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El quadern que teniu a les mans em serveix per donar-vos la benvinguda a la casa de 
la ciutat, amb informació per conèixer de prop què és i com funciona l’Ajuntament 
de Terrassa. Al web municipal, al Facebook i al Twier hi trobareu moltes més dades 
sobre les persones que hi treballem i sobre els serveis que prestem a la ciutadania.

LaLa transparència és un dels valors més importants que volem transmetre des de 
l’Ajuntament. Endinseu-vos en aquestes pàgines per descobrir una mica de la 
història de l’Ajuntament, però també d’una ciutat que té el seu origen en el municipi 
romà d’Ègara i que ja s’ha convert en la tercera amb més habitants de Catalunya.

TTerrassa és una ciutat oberta, plural, sostenible, inclusiva i mulcultural, una ciutat 
de totes i de tots: de la gent gran, del jovent, de les nenes i els nens, dels homes i les 
dones de totes les edats, orígens i condicions que viuen i treballen a la ciutat, que 
l’esmen i que treballen per fer-la cada dia una mica millor. Això vol dir que la ciutat 
també és i serà vostre. 

TTerrassa és i vol seguir sent una ciutat d’acollida, amb la mirada posada en la seva 
història i la seva tradició, però també en el futur i en tot allò que la pot fer encara 
millor, més bonica i que no deixi ningú enrere. Terrassa espera molt de vosaltres i us 
vol oferir un futur ple d’oportunitats, de benestar i de qualitat de vida. 

LL’Ajuntament és l’eina més pròxima que tenim per gesonar temes de cultura, 
educació, sanitat, habitatge, feina i cura de les persones, dels animals i del medi 
ambient. Us convido, doncs, a conèixer una mica més l’Ajuntament i la ciutat, a 
fer-vos vostra aquesta instució democràca que ens pertany a totes les 
terrassenques i els terrassencs.

L’Ajuntament és la casa de totes les terrassenques i tots els 
terrassencs. És la instució que administra la ciutat i la que ens 
representa democràcament a totes i a tots. Al llarg de la història 
no sempre ha estat una instució democràca, però des del 1979 
és la casa comuna per a tothom. És a dir, és casa vostra.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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La història dels ajuntaments és d’alguna 
manera la història dels pobles i de les 
ciutats, per això, abans de començar la 
visita pots conèixer, breument, la història 
de la nostra ciutat.

AAltres aspectes de la nostra ciutat que 
podràs conèixer són: el concepte de 
localitat, els diferents barris, la grandària i 
l’evolució de la població al llarg dels anys.

Acvitats per fer

abans de la visita
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Abans de la visita

BREU HISTÒRIA DE LA NOSTRA CIUTAT

Les primeres nocies que tenim del poblament del terme de Terrassa corresponen a 
restes de l’edat del ferro a Can Misser. La ciutat té el seu origen en el municipi romà 
d’Ègara situat al voltant del que avui són les esglésies de Sant Pere.

LA TERRASSA MEDIEVAL

Durant el segle XIII, la vila es desenvolupà ràpidament i es va converr en el nucli de 
poblament més important del terme del Castell Palau de Terrassa. També, durant 
aquest segle, el mercat de Terrassa serà el més important de la comarca.

LaLa vila, amb el Castell-Palau a l’interior, és predominantment pagesa i artesana, amb 
una certa especialització en la producció de draps de llana. Es tractava d’un recinte 
murat, amb torres quadrades, fossat exterior i portals d’entrada (Portal Nou, Portal 
Cremat, Portal de la Font Vella). La vila i el terme eren propietat del comte de 
Barcelona.

