CONSELLS MUNICIPALS DELS DISTRICTES 5 I 6
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 12 de gener es portà a terme al Centre Cívic President Macià la sessió
conjunta dels Consells Municipals de Districtes, 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.
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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.
La Sra María José Colón Orellana, representant ciutadana del barri de Poble Nou - Zona
Esportiva, comentà que li sobta que l’Ajuntament no pugui fer res perquè les entitats bancàries
no li acabin cobrant comissions.
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El Sr Alfredo Vega respongué que de moment hi ha una norma que fa que l’Ajuntament no
pagui comissions a les entitats col·laboradores, però l’entorn financer amb uns interessos
negatius fa que aquestes entitats busquin ingressos per altres vies. De les tres entitats
bancàries amb les que treballa l’Ajuntament una ja els ha dit que deixa de ser entitat
col·laboradora. D’altra banda, aquest sector -amb la crisi- ha patit una concentració important
de tal manera que ara mateix al mercat només hi ha 4 ó 5 entitats financeres amb les que pot
treballar l’Ajuntament. Estem veient que altres Ajuntaments ja estan arribant a acords i veiem
molt difícil que a la llarga n’hi hagi alguna que no cobri comissions.
El Sr. Jaume Ávalos de l'AV Sant Pere Nord agraí que s'hagi enviat la informació sobre els
pressupostos amb antelació i també agraí l'explicació del senyor Alfredo Vega. Continuà dient
que tot i així, li agradaria que els consells fossin més consultius més que informatius, ja que el
que avui es parli tindrà poc impacte, especialment pel que fa a la dotació pressupostària dels
consells municipals de districte, que són 10.000 €m, ja que no se'ls ha consultat res.
El senyor Alfredo Vega respongué que els consells podran decidir sobre dues partides, 10.000
€ d'ordinari per dinamització comunitària, quantitat necessària transmesa pels presidents de
districte, i 83.000 € que ja s'ha tingut aquest 2016 per a inversions. Aquesta és la part del
pressupost, que cada consell municipal podrà decidir.
Continuà dient que sí que és cert que a una setmana del Ple, aquesta sessió és informativa i
amb poc marge per modificar ni prendre cap decisió. Explicà també que aquest 2016, tot i que
en dates poc afortunades, es va obrir una altra via per opinar, amb el PAM i les audiències
públiques on s'explicava el contingut de cada àrea. El PAM no només era per proposar
inversions, sinó també per serveis corrents, tot i que d'aquests no hi va haver cap proposta.
L'Alfredo Vega explicà que, sobre aquest nou sistema també hi ha la discussió política de la
validesa de la votació a través d'un procés participatiu en detriment de les decisions d'un Ple
escollit democràticament.
Respongué també que la tardança a presentar la documentació és deguda a la negociació
política que es fa sobre el pressupost, que fa que no es pugui avançar més. L'alternativa per
aquest 2017 és la proposta a través de les audiències, previstes al març i abril, i el procés del
PAM, que es presentaran amb antelació suficient per poder-les tenir en compte per l'elaboració
del pressupost del 2018.
L'Alfredo Vega continuà dient que actualment s'està experimentant en processos participatius
innovadors, i, la idea seria poder arribar a una participació del 10 – 15% en lloc de l'1 – 2% que
és el que s'està tenint. Per aconseguir aquest increment les noves tecnologies jugaran un
paper important en aquests processos i facilitaran molt la participació de la ciutadania en
general.
El senyor Abel Vernedas, representant del barri d'Egara, exposà que per poder fer aportacions
cal tenir un punt de partida i que cal conèixer per poder fer aportacions.
El senyor Alfredo Vega respongué que té raó amb la seva aportació, però explicar els números
és un tema complex. El llenguatge administratiu de vegades és difícil, cada any es fan
modificacions en la presentació per intentar ser més clars, però és un tema complex d'explicar.
El sistema que s'ha trobat és que un cop o dos a l'any, cada àrea expliqui el que fa, a través de
les audiències, quins resultats obtenen, quines necessites, què es pot millorar, i així que la
ciutadania pugui opinar de forma més didàctica i propera. El que es pretén és apropar el
pressupost d'aquesta manera, tot i que continuarà sent més informatiu que constructiu.
Finalitzades les preguntes el senyor Alfredo Vega s’acomiadà i agraí l’atenció dels consellers
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Els /les presidents/es 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

