
Desinfecció, de la Depuradora i els jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Els parcs
estaven tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma des del passat 16 de març.
El Govern municipal ha acordat reobrir-los atesa la fase de desescalada en què ens
trobem, que permet la passejada i l’activitat física per franges horàries.
Així mateix, fa especial incís a la ciutadania en la necessitat de continuar actuant
amb la màxima responsabilitat i precaució, complint les normes i prenent les
mesures adequades per a preservar la salut de tothom.

El Govern municipal demana al SEPE i al Govern espanyol que agilitzi la
tramitació d’expedients d’ERTO a Terrassa
El Govern municipal ha acordat avui demanar al Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) i al Ministeri de Treball i Economia Social que agilitzi la tramitació
d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a Terrassa i que faciliti una
millor atenció a les persones afectades.
L’Ajuntament està rebent nombroses reclamacions relacionades amb informació
insuficient, errors i endarreriments que afecten a nombroses persones i famílies,
especialment en un moment tan complex com l’actual.
L’alcalde plantejarà aquesta petició i la seva preocupació a través d’una carta
adreçada a la Ministra de Treball i Economia Social del Govern espanyol, Yolanda
Díaz.
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Segons la informació de la qual disposa actualment l’Ajuntament amb data d’1 de
maig de 2020, els ERTOs afecten a 17.361 persones que treballen a Terrassa
(siguin o no residents a la ciutat), a través d’un total de 2.241 expedients.
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