A finals del segle XII (1193), tenim nocia de l’existència de 
la vila de Terrassa, situada a l’actual plaça Vella, a l’entorn 
d’un castell i que comptaria amb unes poques cases. La vila 
de Terrassa era un recinte envoltat de muralles i dintre 
d’aquest recinte emmurallat es trobava el Castell Palau de 
Terrassa, del qual només se’n conserva la torre de defensa: 
la Torre del Palau.
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Abans de la visita

Al segle XIV, el creixement de la vila frena a causa de les males collites, fams i pestes 
que donen lloc a una llarga crisi que durarà més de dos segles i que es caracteritzà 
pel descens de la població. Aquest descens fa que hi hagi unes necessitats fiscals i 
per poder controlar la població es realitzen unes llistes de cases habitades, per tal de 
fer pagar els impostos als seus habitants.

Al terme de Terrassa hi havia un territori amb el seu propi batlle i que era de 
jurisdicció senyorial. Es tracta de l’anomenada quadra de Vallparadís, una peta 
extensió de terra situada al torrent de Vallparadís i amb el castell del mateix nom al 
centre d’aquest territori.

L’origen del castell el trobem a 
la masia forficada construïda 
per Berenguer Sanlà. La 
darrera hereva de la família 
Sanlà, Blanca de Centelles, va 
donar el castell i els terrenys a 

l’orde dels cartoixans, que hi fundaren la cartoixa, la qual abandonaren anys més 
tard.

Finalment, el 1959 fou adquirit i restaurat per l’Ajuntament de Terrassa.

VALLPARADÍS

LA TERRASSA MODERNA

La vila de Terrassa experimenta un cert creixement demogràfic durant els segles XVI 
i XVII a causa d’una indústria tèxl en expansió. El creixement demogràfic ngué un 
reflex urbanísc, hi havia cases fora de les muralles i sorgeix la Vila Nova que 
perdura en el carrer que actualment du aquest nom.

El segle XVIII és a tot Catalunya un segle d’expansió demogràfica, la població 
catalana es dobla en poc menys de vuitanta anys i Terrassa triplica la seva població.
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Abans de la visita

Aquest gran creixement està lligat a una indústria tèxl transformada, amb 
fabricants que treballen reparnt feina a domicili i al marge de les velles 
organitzacions gremials.

La indústria drapera local de les darreries del segle XVIII es caracteritzà per 
concentrar-se en un reduït cercle d’empresaris. Aquestes famílies formaven una 
nova classe social i foren coneguts com a senyors.

La transformació industrial del segle XIX significa la introducció a Terrassa de la 
màquina de filar (1832) i la de vapor l’any següent. Les comunicacions van millorar 
amb la construcció de la carretera de Barcelona, l’any 1845 i l’arribada del ferrocarril 
a l’estació del Nord, des de la capital catalana, l’any 1856. El 1860 es va inaugurar el 
tram de ferrocarril Terrassa-Manresa.

La indústria es va transformar amb la 
ulització de la màquina de vapor. Es 
van començar a construir els vapors, 
edificis que acollien diverses fàbriques 
que ulitzaven la mateixa màquina de 
vapor, que produïa l’energia que movia 

les altres màquines. La necessitat de mà d’obra propicià un creixement demogràfic i 
urbanísc, que anà omplint de cases i fàbriques el terme municipal de Terrassa. El 
creixement de la població va forçar l’enderroc de les muralles l’any 1876 i un any 
després el rei Alfons XII concedí el tol de ciutat a Terrassa.

Aquesta transformació econòmica i demogràfica va anar de la mà de la incorporació 
massiva de les dones al treball assalariat. La seva aportació fou o bé dins les 
fàbriques o també treballant des de casa per encàrrec.

EEl 1904 es va produir l’annexió del municipi de Sant Pere, quan la ciutat urbanitzà la 
riera del Palau i la conver en rambla d’Ègara.

mNACTEC

Segle XIX

LA TERRASSA CONTEMPORÀNIA 
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Abans de la visita

L’efervescència econòmica de voltants de segle va provocar seriosos conflictes 
socials, dels quals destaca l’enfrontament entre la classe obrera i propietària durant 
els anys vint i que va culminar durant la Guerra Civil, època en què la major part de 
les fàbriques de la ciutat es van col·lecvitzar.

