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PROFESSIONALITAT 
i DISCRECIÓ
Més de 30 anys donant servei a particulars 

i a empreses de Terrassa i comarca      

SEGONA MÀ: 
· Compra-Venda

· Valoracions gratuïtes 

Exclusives promocions d´OBRA NOVA 

al Centre de Terrassa

GESTIÓ I ASSESSORAMENT 
DE PATRIMONI

Passeig Vapor Gran, 29, Local 11
TERRASSA
TELF: 93-783.73.36

Noves oficines
al Vapor Gran

El coronavirus alenteix un 
66% l’activitat empresarial
>  Segons Cecot, la baixada de les comandes i els problemes de mobilitat en són les principals causes

’activitat productiva de les empreses ca-
talanes s’ha desplomat un 66% a conse-
qüència de la crisi sanitària del coronavi-

rus, que va portar el Govern a decretar l’estat 

d’alarma, segons una enquesta elaborada per 
la patronal local Cecot. L’estudi, fet a un total de 
507 empreses catalanes, posa de manifest que 
la falta de comandes (33% de les respostes) és 

la primera raó al·legada per explicar la caiguda 
de l’activitat. El segon factor és la “incertesa en 
l’aplicació de l’estat d’alarma” i també la man-
ca de mobilitat. PÀGINES 2 I 3

L

El nombre 
de morts  
a Terrassa 
arriba a 34
La xifra de morts per la pandèmia 

va arribar ahir a les 34 persones a 

Terrassa, segons les dades oficials 

dels dos proveïdors sanitaris de la 

ciutat. Mútua portava acumulades 

13 defuncions, per 21 el Consorci 

Sanitari de Terrassa. Dimarts, les xi-

fres oficials eren de 27 defuncions 

a la ciutat. Hi ha 394 casos positius 

entre els dos gestors. PÀGINA 6

El risc del treball assistencial a domicili
Les treballadores de les tres empreses conces-

sionàries del Servei d’Atenció Domiciliària 

(SAD) han fet arribar a l’Ajuntament de Terras-

sa les seves queixes per la manca d’equips de 

protecció individuals (epis) amb suficients “ga-

ranties” per fer la seva tasca diària amb segure-

tat davant possibles contagis. L’Ajuntament ha 

instat les titulars del servei a resoldre la situa-

ció i els farà un requeriment. PÀGINES 4 I 5

Les treballadores del servei d’atenció domiciliària denuncien que no disposen d’equips de protecció amb garanties contra el coronavirus.

Expedients de regulació de 
treball als clubs esportius

La crisi econòmica provocada per 

la pandèmia de coronavirus ha 

colpejat el món de l’esport local, 

com d’altres àmbits. Ahir, diver-

ses entitats esportives ja van 

anunciar públicament canvis en 

el cobrament de les quotes dels 

socis i també aplicacions d’expe-

dients de regulació temporal de 

l’ocupació (ERTO) per a les seves 

plantilles. El CN Terrassa, el Club 

Egara i l’Atlètic Terrassa van infor-

mar els seus abonats de la pre-

sentació dels expedients en dife-

rents graus d’aplicació. PÀGINA 12

>  Les entitats fan modificacions també a les quotes

Hospital MútuaTerrassa. 
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Cascada d’expedients de 
treball en els clubs esportius
>  Entitats com el CN Terrassa, el Club Egara o l’Atlètic presentaran ERTO i fan canvis als cobraments

Javier Llamas 

El Club Egara parla d’assegurar la 

viabilitat del club. L’Atlètic crida a 

la unitat en aquests moments difí-

cils. El Club Natació Terrassa diu 

que la decisió és la “menys lesiva” 

per al funcionament de l’entitat. 

Com a molts altres àmbits socioe-

conòmics, els clubs esportius estan 

prenent mesures d’urgència que 

pasen per l’aplicació d’expedients 

de regulación de treball i per can-

vis a les quotes de socis. 

