CONSELLS MUNICIPALS DELS DISTRICTES 1 I 4

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 11 de gener es portà a terme al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany 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.

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 senyora Montserrat Trullàs, representant de l’AV Plaça Catalunya- Escola Industrial i
vicepresidenta del Consell Municipal de Districte 1, prengué la paraula i preguntà si hi ha
alguna previsió per part de l’Ajuntament d’algun Pla de Barris a altres barris de la ciutat. També
esmentà la necessitat de que l’empresa ECO-EQUIP s’impliqui més en la neteja de la ciutat i
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recordà que els contenidors i els espais adjacents acostumen a estar massa bruts, aspecte que
no ajuda a la actuació cívica i responsable dels veïns.
El senyor Alfredo Vega respongué respecte a les convocatòries dels Plans de Barris dient que
aquestes accions es van plantejar com a propostes de millora generals, que la Generalitat de
Catalunya va impulsar per millorar aquells barris o sectors de les ciutats més desfavorits.
Recordà que l’Ajuntament de Terrassa es va presentar en vàries convocatòries i que es van
beneficiar d’aquestes actuacions els barris del sector 2 (Ca N’Anglada, Vilardell i Montserrat) i
també el barri de La Maurina on fins el 31 de desembre de 2018 encara es portaran a terme
actuacions arquitectòniques i socials, tot i que aquest pla de barris va quedar suspès per part
de la Generalitat durant un temps. L’Ajuntament es presentarà si s’obren noves convocatòries
però recorda que per presentar un territori, aquest ha de tenir unes característiques concretes
molt definides i acotades.
Respecte el tema de la neteja respongué que ECO-EQUIP te una necessitat d’ampliació de
recursos i que l’Ajuntament tant l’any passat com aquest està fent un esforç per ampliar
aquests recursos. Aquest any tindrà uns 2 milions d’euros mes per ampliar maquinària i
plantilla. Recordà que en els anys de crisis aquesta empresa ha perdut treballadors en no
poder cobrir les baixes per jubilació. L’any passat ja es van contractar 14 treballadors mes i es
van fer fortes inversions en tecnologia i inversions necessàries. Recordà la implantació de la
recollida lateral en alguns espais de la ciutat. Creu que en aquests moments s’està revertint la
situació i s’està millorant el servei, tot i que no tot passa per destinar majors recursos, també
calen campanyes de civisme per pal·liar problemes com la recollida de mobles. Tot i haver-hi
un servei gratuït la gent continua deixant els mobles a qualsevol hora i dia i sense trucar al
telèfon habilitat per a tal efecte. També es treballarà en multar els que no compleixen la
normativa, sobretot en el cas de les empreses. Recordà que el cost de la gestió de residus
creix si no es fa una bona recollida selectiva i es separen els residus en origen. En aquest
sentit a Terrassa amb els ingressos de la taxa de residus nomes es paga un 75 % del cost total
de la gestió de residus de la ciutat. El 25 % restant surt d’altres taxes.
Resumí, dient que cal invertir en recursos, tant tecnològics com humans, millorar la gestió de
l’empresa ECO-EQUIP i desenvolupar campanyes de civisme i conscienciació dels ciutadans
per generar el canvi que volem en temes de neteja a la ciutat.
El senyor Josep Massó, representant del Grup Municipal PDeCAT del CMD 4, s’alegrà de tot el
que ha sentit respecte la millora de la Gestió de Residus, però creu que fan falta més
programes de conscienciació, que la ciutadania, necessitem que se’ns faci recordatori de quin
ha de ser el comportament respecte la recollida i la separació dels residus domèstics. Que cal
que a la ciutadania se li recordin les seves obligacions i les conseqüències que pot tenir no ferho.
A més digué que la quantitat prevista pel tema de l’aigua, els 200.000 € li semblen una
quantitat molt ínfima si calgués indemnitzar l’antiga adjudicatària del servei.
D’altra banda s’alegrà de la previsió de 600.000 € per a l’espai de Torrebonica destinats a la
Fundació St. Llàtzer i demanà si se sap quin és el projecte previst, i si existeix o no si hi ha
algun tipus de calendari previst.
El senyor Alfredo Vega respongué al respecte dels programes de conscienciació que es duen a
terme campanyes i programes educatius adreçades als escolars, que també es duen a terme
inspeccions i sancions i subratllà de nou l’incrementa a la partida de gestió de residus, per
millorar, com ja ha dit, el sistema organitzatiu de l’empresa Eco Equip, la seva dotació de
recursos mecànics i humans, en sistemes de recollida, millorar l’eficiència del seu treball, alhora
que es preveu una major incidència amb l’incivisme, major nombre d’inspeccions i expedients