EL PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 5

El PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6

Marc Armengol Moreno

Noel Duque Alarcón

4

ANNEX 1
CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 5
Hi assisteixen:
Marc Armengol Puig
Pere Marc Almagro Muriana
Yésika Caro Pineda
Bernat Pizà Castella
Miquel Soriano i Nieto
Juan Escobar Mullor
Antonio Amate Martínez
Xavier Tardà Masana
Anna Demestre i Sabaté
José Gordillo Quirós
Ildefonso Álvarez Extremera
Pere Martiínez Canes
Francisco García Garrido
Piedad Romera Viturtia
Ramon Tejedor Farrando
Miguel Sánchez Navarro
Alfonso Morales Herrerías
Lídia Rovira Gimeno
Ramon Costa Palet
Montserrat Lao Gómez
María José Colón Orellana

President
Representant Grup Municipal PSC-CP
Representant Grup Municipal TeC
Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant Grup Municipal Cs
Representant AV Can Boada del Pi
Representant AV Can Gonteres
Representant AV Can Roca
Representant AV Grups Gibraltar - Pl. Lluis Companys
Representant AV Pla del Bonaire
Representant AV Sant Pere
Representant AV Torrent d'en Pere Parres
Representant AS d'entitats de dones
Representant AS d'entitats esportives
Representant AS d'entitats esportives
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant Comunitat educativa de primària
Representant Comunitat socioassistencials
Representant Comunitat socioassistencials
Representant del barri Poble Nou - Zona Esportiva

Membres excusats:
Juan Alfonso Fagúndez Mezquita
Ramon Clariana Calvo
Montserrat Expósito Padró

Representant AV Casc Antic de Can Boada
Representant AV Poble Nou - Zona Esportiva
Representant AS d’entitats de comerciants o similars

Membres absents:
Antonia M. Rodríguez Gutiérrez
Núria López Farrés
Dani Costa Soler
José Antonio Ceballos
Javier Laganga Esteban

Representant Grup Municipal PPC
Representant AS d'entitats culturals
Representant AS d'entitats juvenils
Representant AS d'entitats culturals
Representant Comunitat educativa de secundària

També hi assisteixen:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Miquel Àngel Gamell Ferrer
Francesc Cayuela Vivancos

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

EL PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 5

Marc Armengol Moreno
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CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6
Hi assisteixen:
Noel Duque Alarcón
Carles Eugeni Luengo Urbano
Albert Martí Sató
Ildefonso Doblas i Merino
Francisco José Mejías Parrón
Ana Belén Caro Gómez
Cristobal Barco Roldán
Meritxell Faure Pardo
Jaime Ávalos Tomás
Begoña López Soria
Francisco Castillo Vaqué
Ana María Romero Mármol
Juan García Martínez
Dolores Felices Nieto
Rosa Maria Vázquez Recasens
Juan Juárez Laforet
Maria Villar Roncero
José Estrada Caballero
Mari Cruz Serrano Sánchez
Joan Torrents Montmany
Sebastià Miralda Fernández
Maria Francisca Briseño Vázquez
Laia Sílvia Álvarez Buvé
Maria Dolores Moreno Pavón
Abel Vernedas Larrosa
Teresa Ziguiri Lara

President
Representant Grup Municipal PSC-CP
Representant Grup Municipal TeC
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant AV les Arenes, Can Montllor i la Grípia
Representant AV Can Tusell
Representant suplent AV Ègara
Representant AV Sant Llorenç
Representant AV Sant Pere Nord
Representant Associació de comerciants
Representant AS d´entitats culturals
Representant suplent AS d´entitats culturals
Representant AS d´entitats culturals
Representant AS d´entitats de dones
Representant AS d´entitats de gent gran
Representant suplent AS d´entitats de gent gran
Representant AS d´entitats juvenils
Representant AS d´entitats esportives
Representant suplent AS d´entitats socioassistencials
Representant AS d´entitats socioassistencials
Representant AS d´entitats de solidaritat
Representant AS d´entitats de solidaritat
Representant AS d´entitats educatives
Representant Comunitat educativa primària
Representant del barri d’Ègara
Representant del barri de la Font de l’Esperdenyera

Membres excusats:
Juan Martínez Neiro
José Luis Charles Gracia
Mireia Vicente Castro

Representant AV Can Tusell AB
Representant AV Font de l'Espardenyera
Representant AS d´entitats juvenils

Membres absents:
Carles Pi Delgado
Maria Luz Sánchez Giménez
Alejandro Rodríguez Ulloa
José Luis Plana Albalate
Mireya Fernández Pérez

Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal Cs
Representant Grup Municipal PPC
Representant AS d´entitats culturals
Representant AS d´entitats juvenils
.../...
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.../...
També hi assisteixen:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Miquel Àngel Gamell Ferrer
Cristina Álvarez Guerrero

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

El PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6

Noel Duque Alarcón
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