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5.- L'Ajuntament agraeix les iniciatives ciutadanes per fabricar mascaretes i les 
nombroses propostes solidàries i de voluntariat que li arriben 

L'Ajuntament no disposa d'estoc suficient de mascaretes i altres elements de protecció 
sanitària, tota vegada que estan sota el control estricte del Govern Espanyol, que té 
capacitat fins i tot per requisar-les. Tanmateix, hi ha col·lectius a la nostra ciutat que 
s'estan organitzant per fabricar mascaretes i altres materials que poden ser d'utilitat 
en aquesta situació. 

El Govern municipal agraeix públicament aquestes mostres de solidaritat i voluntariat, 
així com totes les que li estan arribant en els darrers dies, i demana a les persones i 
entitats que les organitzen que en facin distribució prioritzant els col·lectius més 
vulnerables i aquelles persones que treballen en tasques d'atenció al públic. 

En qualsevol cas, també es recomana a les persones que puguin utilitzar aquest tipus 
de mascaretes que tinguin en compte o consultin la seva efectivitat i protecció ;real. 

6.- El Servei d'Ocupació municipal obre una línia de suport als centres sanitaris de la 
ciutat que cerquen professionals del sector 

Foment de Terrassa, SA, l'entitat municipal que gestiona el Servei d'Ocupació 
municipal, posa a disposició el seu personal per tal de gestionar ofertes de treball que 
donin cobertura a les necessitats de personal que té en l'actualitat el sector salut. 

Inicialment, les necessitats de personal detectades al sector salut responen a perfils 
d'infermeria, neteja, geriatria, graduats en medicina, personal zelador i auxiliars de 
clínica. La ciutadania pot accedir a aquestes i altres ofertes de treball a la pàgina web 
de Foment de Terrassa, SA, que continua amb el seu funcionament habitual i amb el 
personal tècnic municipal treballant amb normalitat, tot i que amb eines de teletreball. 

Per accedir a les ofertes cal un registre a la borsa de treball i clicar a l'oferta d'interès. 
El personal tècnic expert es posarà en contacte amb les persones registrades i derivarà 
les candidatures adients al centre sanitari corresponent. 

Tanmateix, Foment de Terrassa, SA, posa a disposició de la ciutadania i de les 
empreses un correu electrònic per contactar-hi durant aquests dies en què l'atenció 
presencial s'ha vist alterada arran de l'estat d'alerta declarat per l'administració 
central: foment.orientacio@terrassa.cat. 
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