DDurant la segona meitat del segle, canvià la fesomia de la ciutat. Es deixa enrere la 
imatge pagesa i menestral pròpia de l’època medieval. El tret caracterísc de la nova 
imatge ciutadana seran les xemeneies fumejants dels vapors industrials, que 
s’aixequen per sobre de qualsevol altra edificació.

EEl desenvolupament industrial que vivia la ciutat i l’interès per la cultura de la 
burgesia terrassenca, va impulsar el moviment del Modernisme. Avui dia, es 
conserven esplèndids edificis de l’arquitectura industrial i modernista com el vapor 
Aymerich, Amat i Jover, el Mercat de la Independència, la Casa Alegre de Sagrera, la 
Masia Freixa, l’Escola Industrial, la Casa Coll i Bacardí, etc.

Durant aquest segle, es produeix el gran creixement demogràfic i urbanísc de la 
ciutat. Dins d’aquest creixement podem disngir dues etapes:

Creixement demogràfic produït per les primeres migracions procedents de l’interior 
de Catalunya, Aragó i País Valencià. La ciutat creix en forma radial i neixen els 
primers barris: Ca N’Aurell, Sant Pere, Can Palet i Escola Industrial.

1. Fins a la Guerra Civil (1936)

Segle XX
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Abans de la visita

Durant aquest període, arriba un nou ferrocarril (1919), el tren elèctric, conegut com 
a tren dels catalans i es construeix un mercat de queviures, l’anomenat Mercat de la 
Independència (1908), però les construccions més caracterísques són les naus 
industrials i els magatzems tèxls, tots ells situats prop de l’Estació del Nord i els 
habitatges d’un o dos pisos, l’anomenada casa anglesa.

El 1950 es produeix un nou i ferm creixement amb immigrants procedents 
majoritàriament d’Andalusia. Aquest creixement demogràfic va lligat a la demanda 
de mà d’obra creada per una indústria en procés de ràpid creixement i diversificació.

Terrassa no estava preparada per acollir tants immigrants i això va propiciar 
l’especulació del terreny, de manera que es van construir habitatges i nous barris 
sense cap pus de criteri, en els llocs més insòlits i mancats dels serveis elementals 
(asfalt de carrers, llum, etc.).

EEl 25 de setembre de 1962, Terrassa es va veure afectada per un enorme aiguat que 
va desbordar les rieres i provocà una gran catàstrofe urbanísca i de pèrdua de vides 
humanes. La força de les inundacions va fer desaparèixer moltes cases que s’havien 
construït al costat de les rieres.

A la dècada dels seixanta s’experimenta una important industrialització. El sector 
tèxl va perdre pes i va evolucionar el metal·lúrgic, amb empreses com l’AEG i l’Agut. 
La crisi econòmica del 1974 va paralitzar aquest procés industrial.

2. Des de la fi de la Guerra fins a la crisi dels 70La
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Abans de la visita

LA TERRASSA ACTUAL

A parr dels anys vuitanta, l’economia es va reacvar, i es van produir importants 
canvis urbaníscs, com la reestructuració del centre històric, el soterrament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat i de la RENFE, la remodelació del Parc dels Catalans, la 
conversió del torrent de Vallparadís en parc i els nous espais verds i d’oci.

Terrassa és coneguda com la ciutat del jazz, com la capital de l’hoquei sobre herba, 
com una important plaça castellera, com el segon campus universitari de Catalunya 
i, des de l’any 2017, és la primera ciutat espanyola designada com a Ciutat Creava 
de la Unesco en l’apartat Film, i és capdavantera en la producció cinematogràfica.
 
A principis del mes de maig, té lloc la Fira Modernista, on es reviu la ciutat de fa més 
de cent anys.
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Abans de la visita

El caràcter industrial de Terrassa, de tradició tèxl, s’ha diversificat fortament els 
darrers anys en altres sectors de la producció i s’han desenvolupat molt els serveis. 
El caracterísc soroll dels telers ha deixat pas al discret brunzit de la moderna 
maquinària o al so gairebé inaudible dels ordinadors.

