CONSELLS MUNICIPALS DELS DISTRICTES 2 I 3
D’acord amb el que estableix l’article 30 b) del Reglament de Participació Ciutadana, una
vegada debatut el projecte de Pressupostos Municipals per a l’any 2017 cal emetre informe
amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament dels Pressupostos Municipals, on es
recullin les intervencions i el posicionament dels seus membres, per tal que s’adjunti al projecte
de Pressupostos Municipals.

INFORME PRECEPTIU A L'APROVACIÓ EN EL PLE DE
L'AJUNTAMENT DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS PER A L'ANY 2017
El proppassat dia 10 de gener es portà a terme al Centre Cívic Montserrat Roig la sessió
conjunta del Consell Municipal del Districte 2 i del Districte 3, per procedir a la presentació dels
Pressupostos Municipals per a l'any 2017. A aquest efecte es va comptar amb l’assistència dels
consellers relacionats en l’annex 1.

Ordre del dia
ÚNIC- Presentació del projecte de Pressupost Municipal per a l’any 2017, a càrrec del Tinent
d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Sr. Alfredo Vega
Desenvolupament de la sessió
Obrí la sessió el senyor Alfredo Vega, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern
Obert, i donà les gràcies a tots els consellers per la seva assistència.
A continuació explicà que les Ordenances Municipals ja es varen aprovar el mes de novembre,
però el Pressupost no s’ha pogut aprovar, perquè té moltes incerteses, ja que encara falten
dades de l’Estat i de la Generalitat, també s’ha d’afegir que l’Equip de govern de l’Ajuntament
no té una majoria aritmètica en el Ple, la qual cosa, comporta un seguit de negociacions amb
grups de la oposició. Indicà que es presentarà el Pressupost conjuntament als dos districtes ,
per motius de temps, atenent a les possibilitats.
Recordà als consellers que la proposta pot ser modificada al llarg dels pròxims dies i fins al
mateix dia del Ple, previst per al dinou de gener.
Procedí a l’exposició d’aquest punt amb l’acompanyament de la projecció d’un document sobre
la proposta de pressupost municipal 2017 (veure annex 2), base de la seva exposició.
Comentà que l’Ajuntament vol continuar sent solvent, amb un pressupost equilibrat i unes
finances sostenibles a curt i mig termini. Indicà que el rigor en la pressupostació per garantir la
solvència municipal ha de contemplar el principi fonamental tant dels pressupostos com de tot
el cicle econòmic on es preservi en els comptes municipals també la justícia social i l’equitat.
Explicà que en el procés d’elaboració de la proposta el punt de partida és el pressupost inicial
aprovat per al 2016. Comentà que aquest resultat és fruit d’unes variacions, positives i
negatives, tant en els ingressos com en la despesa. Seguí fent una explicació de l’evolució
d’aquest Marc pressupostari.
Indicà que per al 2017 es disposa de 2.626.000 € que provenen de la major previsió
d’ingressos, on exposà les principals modificacions a les ordenances fiscals, i 7.614.000 € dels

