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Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Núria Marín García

17/2019

8 OCTUBRE 2019

El vuit d’octubre de l’any dos mil dinou, a la Sala de
Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en primera
convocatòria la sessió extraordinària, sota la
presidència del senyor alcalde – president, Jordi
Ballart i Pastor.

Jennifer Ramírez Porras
Noel Duque Alarcón
Isaac Albert i Agut

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Isidre Colàs i Castilla com a
Coordinador General.

Teresa Ciurana i Satlari
Lluïsa Melgares Aguirre
Miguel Ángel Moreno Félix
Membres excusats

La present sessió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst
a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.

Carles Caballero Peña
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Isidre Colàs Castilla

ÚNIC.

La presidència obre la sessió a les nou hores i
quaranta cinc minuts del matí i seguidament
s’analitza el punt de l’ordre del dia que s’indica.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

Aprovació del Programa de Govern Municipal 2019-2023.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
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Les eleccions del 26 de maig de 2019 esdevenen un punt d’inflexió històric per la ciutat
de Terrassa. La ciutadania ha votat canvi, apostant clarament a les urnes per
formacions polítiques que han fet d’aquest canvi i d’una nova forma de fer política la
seva prioritat amb l’objectiu de retornar a la ciutat la il·lusió i l’impuls que necessita i es
mereix. Els resultats han estat clars i han dibuixat noves majories que demanen un
projecte de ciutat fort que entomi les necessitats de la ciutadania de Terrassa.
L’actual Govern Municipal, integrat per les formacions polítiques Tot per Terrassa i
Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment d’Esquerres, treballa com un sol
govern, per fer de Terrassa una gran ciutat del segle XXI, orgullosa de la gran
transformació que vam fer entre totes i tots a finals del segle XX, però mirant cap al
futur, buscant nous horitzons i despertant noves energies. Una ciutat que tingui il·lusió
i que confiï en ella mateixa. Una ciutat molt viva, molt dinàmica, molt plural, que no es
resigni mai a les desigualtats i injustícies, que lluiti contra les discriminacions i a favor
dels drets humans, que avanci per un camí de llibertat, de convivència, de respecte i
de solidaritat.
Portem una mica més de 100 dies governant Terrassa. Hem posat en marxa un nou
Govern Municipal. Hem tirat endavant actuacions i decisions valentes i prudents. Hem
començat a endreçar l’Ajuntament, repensar l’organització, plantejar els números amb
total transparència, construir i reconstruir equips, despertar l’energia i el talent.
Tenim gairebé quatre anys per davant i molta feina per fer, comptant amb el magnífic
equip de professionals del nostre Ajuntament, que volem potenciar i animar a anar
sempre més enllà, atorgant-li la nostra confiança i enfortint l’esperit de servei públic i
de servei a la ciutat i a les persones, i per fer aquesta feina ens volem dotar d’un
Programa de Govern que serveixi de marc de referència i full de ruta per als propers
anys, fent un exercici de transparència, honestedat política i proximitat, amb el que es
fa pública la visió estratègica el present mandat, perquè volem fer una política sincera i
honesta, transparent, creïble, digna de la confiança de la gent. I això es fa dient la
veritat, reconeixent els errors, dialogant amb la ciutadania i corregint-los. Per tant, si no
podem assolir un objectiu o realitzar les actuacions que ens hem proposat, ho direm,
ho explicarem i ho justificarem, plantejant sempre altres alternatives per continuar
avançant.
El Programa de Govern que ha estat elaborat és la guia, un autèntic «manual del
canvi», d’alt valor estratègic, que ens marca els grans objectius, els eixos i les línies
d’actuació del Govern Municipal. Aquest no serà un document intocable, sinó un
document viu, que anirem modificant a mesura que avanci el mandat 2019-2023 i
explicant sempre, de forma molt clara i amb absoluta transparència, què fem i per què
ho fem. També és un document autèntic, creïble, entenedor. Aquesta és la guia per a