DDurant els anys noranta, Terrassa segueix transformant-se, en gran part gràcies a les 
empreses de la construcció. Els terrenys que ocupaven les grans fàbriques tèxls es 
converteixen en pisos, places i equipaments. Aquest fet, facilita que la ciutat 
experimen un gran augment de població, també gràcies a la ubicació propera a 
Barcelona. 

EEn ple segle XXI, la construcció de parcs empresarials com ara el Parc Audiovisual o 
el Quadrant 4.0, obren la ciutat a noves formes de producció més vinculades a la 
creació a través de les noves tecnologies. Alhora, la xarxa ferroviària s’amplia i es 
converteix en una línia de metro que arriba a la zona nord de la ciutat
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Abans de la visita

Com estava configurada la vila de Terrassa a l’època medieval?

?

Quin nom rebia el territori que tenia el seu propi batlle i es trobava al 
terme de Terrassa?

Quina era la principal indústria que hi havia a la ciutat durant els segles 
XIX i XX?

Què és un vapor? Saps el nom d’algun d’aquests vapors?

Què passa a Terrassa l’any 1950? I l’any 1962?

En quin moment s’incorporen les dones massivament al treball 
assalariat? Treballaven només a casa?

Després de llegir el text anterior, respon a les preguntes següents:

1

2

3

4

5

6
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Abans de la visita

LA NOSTRA LOCALITAT

Les persones vivim en grup i per això hem format pobles i ciutats. Dels pobles i de 
les ciutats en diem localitats. Terrassa és una localitat gran amb milers d’habitants i 
també té molts cotxes, mercats, indústries, hospitals, museus, escoles, etc. En una 
ciutat gran sempre hi ha gent que va amunt i avall.

La nostra ciutat està formada per diferents barris, que juntament amb les terres que 
els envolten formen el terme municipal.

EEl mapa següent correspon al terme municipal de Terrassa i a les diferents localitats 
amb les quals limita.
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Abans de la visita

Quins pobles i quines ciutats limiten amb Terrassa? 

?

Quins municipis són poble i quins ciutat segons el nombre d’habitants?

Sabries dir quins municipis formen part del Vallès Occidental?

1

2

3

La
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Abans de la visita

Terrassa, la nostra ciutat, està formada per 40 barris que alhora s’organitzen en 7 
districtes, i ocupa una extensió de 70,10 km2. Aquesta extensió equival a 10.000 
camps de futbol com el del Terrassa F.C.

Observa el plànol de Terrassa següent.La
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Abans de la visita

Saps el nom del barri on vius? 

?

A quin districte està?

Quins altres barris el limiten? 

4

5

6

Creus que és important per a l’Ajuntament saber quants habitants té la 
ciutat? Per què?

?
1

LA POBLACIÓ 

Totes les persones que van a viure a un municipi s’hi han d’empadronar. Fa cent anys, 
a Terrassa hi vivien 30.532 persones, actualment, el nombre d’habitants ha 
augmentat a 218.535, dels quals 110.995 són dones i 107.540 homes. Terrassa és 
la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants, només per darrere de 
Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat.

Cada cinc anys, l’Ajuntament realitza el cens de població per saber quants habitants 
viuen a la ciutat. 
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Abans de la visita

T’imagines la quantat de coses que han canviat al llarg d’aquests anys?
Fixa’t en aquestes dades de població:

Anys

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

200 milers d’habitants

100 milers d’habitants

50 milers d’habitants

30.532
39.975

45.081

58.880

92.234

133.222

162.108161.682
172.807

213.129218.535 *

Compara les dades del 1950 amb les del 2018. Què ha passat?

?

Sabries dir per què la ciutat ha crescut tant?

A Terrassa hi viuen més homes o més dones? 

2

3

4

On han nascut la mare i el pare? I les àvies i els avis? Si han nascut fora 
de Terrassa, des de quan hi viuen?