estalvis en partides de despesa de l’any 2016 amb un total de 10.240.000 € disponibles per a
redistribuir d’acord amb les prioritats polítiques.
Quant als projectes i actuacions prioritàries indicà que són els següents: desenvolupament i
anàlisi estratègic per impulsar un procés d’anàlisi i reflexió estratègica i de futur sobre
determinats aspectes clau en la definició i transformació urbana de la ciutat. Reformulació del
model d’organització iniciat al 2016, aquesta revisió haurà d’anar acompanyada d’un canvi en
l’actual estructura retributiva i una adequació dels llocs de treball a les necessitats actuals de la
organització. Replantejament del model de descentralització territorial. Comentà que l’any 2017
s’iniciarà un procés d’anàlisi i diagnosi de l’actual estructura de descentralització territorial,
analitzant el paper dels Districtes, la seva estructura de funcionament, així com també el model
d’organització necessària per millorar i aprofundir en la democràcia participativa. En aquest
procés es dissenyaran mesures que s’implementaran una cop finalitzada la fase de diagnosi i
definició del model, d’acord amb un calendari que també s’establirà. Garantir la prestació del
serveis bàsics , promoció econòmica i projecció de la ciutat, millora i qualitat de l’espai públic,
desenvolupament estratègic i organitzatiu i reforç de la comunicació i acció social. Garantir la
solvència i la sostenibilitat dels comptes assignant par dels recursos addicionals dels que es
preveuen disposar en 2017 per tal de garantir la cobertura econòmica davant de determinades
situacions i quina resolució pot tenir impacte al pressupost. Remarcà que una d’aquestes
actuacions és la previsió per poder cobrir una possible judicialització del procés de revisió de la
concessió del subministrament d’aigua i establiment del nou model de gestió, entres d’altres.
Pel que fa al programa d’inversions del finançament de les inversions amb recursos ordinaris
és de 268.000 € amb un incrementem dels recursos propis del Pressupost corrent destinats a
finançar inversions, passant dels 343.000 € en 2016 a un total de 611.251€. Explicà que el
Pressupost d’Inversions es planteja atenent tant aquests recursos procedents d’Ordinari com
els d’altres Administracions i els que es preveu es podran obtenir mitjançant crèdit. Indicà que
el total de la previsió d’inversions és de 12.164.751 €
Referent a la solvència i sostenibilitat digué que s’ha fet una retenció de crèdits preventiva de
3.000.000 €. Explicà que al fer el pressupost es desconeixen determinades magnituds prou
importants que obliguen a fer un seguit d’estimacions sobre les que no es té cap seguretat i
que aconsellen mantenir cauteles fins que aquestes esdevinguin segures. A la vista d’aquestes
incerteses es realitzarà una retenció de crèdits amb caràcter preventiu a diferents partides del
pressupost de despesa per un import de 3 milions d’€. Aquesta retenció preventiva es recollirà
a les Bases d’Execució pressupostària i es realitzarà per la Intervenció municipal just en el
moment d’entrada en vigor del pressupost. Serà la mateixa Intervenció que restarà facultada
per aixecar les retencions realitzades en el moment en que es disposi d’informació suficient per
confirmar les estimacions fetes.
Pel que fa als principals programes de despesa, que indiquen on es destinen els recursos,
s’agrupen en cinc àmbits d’actuació coincidents amb les àrees de gestió en què s’organitza el
nostre Ajuntament. Donà les dades d’aquests programes.
Afegí que el Pressupost contempla la dotació de recursos necessaris per impulsar els projectes
i actuacions aprovats en el procés de participació ciutadana del Pla d’Acció Municipal 2017
amb 678.000 €
Tot seguit detallà el calendari corresponent al procés d’aprovació del pressupost i les
ordenances fiscals. La data màxima de publicació o entrada en vigor del pressupost serà
aproximadament el proper 20 de febrer de 2017.
Un cop finalitzada la intervenció el senyor Alfredo Vega obrí el torn de preguntes.
Obrí el torn el senyor Salvador Pérez, representant de l’AV Segle XX del CMD 3 , comenta que
el pressupost és tant complex com el vulguem fer, que aquesta sessió és innecessària perquè
el pressupost ja està pactat i que s’hauria de començar a treballar al mes de febrer, establint