sancionadors i increment de la corresponsabilitat ciutadana en aquesta matèria. Acabà
subratllant l’increment notable en aquesta partida, donat que políticament es creu que aquesta
és una problemàtica a resoldre.
Respecte a la partida destinada a l’empresa futura (que es preveu municipal), no hi ha dotació
pressupostària, ja que està previst que aquesta es financi a través de les tarifes del servei que
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han de revertir en l’empresa pública. Aquesta previsió, és per atendre despeses jurídiques i
per estudis i informes per part d’experts, en referència a la gestió del servei.
Quant a la qüestió de Torrebonica , que era propietat de la Caixa i que va comprar Fundació St.
Llàtzer, es tracta d’una finca de set-centes i escaig hectàrees més els edificis que contenen. Els
projectes van en la línia de la preservació del Medi Natural, actualment hi ha terrenys d’horta
gestionats per l’Associació Heura i al voltant de serveis sanitaris compatibles amb la
preservació de l’espai. La voluntat final d’aquestes ajudes és ajudar a desenvolupar els
projectes i a mantenir aquest patrimoni per la ciutat.
El senyor Josep Massó demanà per la seguretat actual dels edificis.
El senyor Vega respongué que aquests han passat als estudis tècnics corresponents i que s’hi
ha fet inversions de consolidació d’estructures.
El senyor Pere Macià, representant de l’AV La Maurina del CMD 4, preguntà, perquè li ha
sobtat la dedicació de 4 milions del Gabinet d’Alcaldia.
El senyor Alfredo Vega respongué que en aquesta partida s’imputen conceptes com:
Comunicació, Premsa, Protocol, i tot l’estament de càrrecs electes i d’eventuals.
El senyor Pere Macià sobre el Pla de Barris la Maurina, que digué que li ha sobtat també que
fins ara s’havia dit que l’Ajuntament de Terrassa estava eixugant tota la despeses que
suposava la finalització del Pla de Barris i que en canvi, a la part d’ingressos hi ha vist una
quantitat per part de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte.
El senyor Vega explicà que el Pla de Barris de la Maurina finalitza al desembre de 2018 i que
s’ha de fer la reclamació de les despeses reconegudes i pagades per part de la Generalitat,. En
l’exercici comptable s’ha de contemplar la part del deute que s’ha d’anar cobrant. Hi ha,
òbviament un avançament per part de l’Ajuntament, però hi ha el compromís de la Generalitat i
que darrerament va acomplint, de pagar de manera diligent el que es vagi justificant de
despesa.
El senyor Pere Macià demanà si no seria més lògic imputar-ho al pressupost del 2018.
El senyor Alfredo Vega explicà que la comptabilitat pública funciona diferent.
El senyor Amadeu Aguado, president del Districte 4, aclarí que probablement va ser ell que ho
digués i que aquest és el fet, l’Ajuntament avança la seva part i la de la Generalitat,el
finançament dels Plans de Barri és al cinquanta % entre les dues administracions, al 2011, la
generalitat va suspendre els Plans de Barris, un cop es justifica la generalitat està pagant el
seu deute, aquest s’ha de contemplar en la comptabilitat. L’Ajuntament i moltes altres
administracions locals reclamen la reactivació d’aquests programes.
La senyora Sofía Camilo representant de l’AV les Carbonelles del CMD4. Demanà si s’ha tingut
en compte el Reglament de Participació Ciutadana alhora de presenta el Pressupost 2017.
El senyor Alfredo Vega explicà que aquestes sessions amb els districtes són prescriptives i /o
preceptives abans de dur la votació del pressupost anual al Ple Municipal. Que aquest treball
d’acord i ajust del pressupost es fa amb els Grups Municipals en paral·lel i que si aquesta
presentació del pressupost a la ciutadania es fa amb molta antelació, és fàcil que encara no
reculli els acords i propostes dels altres grups polítics i la informació sigui més inconcreta. Per
poder tirar endavant amb el pressupost cal que una majoria de forces votin a favor o s’hi
abstinguin, i que la correlació actual del forces fa que aquets treball de diàleg i cerca d’acords
s’hagi de fer. No obstant, l’estiu passat es van dur a terme les Audiències Públiques en què les
àrees van explicar la seva acció de govern i van detallar la despesa de cadascun dels seus
serveis. En aquest espai es podien fer propostes per a les àrees.
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També, a continuació, es va dur a terme el procés del PAM, el Pla d’Acció Municipal, amb la
voluntat d’ incorporar propostes majoritàriament votades per la ciutadania al Pressupost del
2017, accions, que s’han incorporat.
Manifesta que és conscient que les dates i terminis en què es van fer les audiències i el procés
del PAM no eren els més adequats, per el que al 2017 es mirarà d’avançar-ho per donar un
major temps al procés.