5

La
 p
ob
la
ci
ó
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Abans de la visita

L’ AJUNTAMENT

Els ajuntaments són les instucions que s’ocupen de governar una població, així com 
la Generalitat governa Catalunya i el Govern central governa tot l’Estat.

L’ajuntament és la casa de tota la ciutadania, és la Casa Consistorial, o sigui, la seu 
dels membres encarregats de governar la ciutat. Aquest grup de persones 
s’anomena consistori.

LL’ajuntament s’encarrega de solucionar els problemes i les necessitats dels habitants 
del municipi amb l’organització dels serveis municipals. Aquests serveis funcionen 
perquè hi ha uns diners que provenen dels impostos municipals que la ciutadania 
paga cada any.

19



Abans de la visita

Per grups, elaboreu un qüesonari amb les dades que vulgueu conèixer 
sobre l’Ajuntament.

Feu un recull d’aquelles que es puguin formular durant la visita.

Per arribar fins a l’edifici de l’Ajuntament, des de l’escola, quin mitjà de 
transport us caldrà ulitzar? Per quins carrers haureu de passar? 

1

2

3

PROPOSTA D’ACTIVITAT A TREBALLAR 
ABANS DEL DIA DE LA VISITA 

L’a
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Durant la visita, coneixerem la història 
arquitectònica i políca del nostre 
Ajuntament.

Al llarg de la història, ha anat canviant la 
forma d’elecció de qui compon el 
consistori; avui en dia, el sistema 
d’elecció és democràc. 

MMitjançant el nostre vot a les eleccions 
locals podem escollir quina persona o 
quina opció políca volem que ri 
endavant la gesó de la nostra ciutat.

Què visitarem 

a l’Ajuntament?

2



A l’Ajuntament

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I LA FAÇANA PRINCIPAL

La façana i portada de la sala de sessions 
està feta amb pedra de Montjuïc. Hi ha 
una gran escala noble coronada amb 
vitralls.

S’han anat fent ampliacions: per una 
banda les dues cases congües a 
l’Ajuntament, la construcció de la plaça
DDidó i la remodelació del pa interior. 

L’edifici de l’Ajuntament de Terrassa és de 
l’any 1903, és d’esl neogòc. 

L’arquitecte que va dissenyar l’edifici de 
l’Ajuntament va ser en Lluís Muncunill i 
Perellada, qui va ser arquitecte municipal i 
va dissenyar, entre d’altres, la Masia Freixa 
i el Vapor Aymerich i Jové. 

22



A l’Ajuntament

Completa aquesta frase:

L’edifici actual de l’Ajuntament es va construir l’any 19      i la façana no es 
va acabar d’enllesr fins al 4 de juliol de 1986, i a la Festa Major de 19 
tots els terrassencs i les terrassenques ho vàrem celebrar.

?

Quants pisos o quantes plantes té l’actual edifici? 

Fixa’t que a la primera planta hi ha un balcó i diferents banderes; sabries 
dir d’on són aquestes banderes? 

Anomena altres elements importants que veiem a la façana? 

1

2

3

4
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A l’Ajuntament

L’ESCALA PRINCIPAL

Pujant per l’escala, a la dreta, trobaràs un vitrall on hi ha representats diferents 
aspectes de la història de la ciutat.

Idenfica les imatges del vitrall i 
escriu a cada cercle la lletra 
corresponent segons la informació 
de cada frase:

Els tres patrons de Terrassa són: 
Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant 
Valen.

Les esglésies romàniques de 
Sant Pere són: Sant Pere, Santa 
Maria i Sant Miquel.

Durant gran part del segle XX, 
el desenvolupament industrial 
de la ciutat va ésser molt 
important.

La població de Terrassa es 
dedicava, fonamentalment, a la 
indústria tèxl.

a

1

b

c

d

Observa el vitrall del sostre. Què hi tenim representat? 2

?
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SALA DE PLENS

En aquesta sala es reuneixen 
les persones que representen 
la ciutadania del municipi. 
Aquestes persones són 
escollides, per votació 
democràca, cada quatre anys 
pels veïns i veïnes que nguin 
18 a18 anys o més.