els criteris. Comentà que s’ha fet un procés com el PAM i que s’hauria de treballar sobre tot el
conjunt del pressupost per evitar actuacions molt puntuals com el camp de rugby. Es queixà
que el barri del Segle XX té 6 carrers per urbanitzar des de l’any 1977 perquè no s’ha
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considerat aquesta actuació com a prioritària i sempre es va fent la part de luxe de la ciutat. Pel
que fa a les empreses municipals, n’hi ha que funcionen molt bé, com la Funerària, però n’hi ha
d’altres que s’han menystingut, com ara Eco-Equip, i tenen dèficit arribant a la situació crítica
actual d’ineficiència i ineficàcia.
També comentà que l’AV Segle XX ha plantejat dos temes referents a les ordenances: el per
què s’ha congelat l’impost de circulació i no s’ha actuat contra els vehicles més contaminants i
sobre la taxa de residus, per què no s’estableix un preu real per tal de cobrir el cost amb
bonificacions per les persones que reciclin.
El senyor Pérez preguntà quina és la inversió real per l’empresa de l’aigua, per crear-la?
El senyor Alfredo Vega respongué explicant que li agradaria que tots els grups municipals
estiguessin d’acord a l’hora d’aprovar un pressupost i que no està pactat. Pel que fa a les
ordenances, comentà que la normativa de l’impost dels vehicles estableix un màxim i que
Terrassa no l’ha congelat sinó que està en aquest llindar. També comentà que no és just que
els vehicles paguin segons els cavalls de potència i que l’Ajuntament ha demanat un canvi en
aquesta norma de l’any 90. Si aquesta llei canvia, l’Ajuntament canviarà l’ordenança per tal de
catalogar els vehicles segons la seva contaminació, afavorint els menys contaminants.
Sobre les puntualitzacions de l’ordenança de residus, la taxa només cobreix el 75% del cost i
que l’increment del 5% no va a reduir aquesta diferència, sinó el cànon.
Pel que fa al PAM, el senyor Vega explicà que va ser una prova pilot, que es van realitzar unes
audiències públiques i que, a partir d’aquí, els ciutadans podien fer aportacions tant sobre
inversions com sobre despesa corrent. Aquest any les audiències públiques seran al mes de
març-abril per tal de recollir propostes, no només d’inversions.
Sobre el tema de la neteja, el senyor Vega comentà que s’estan posant més recursos des del
2016 i que el problema és tant de recursos com de gestió i civisme.
Pel que fa a la pregunta sobre l’empresa de l’aigua, el senyor Vega comentà que la previsió de
despesa és bàsicament per recursos jurídics, estudis i campanyes informatives. Si l’empresa és
finalment pública haurà de ser capaç de prestar el servei i millorar la qualitat sense que
l’Ajuntament hagi d’aportar més recursos econòmics.
El senyor Vega digué que desconeix el motiu pel que els carrers del barri del Segle XX estan
encara per urbanitzar, s’informarà i donarà resposta.
El senyor Josep Rodríguez, representant d’AS d’entitats juvenils i vicepresident del CMD 3,
digué que entén que la reunió no és vinculant però que li agradaria que l’Ajuntament fos més
consultiu amb les entitats del territori i no tant informatiu. Preguntà si els districtes comptaran
amb la dotació per inversions de 80.000€ que hi havia a l’exercici passat o només amb
10.000€.
El senyor Vega informà que la sessió és consultiva i que als diferents Consells de Districte es
fan reunions ordinàries on les entitats del territori poden fer propostes. Comenta que els diners
d’inversions estan a la partida d’espai públic i que, a més a més, els consells comptaran amb
10.000 € per a dinamització.
La senyora Ruth Hibernón ,representant de l’AV Torre-sana i vicepresidenta del CMD2,
demanà si podia aclarir les descripcions dels projectes del full número 15 del power point
sobre el “Programa d’Inversions” on diu “Expropiacions, esponjament Ca n’Anglada, Subsector
2 Torre-sana”.
El senyor Alfredo Vega respongué que els més de quatre milions d’euros son per tres
conceptes; 1. Projecte de l’Esponjament de Ca n’Anglada, en el qual invertim el 50% del total ja
que l’altre 50% ho inverteix la Generalitat de Catalunya. 2. Part del pagament de les
expropiacions efectuades al carrer Extremadura i Plaça de la República. Aquests pagaments