Finalitzades les preguntes el senyor Alfredo Vega s’acomiadà i agraí l’atenció dels consellers
La presidenta i president 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 1

EL PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

Meritxell Lluís i Vall

Amadeu Aguado Moreno
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ANNEX 1

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 1

Hi assisteixen:
Meritxell Lluís i Vall
Josefina Merino Ramírez
Oriol Guerrero Tost
Montserrat Caupena i Mas
Alberto Sánchez Sánchez
Ramon Vilalta Serracanta
Montserrat Trullás i Rey
Josep Pou Esquius
Àngels Martínez Ramírez
Núria Escudé Guil
Gemma Elías Agustí
Cristina Roca Aguilar
Fernando Díaz Doutón
Montserrat Suñer Massana

Presidenta
Representant Grup Municipal PSC-CP
Representant suplent Grup Municipal ERC
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant Grup Municipal Cs
Representant AV Antic Poble de Sant Pere
Representant AV Escola Industrial- Plaça Catalunya
Representant AV Vallparadís
Representant AS d’entitats de comerciants o similars
Representant AS d'entitats culturals
Representant Comunitat educativa de secundària
Representant Comunitat educativa de primària
Representant del barri de Plaça Catalunya
Representant del barri del Centre

Membres excusats:
Sebastián Dario Narracci
Laura Garcia Rico
Maria Costa Soler
Ramon Rius i Torrella
Carme Civit Chervet
José María Senosiaín Caamiña
Sergio Carballo Losada

Representant Grup Municipal TeC-E
Representant AV Barri Universitari - Cementiri Vell
Representant AS d’entitats de comerciants o similars
Representant AS d' entitats culturals
Representant Comunitat sociossanitària
Representant del barri del Cementiri Vell
Representant del barri de Vallparadís

Membres absents:
Marta Giménez Arcusa
Jaume Rius Vico
Antonio Jiménez Pérez
Maria Susana Ruesjas

Representant Grup Municipal PPC
Representant AV del Centre
Representant AS d’entitats socioassistencials
Representant AS d’entitats socioassistencials

També hi assisteixen:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Miquel Àngel Gamell Ferrer
José Luis Linuesa Junquero

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

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 1

Meritxell Lluís i Vall
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CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

Hi assisteixen:
Amadeu Aguado Moreno
Josep Portero
Carles Massallé i Bainad
Josep Massó i Padró
Antoni Falgar Julià
Raúl Jiménez Rodríguez
Pere Macià Sabaté
Conxita Pi i Marcet
Sofía Camilo Gómez
Mariona Rierola Carré
Josep Salvador Font
Leonor Utrilla
Albert Sánchez i Morralla
Ramon Armengol Soler
Cristian Prados Borrego

President
Representant Grup Municipal PSC-CP
Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal PDeCAT
Representant AV Ca n´Aurell
Representant AV Can Palet de Vista Alegre
Representant AV la Maurina
Representant AV Roc Blanc
Representant AP Torrent les Carbonelles
Representant Associació de comerciants
Representant Associació de comerciants
Representant AS d´entitats de dones
Representant del barri de la Cogullada
Representant AS d´entitats de gent gran
Representant del barri de la Maurina

Membres excusats:
Gregorio Ramírez Cañada
Cristina Puig Sáez

Representant AV la Cogullada
Representant Grup Municipal TeC

Membres absents:
Manuel Párraga Leiva
Matías Sánchez Martín
María de las Mercedes Duce
Cucurella
Salvador Portero Zapater

També hi assisteixen:
Alfredo Vega López
Pere Montaña Josa
David Garcia Castelló
Eva Magaña
Miquel Àngel Gamell Ferrer
Agnès Petit i Estrenjer

Representant Grup Municipal Cs
Representant Grup Municipal PPC
Representant Associació de comerciants
Representant del barri de Ca n’Aurell

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
Cap del servei d’Estructura Territorial i Districtes
Director de serveis de Gestió tributaria i Recaptació
Secretària

EL PRESIDENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

Amadeu Aguado Moreno
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