El CN Terrassa prepara un expe-

dient de regulació de treball per 

afrontar els propers mesos de crisi 

derivada de la pandèmia. Així ho va 

comunicar ahir als seus socis en un 

escrit que informa de la sol·licitud 

de l’expedient, que afectarà la tota-

litat de la plantilla de l’entitat espor-

tiva. L’expedient de regulació tem-

poral d’ocupació (ERTO) ha estat 

sol·licitat al Departament de Treball 

de la Generalitat “per causes de tan-

cament per força major”, afirma el 

club, que situa la seva decisió “en el 

marc de les mesures excepcionals 

per contenir la propagació del co-

ronavirus i davant l’obligat compli-

ment de tancament de les instal·la-

cions” i l’afectació que puposa “en 

el funcionament del dia a dia”. 

L’ERTO, no concedit encara, afec-

ta el 100% de la plantilla de l’enti-

tat, “amb un impacte diferent se-

gons la funció que porta a terme 

Les instal·lacions del CN Terrassa, com les de la resta d’entitats, resten tancades des de fa uns dies. 

cada empleat en el seu lloc de tre-

ball”, afegeix el club, que també es-

tudia fer canvis a les quotes. L’expe-

dient laboral es presenta amb ca-

rácter retroactiu “per tal que es pu-

gui aplicar des del dia 14 de març 

del 2020, a partir de la prohibició 

d’obertura per ordre de l’autoritat 

competent” i la durada està previs-

ta pel mateix temps que duri l’ac-

tual estat “i la seva afectació”. 

La decisió comportarà la suspen-

sió temporal dels contractes i la re-

ducció de totes les jornades labo-

rals de treballadors i esportistes del 

club “en funció de la seva respon-

sabilitat”, indica la institució, que 

agrega que “el personal de mante-

niment, neteja i vigilància fa la seva 

jornada de manera presencial i la 

resta de personal la desenvolupa de 

manera telemàtica”. El club asegu-

ra que es compromet a aplicar les 

mesures de compensació fins el 

100% del sou “per tal que el perso-

nal contractat no perdi en capaci-

tat adquisitiva” i sempre que es 

mantingui el llindar de socis per so-

bre dels 16.900. Els monitors d’es-

coles esportives queden fora 

d’aquest grup, però en el seu cas la 

compensació es farà “per una altra 

via”. La junta directiva del CN Ter-

rassa asegura que la sol·licitud 

d’ERTO era “la decisió menys lesi-

va” per al funcionament del club. 

El Club Egara va afirmar que les 

consequències de l’emergència “te-

nen una dimensió econòmica” que 

la junta directiva no podia obviar i 

que obligava l’entitat prendre me-

sures per afrontar la nova situació i 

“asegurar la viabilitat del club”. Una 

és la tramitació d’un expedient de 

regulació temporal d’ocupació “per 

causa de força major” amb suspen-

sions temporals de contracte o re-

duccions de jornada per a tota la 

plantilla. El club diu que vol “pro-

tegir els llocs de treball i garantir la 

viabilitat financera de l’entitat” i 

que podrà mantenir les instal·laci-

ons i seguir oferint les activitats i el 

servei des del web i les xarxes soci-

als. Una altra mesura és l’anul·lació 

del 100% de totes les quotes de les 

escoles esportives per al mes 

d’abril, però ampliable als propers 

mesos. El Club Egara també redui-

rà el 30% de totes les quotes de soci 

del mes d’abril. 

NECESSITAT 

L’Atlètic ha decidit aplicar un ERTO 

parcial als treballadors que afecta 

la majoria de la plantilla i ha aturat 

els cobraments de les quotes de to-

tes les escoles esportives “fins que 

la situació es normalitzi”. En aques-

ta línia “es decideix congelar tot el 

procediment de la quota d’instal·la-

cions fins que també es torni a re-

prendre tota l’activitat”. 

Els cobraments de les quotes or-

dinàries es mantenen “per la neces-

sitat de seguir cobrant els serveis 

mínims de l’entitat i els compromi-

sos davant tercers”. Tot i això, els so-

cis podran tenir facilitats i fraccio-

naments en els pagaments. 
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