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finalitzen l’any 2018 i 2019 respectivament. 3.. Pagament d’inscripcions en registres legals dels
terrenys que hi han entre el cementiri i la zona esportiva de Vilardell.
El senyor Miguel Hernández, representant de l’AV Torres de Can Parellada del CMD 3,
preguntà si les xifres seran reals o no. Comentà que no veu el detall del pressupost de neteja i
residus i preguntà si es canviaran els contenidors a Can Parellada i es millorarà el servei
d’autobusos.
El senyor Alfredo Vega explicà que el pressupost s’ha d’aprovar amb la incertesa de que l’Estat
o la Generalitat facin variar alguna partida ja que sinó, s’hauria d’aprovar molt tard. Pel que fa a
la pregunta sobre els contenidors de recollida lateral digué que no li pot contestar perquè és
l’empresa la que marca els criteris i ell ara mateix, els desconeix. Sobre la pregunta que li ha fet
en referència al transport públic, comentà que s’ha fet un increment fruit d’una actualització de
costos; tampoc sap si es modificaran les línies que passen pel barri de Can Parellada.
El senyor Francesc Sañé, representant del Grup Municipal PDeCat del CMD 2, preguntà si
congelaran l’IBI o hi haurà una revisió cadastral.
El senyor Alfredo Vega respongué que cal diferenciar entre l’IBI i el cadastre. Congelarem l’IBI
residencial, que és el que paguem per un habitatge normal. No obstant s’apujarà l’IBI als 10
contribuents més alts dels diferents sectors un 5%.
Digué que d’altra banda hi haurà una revisió cadastral ja que l’última que vam fer va ser l’any
1996. Aquesta revisió comportarà una major justícia fiscal ja que pagarà més qui tingui més
patrimoni. L’actualització del cadastre serà aquest any, però la seva aplicació serà a partir de
2018.
Informà que cada 10 anys és convenient fer una revisió cadastral. En aquests moments
l’Ajuntament porta 20 anys sense fer cap revisió degut a l’esclat de la bombolla immobiliària
primer i a la manca de vendes d’habitatges durant la crisis desprès.
El senyor Francesc Contreras, representant de l’APV les Fonts del CMD 3, preguntà si
l’empresa concessionària del peatge de Les Fonts paga l’IAE a l’Ajuntament i si les companyies
elèctriques paguen per passar les seves línies pel territori.
El senyor Alfredo Vega respongué dient que l’Ajuntament està intentant fer pagar empreses de
transport d’energia per passar l’energia pel territori. Pel que fa el tema de l’IAE de l’empresa
concessionària del peatge de Les Fonts, li passa la paraula al senyor Miquel Àngel Gamell.
El senyor Miquel Àngel Gamell explicà que l’empresa no paga l’IAE a Terrassa però que sí
paguen l’IBI, tot i que tenen un litigi encara per resoldre amb l’Ajuntament. També comentà que
les companyies subministradores paguen per passar l’energia des de fora de Terrassa cap a
Terrassa o altres municipis. Digué que també estan en litigi amb les companyies de telefonia
pel mateix tema.
El senyor Salvador Pérez comentà que, a part de les indicacions o canvis que vinguin d’altres
administracions, el pressupost ja està fet. Preguntà si els Plans de barri són indefinits, quines
són les actuacions al Vapor Gran que es faran i si l’empresa de l’aigua serà professional o serà
una oficina de col·locació. També comentà que no s’haurien de generar més espais per gossos
sinó que s’hauria d’actuar contra l’incivisme de les persones.
Sobre els plans de barri, el senyor Vega respongué dient que la Generalitat ha tornat a activarlos i que duraran fins el 2018, que l’Ajuntament finança només una part i que s’atorgaven
atenent a informes i estudis. Sobre l’actuació del Vapor Gran comentà que es faran les
demandes que s’han determinat amb l’Àrea de Territori i que no coneix el detall. Pel que fa el
tema de l’empresa de l’aigua, digué que, evidentment ha de prestar un servei de qualitat,
eficient i econòmicament sostenible. Sobre les zones de gossos explicà que hi ha moltes
persones incíviques, però que també hi ha molta gent cívica, que és molt difícil posar multes i
que no podem menystenir a les persones que volen aquests espais i compleixen tots els
requisits legals sobre els gossos.
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Finalitzades les preguntes el senyor Alfredo Vega s’acomiadà i agraí l’atenció dels consellers