S’anomenen regidores i regidors, i entre elles s’hi troba l’alcaldessa o l’alcalde i totes 
juntes formen part del ple, que és un òrgan municipal que ha d’exisr de forma 
obligatòria en tots els ajuntaments. 

Democràcia vol dir que totes les persones amb drets de ciutadania parcipem de les 
decisions que s’han de prendre i que ens afecten com a ciutadans. La democràcia 
perquè sigui efecva té unes regles a seguir, i organitza la societat segons unes lleis 
que totes les persones hem de complir per a una correcta convivència. 

LLes reunions del ple són un cop al mes; actualment, se celebren l’úlm divendres de 
cada mes al ma. En aquestes reunions es parla i debat sobre temes que afecten tota 
la ciutadania i es prenen decisions per resoldre els problemes de la ciutat. 

Els acords del ple es prenen a través de votació. Segons el tema és necessari un pus 
de majoria o una altra. 

A l’Ajuntament

MAJORIA ABSOLUTA

És quan una proposta ha 
d’aconseguir el vot de la 
metat + 1. En el nostre 
cas ha de ser de 14 + 1 
regidores i regidors, i per 
poder fer-la han d’estar 
presents a la sala totes 
les peles persones que formen 
part del consistori.

MAJORIA SIMPLE

És quan una proposta 
aconsegueix més vots 
que una altra. No és 
obligatori que esguin 
presents a la sala totes 
les regidores ni els 
regidors. Amb les 
pepersones que hi hagi es 
pot fer la votació. 

UNANIMITAT

És quan totes les 
persones que hi ha a la 
sala voten el mateix. 
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ELS SÍMBOLS DE LA NOSTRA CIUTAT

Els pobles i les ciutats tenen un escut i una bandera que els idenfica i formen part 
de la seva història.

L’escut de Terrassa té forma de rombe. Hi podem disngir les parts següents:

  1. Castell amb tres torrasses de color platejat amb el fons vermell (esquerra).
  2. Quatre barres vermelles amb el fons groc (dreta). Indiquen que Terrassa     
    pertany a Catalunya.
    3. La corona comtal correspon al tol de ciutat amb set torres (cinc es veuen i  
    dues queden al darrere).

El funcionament i les competències del ple estan regulats pel Reglament Orgànic 
Municipal (ROM).

Documentació dels plens municipals: 
 • Ordres del dia.
 • Extractes dels acords de les sessions.
 • Actes de les sessions.

QQualsevol persona que ho desitgi pot assisr a aquestes reunions, les quals són 
públiques. També es retransmeten en directe a la televisió local.

A l’Ajuntament

Sa
la
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e 
Pl
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s
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A l’Ajuntament

El
s s
ím
bo
ls 
de
 la
 n
os
tr
a 
ci
ut
at Cal saber que l’element diferenciador del nostre escut és el castell. La representació 

del castell apareix des de l’època medieval i vol simbolitzar el Castell-Palau de la vila 
medieval de Terrassa.

Sabries dir com s’obté el tol de ciutat? Saps per què el va obtenir 
Terrassa?

?

Podries enumerar els llocs on has vist l’escut de la ciutat? 

I al carrer, l’has trobat en algun espai?

1

2

3
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Les banderes, en la majoria de casos, idenfiquen un país, un poble, una ciutat.

La bandera de la nostra ciutat té les parts següents:

  1. El castell amb tres torrasses de color blanc i negre.
  2. Les quatre barres vermelles sobre fons groc.

A l’Ajuntament

El
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Saps per què hi ha quatre barres vermelles 
sobre fons groc a la nostra senyera?

Doncs bé, això té el seu origen en una bonica llegenda que 
ens explica que abans de morir el comte Guifré el Pelós va 
demanar al rei Carles una bandera per a Catalunya. 

El rei amb la sang de la 
ferida oberta del comte, 
va passar els dits per una 
roba groga i així varen 
quedar marcades les 
quatre barres amb la sang 
del comte.