la Terrassa del canvi, la que mira cap al 2030 i més enllà, i que ha decidit que el
període 2019-2023 és un temps de canvi, de renovació, d’esperança.
L’objectiu de fons que es planteja el Govern Municipal de Terrassa amb aquest
Programa és imaginar, dibuixar, consensuar i construir un nou model de ciutat,
Que permeti fer una Terrassa que esdevingui, més que mai, una sola ciutat. Sense
barreres físiques, mentals, socials, culturals, entre els diferents barris... A Terrassa
hi ha barreres, visibles o invisibles, que no ens deixen ser una sola ciutat. I les
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volem trencar, esborrar, per despertar la força de la gran ciutat que som i que
serem més en el futur.
Que permeti fer una Terrassa en la qual tothom tingui els mateixos drets i deures.
Igualtat i diversitat són dues cares de la mateixa moneda. Entenem que la igualtat
d’oportunitats és un valor fonamental, que ens condueix al progrés individual i
col·lectiu i a la justícia social.
Que permeti fer una Terrassa capaç de generar més riquesa i més feina de qualitat,
de posicionar-se en el context de les transformacions digitals i econòmiques del
món en el qual vivim.
Que permeti fer una Terrassa més verda, en tots els sentits, i impulsar un canvi
cultural molt profund: una autèntica «revolució verda», que posi el medi ambient i el
benestar de les persones al centre de totes les polítiques.
Que permeti fer una Terrassa que exerceixi el paper que li correspon a Catalunya i
al món, amb esperit de cooperació i de lideratge. Som molt conscients de la
complexa situació que viu Catalunya en aquests moments, però com a Govern
Municipal -més enllà dels diferents posicionaments de les dues formacions
polítiques que el composen- ens hem centrat i ens centrarem en treballar pel
present i el futur de Terrassa. Aquesta fórmula és una de les claus del pacte de
govern: posar-nos d’acord en el que ens uneix i aprendre a respectar el que ens
separa i el que no compartim. Gestionar les diferències i els desacords no serà fàcil,
però ho aconseguirem i obrirem i consolidarem espais i oportunitats per al diàleg,
per al respecte mutu i per enfortir l’esperit democràtic de la nostra societat.
Aquest és l’esperit que hi ha al darrere del Programa de Govern. Un somni fet de molts
somnis, una gran ciutat i la seva autèntica força: les persones, totes les persones. Un
camí obert cap a un futur millor. I el compromís que passa indestriablement per creure
en el poder transformador de la política municipal per desenvolupar tot el potencial de
la ciutat i impulsar un projecte on el present, el futur i la realitat de les terrassenques i
els terrassencs se situïn al centre de les polítiques públiques.

Atenent aquests antecedents, aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les atribucions
que té legalment atribuïdes, i en exercici de les potestats de programació i planificació
previstes a l’article 4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim local, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el “Programa de Govern 2019-2023”, que s’acompanya, com a
document estratègic que marca els grans objectius, els eixos i les línies d’actuació que
està previst desenvolupar durant el present mandat corporatiu pel Govern Municipal.
SEGON.- Que es procedeixi a programar l’audiència pública prevista a l’article 18 del
Reglament de Participació Ciutadana i a donar la màxima difusió del Programa de
Govern aprovat mitjançant publicació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament – Portal de
transparència municipal, i a la intranet municipal “Utinc”, tot indicant que, en tant que el
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Programa de Govern Municipal aprovat esdevé un exercici de transparència i un
compromís amb la ciutadania sobre aquelles qüestions de ciutat en les que el govern
preveu focalitzar-se en al llarg del mandat corporatiu, estarà obert permanentment als
suggeriments i aportacions que els ciutadans i ciutadanes i el personal municipal
considerin oportunes, i serà objecte de revisió i eventual actualització anualment.

A les nou hores i cinquanta minuts el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.

El secretari general

Óscar González Ballesteros
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