Les presidentes sotasignants emeten aquest informe per tal que s’adjunti al Projecte de
Pressupost Municipals per a l’any 2017.

Terrassa, 13 de gener de 2017

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3

Lluïsa Melgares Aguirre

Rosa M. Ribera Mitjavila
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ANNEX 1
CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

Hi assisteixen:
Lluïsa Melgares Aguirre
Rosa Maria Hervás Martínez
Maria Pilar Palomo Román
Francesc Sañé i Guix
Raúl Aroca Flor
Loida Panadés Rubio
Ruth Hibernom Martín
Luís Marcer Martínez
Raquel Pérez Redondo
Juan Trujillo Zamora
Andrés Zamora Zamora
Youssef Aarabi
Kaoutar Hmaida
Patricia Reche Martínez
Maria Marcet Prims
Marcos Moreno Monjón
José Navarro Martínez
José Blanco Muñoz

Presidenta
Representant Grup Municipal PSC
Representant Grup Municipal TeC
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant Grup Municipal Cs
Representant AV Ca n’Anglada
Representant AV Torre-sana
Representant AV Vilardell
Representant AS d’entitats de comerciants
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats de propietaris i similars
Representant AS d’entitats socials
Representant suplent AS d’entitats socials
Representant AS d’entitats d’esplai
Representant suplent AS d’entitats socials
Representant Comunitat educativa de primària
Representant del barri de Montserrat
Representant del barri de Vilardell

Membres excusats:
Antonio Sánchez Medina

Representant AS d’entitats culturals

Membres absents:
Pau Consola Pàrraga
José Rafael Jurado Montoya
Antonio Cazorla López
Maria Santos Pérez
Sandra Gómez Rubio
Miguel Ángel Moreno Félix
Fernando Viedma Moya
Josep Ruíz Rodríguez
Laia Bou i Torrent

Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal PPC
Representant AV Montserrat
Representant AS d’entitats de dones
Representant AS d’entitats de dones
Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant Comunitat educativa de secundària

També assisteix:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Miquel Àngel Gamell Ferrer
Joan Jiménez Montes

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern
Obert
Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Director de Serveis Econòmics
Director de serveis de gestió tributaria i recaptació
Secretari
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CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3

Hi assisteixen:
Rosa Maria Ribera Mitjavila
Francisco López Quesada
Manuel Ávila Lorca
Miguel Hernández Márquez
Francisco Contreras Hernández
Salvador Pérez Riera
Rosa Izquierdo Rivera
Pedro José Limón Fernández
Encarna Medina Barea
Anna Maria Barrachina Gispert
Magdalena Aguilar Garcia
Josep Rodriguez i Montserrat
Boukrab Mohamed
Gregorio Calleja Castaño

Presidenta
Representant Grup Municipal Tec-E
Representant AV Can Palet
Representant AV Torres de Can Parellada
Representant APV les Fonts
Representant AV Segle XX
Representant AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats culturals
Representant AS d’entitats de dones
Representant AS d'entitats esportives
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats juvenils
Representant AS d'entitats de ciutadania
Representant del barri de Can Palet II

Membres excusats:
Jordi Rueda Muñoz
Juan Antonio Delgado Vallejo
Jesús Moreno Cano
David Lérida Orta
J. Oriol Ventura Caellas
Inma Serrano Díaz

Representant Grup Municipal PSC-CP
Representant Grup Municipal Cs
Representant Nova AV Can Parellada
Representant AV Xúquer
Representant Comunitat educativa de secundària
Representant del barri de Xúquer

Membres absents:
Jordi Centelles i Amela
Mercè Giménez Caparrós
José Maria Mantas Jiménez
Francisco Utrera Cabrera
Deogracias Plaza Serrano
Karina Crespo Endara
Olga Martí Frigolé

Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant AV Can Jofresa
Representant AV Guadalhorce
Representant AV Can Parellada per la Unitat del Nostre Barri
Representant AS d’entitats juvenils
Representant Comunitat educativa de primària

També hi assisteixen:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Miquel Àngel Gamell Ferrer
Lluïsa Pérez Azcárate

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Director de Serveis Econòmics
Director de serveis de gestió tributaria i recaptació
Secretària
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