Mort de Guifré el Pelós, de Claudi 
Lorenzale i Sugrañes, ca. 1843
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També a la sala de plens has vist, dins d’una vitrina, una bandera que anomenem el 
penó major de la ciutat.

A l’Ajuntament

El penó surt al carrer un cop l’any. Saps quan? 

?
4
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GALERIA DE TERRASSENCS I TERRASSENQUES IL·LUSTRES 

A la sala de plens has vist molts retrats de terrassencs i terrassenques de diverses 
èpoques, que han destacat per un o altre mou, per això els anomenem terrassencs 
i terrassenques il·lustres. Alguns carrers o algunes places i escoles de Terrassa 
porten el nom d’aquestes persones.

Els quadres de la part noble procedeixen de les biennals de pintura i foren premiats 
per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona; nosaltres els tenim en dipòsit. 
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A l’Ajuntament

Saps qui eren aquests personatges? Per què creus que són considerats 
il·lustres?

?

Al llarg de la història del món, i també de Terrassa, la tasca de les dones 
sovint s’ha invisibilitzat o ha estat poc reconeguda. Per això, 
actualment, només hi ha una dona a la Galeria de terrassencs i 
terrassenques il·lustres: la Paulina Pi de la Serra. 
Ens pots ajudar a anomenar-ne una altra que també consideris que ha 
de formar part d’aquesta galeria?

1

2
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COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI

Aquest gràfic mostra la composició del consistori sorgit de les darreres eleccions 
municipals, celebrades el 28 de maig de 2019. El consistori terrassenc està format 
per 27 membres, dels quals 16 són homes i 11 són dones.

A l’Ajuntament
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DISPOSICIÓ A LA SALA DE PLENS DE L’EQUIP DE GOVERN 
I DE L’EQUIP DE L’OPOSICIÓ 

En aquest esquema de la sala de plens s’indica el lloc on se situen les persones que 
intervenen en el ple.

A l’Ajuntament

Tinents/es d’alcalde

Regidors 

i regidores 

de l’equip 

de govern

Regidors 

i regidores 

de l’oposició

Agutzil Agutzil

6   4   2 1

Del 7 al 12 Del 13 al 27

3   5

Premsa

Secretari/ària

(ajudant/a i secretari/ària suplent)

Interventor/a

Alcalde Tinents/es d’alcalde
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A l’Ajuntament

?
Com es diu l’alcalde actual de Terrassa?

Quin és el nombre de regidors i regidores?

Quin part va guanyar les úlmes eleccions? 

Quins parts formen l’equip de govern?

Què fa el secretari?

Com es diu un dels documents que redacta el secretari o secretària? Per 
què el fa? 

Sabries respondre aquestes preguntes? On pots trobar la informació 
que necessites? 

1

2

3

4

5

6

Qui és l’interventor o interventora? Quina és la seva funció?7
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A l’Ajuntament

?
Els parts que actualment estan a l’oposició són:8

De la llista següent de persones, quines poden votar a les eleccions 
municipals de la nostra ciutat?

Biel Forrellat, nascut i empadronat a la ciutat l’any 2005.

Carla Coll, de divuit anys, nascuda i empadronada a la ciutat.

Mohammed El Musaui, de cinquanta-cinc anys, nascut a Casablanca 
(Marroc) i que viu a la ciutat des de fa cinc anys.

Montse Boronat, de vint-i-set anys, nascuda a Barcelona. Viu a la ciutat 
des del 2009, però connua empadronada a Barcelona.

MMarie Dehu, secretària, de trenta-dos anys, nascuda a Tolosa, resident 
a la ciutat des de l’any 2012 i empadronada el 2016.

L’alcalde de Terrassa.

9
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Per més informació pots visitar la web de l’Ajuntament: www.terrassa.cat ›

EL DESPATX D’ALCALDIA

Davant de la sala de plens 
es troba el despatx 
d’alcaldia que es conserva 
tal com el va construir Lluís 
Muncunill el 1903.
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Acvitats per fer  

després de la visita

3



ELS SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT

Després de la visita

36

Neteja i residus
 • Neteja de 
  carrers i parcs.
 • Recollida 
  selectiva 
  d’escombraries.

GGestió tributària i recaptació
 • Ingressos i pagaments.
 • Elaboració de pressupostos per    
  afrontar tots els serveis i les      
  activitats.
 • Informació sobre tota mena      
  d’impostos o taxes municipals.

MMobilitat, trànsit i transport
 • Reducció de la velocitat, el soroll i  
  la contaminació.
 • Ordenació de la circulació de     
  vehicles i persones.

Educació
 • Manteniment i neteja de les      
   instal·lacions escolars. 
 • Participació en el procés de      
  matriculació.
  • Realització d’activitats         
  complementàries  per a l’alumnat:   
  coneixement de la ciutat, tallers de  
  teatre i música, medi ambient.

Cultura
 • Biblioteques i museus.
  • Teatre, dansa, música, exposicions,  
   Festa Major, cavalcada de Reis,    
   festes populars i tradicions.

Esports
 • Gestió i manteniment de les      
   instal·lacions esportives.
 • Foment de l’esport.

Moltes persones treballen per millorar la nostra ciutat. Cal recollir les escombraries, 
netejar els carrers i organitzar els actes de les festes de la nostra ciutat. Per realitzar 
aquests serveis calen unes persones, treballadores de l’Ajuntament, i diners. Els 
diners s’obtenen a partir dels impostos que els veïns i les veïnes paguen cada any, i 
de les aportacions de l’Estat i del Govern autonòmic.

A continuació, tens alguns d’aquests serveis municipals amb algunes de les seves 
tasques: 



Després de la visita
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t Drets socials

 • Assistència social (ajuda a les      
  famílies, persones a l’atur, gent gran, 
    etc.).
 • Ajuts a domicili.
  • Detecció i prevenció de situacions   
  de risc o exclusió social.
 • Benestar animal.
 • Tallers d’esmorzars saludables.

Protecció Civil, Seguretat i Via Pública
 • Policia Municipal.
 • Vigilància.
  • Talls de carrers, permisos de venda   
   a la via pública, senyalitzacions.

Urbanisme, medi ambient i 
sostenibilitat 
 • Camins escolars.
 • Carrils bici.
 • Control i qualitat de l’aigua.
 • Enllumenat públic.
  • Permisos per a la construcció i    
   rehabilitació d’habitatges.
 • Neteja de camins i adequació de 
   l’Anella Verda.

Indica quin servei de l’Ajuntament té cura dels aspectes següents:
?
1

Col·locar nous contenidors.

Matricular a un amic o amiga, o el teu germà o germana a l’escola.

Recollida de les escombraries.

Pagament de l’impost de circulació del cotxe.

Supervisió de les línies d’autobusos urbans.

Ajuda a una família sense mitjans econòmics que arriba a la ciutat.

CConcessió d’un permís per edificar una casa.

Ajuda a una persona gran, malalta, que viu sola a casa seva.
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Després de la visita
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A l’escola pública, l’Ajuntament també hi fa uns serveis, saps quins són?

?

Com hi col·labores tu, per tal de facilitar la feina a les persones que 
realitzen aquests serveis?

Pregunta a casa quins d’aquests impostos municipals es paguen a la 
vostra llar:

2

3

4

Impost de béns immobles

Circulació de l’automòbil 

Impost d’acvitats econòmiques
 
Escombraries 
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Després de la visita
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Busca al diari alguna nocia relacionada amb els serveis municipals de 
Terrassa i enganxa-la aquí. 
De què parla aquesta nocia? Quin servei és?

?
5
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Després de la visita
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Et proposem que, tot passejant pel barri on vius, observis tots els 
serveis municipals que es fan i que en proposis de nous.

Pren-ne nota i escriu-los aquí:

?
6
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