CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 1

D’acord amb el que estableix el vigent Reglament Municipal de Participació Ciutadana (en el seu
l’article 30b) publicat al BOPB el 22 d’agost de 2016 i entrada en vigor el 9 de setembre de 2016,
una vegada debatut i per tal que s’adjunti al Projecte de Pressupost Municipal, cal emetre un
informe amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de la proposta anual de
Pressupost Municipal, on es recullin les intervencions i el posicionament dels seus membres.

INFORME PER
A L'APROVACIÓ EN EL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L'ANY 2021

El passat dimarts 15 de desembre es portà a terme la sessió del Consell Municipal del Districte 1,
per procedir a la presentació de la proposta del Pressupost Municipal per a l'any 2021. A aquest
efecte es va comptar amb l’assistència dels següents membres:
Hi assisteixen:
Rosa Boladeras Domingo
Núria Escudé Guil
Josep Forn i Cadafalch
Josep Serra i Marimon
Helena Royes Riera
Mariona Vigués i Julià
Maria Rambla Amat
Mercè Puig Lecha
Juan Antonio Madolell Sánchez
Eugènia Dinarès Archs
Teresa casals CienfuegosJovellanos
Lídia Aguilera Líndez
Rosa Rifà Sais
Carles Cereceda Ferrés
Montserrat Trullàs i Rey
Carles Amador Soria

Presidenta
Vicepresidenta i Representant AS d'entitats culturals
Regidor del Districte
Representant Grup Municipal ERC-MES
Representant Grup Municipal PSC
Representant Grup Municipal Junts per Terrassa
Representant Grup Municipal Tot per Terrassa
Representant AV Antic Poble de Sant Pere
Representant AV Barri Universitari - Cementiri Vell
Representant AV del Centre
Representant AS d'entitats culturals
Representant AS d' entitats educatives AMPA
Representant Comunitat educativa de primària
Representant Comunitat educativa de secundaria
Representant AV Escola Industrial- Plaça Catalunya
Representant Comerç Terrass-Centre

Membres excusats:
Isabel Martínez Comas
Josep Pou Esquius
Ramon Rius Torrella
Laura Tamayo Garrich

Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa
Representant AV Vallparadís
Representant AS d'entitats culturals
Representant Comunitat educativa de primària AMPA

Membres absents:
Maria Isabel Vázquez Moya
Marta Baró Pallarés
Marta Miranda Ramírez

Veïna barri Escola Industrial-Pl. Catalunyta
Veïna barri Centre
Veïna barri Antic Poble de Sant Pere
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Francisco Pozo Merino
També hi assisteixen:
Isaac Albert Agut
Emilia Andreu Almécija
Miquel Pérez Almudaina
Miquel Àngel Gamell Farré
David Garcia Castelló
Eva Magaña González
Francesc Cayuela Vivancos

Veí barri Cementiri Vell

Tinent d'alcalde Àrea Serveis Generals i Govern Obert
Directora Àrea Economia Finances Serveis Generals i Govern
Obert
Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
Director de Serveis Gestió Tributària i Recaptació
Director de serveis de Serveis econòmics
Directora Programa Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
Secretari

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal 7 d'octubre de 2020
2. Presentació del projecte de pressupost municipal per a l'any 2021, a càrrec del tinent d'alcalde,
Sr. Isaac Albert Agut
3. Informacions de Presidència
4. Precs i preguntes
5. Consultes de la ciutadania

Desenvolupament de la sessió

2. Presentació del projecte de pressupost municipal per a l'any 2021, a càrrec del tinent
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut
La Sra. Rosa Boladeras donà pas al segon punt de l'ordre del dia. Va donar la benvinguda al Sr.
Isaac Albert ( Tinent d'alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) que va procedir a
l'exposició d'aquest punt.
El Sr. Isaac Albert prengué la paraula i agraí la presència dels consellers i conselleres. Començà
la seva exposició i explicà que es tracta d'un pressupost important des d'un punt de vista polític, ja
que es tracta del segon any de mandat i és un moment clau per fer efectives les inversions i que
s'acabin dins del mandat. Posà de manifest el moment difícil en el qual ens trobem i que el
pressupost pretén donar respostes a aquestes dificultats.
Continuà el Sr. Albert i explicà que el pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a
l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i que conté les previsions d'ingressos que s'esperen
obtenir i de les despeses que com a màxim es podran realitzar. Es tracta d'un document viu que
necessitarà un seguiment i d'uns ajustos constants. Al juliol, es va explicar el primer marc
pressupostari i aquell mateix mes s'aprovava el Pla de Xoc per fer front a la crisi econòmica i social
a la ciutat amb una disminució important de recursos. A finals d'octubre es van aprovar les
ordenances fiscals que regeixen els ingressos propis de l'Ajuntament.
Explicà que fa un any es va aprovar el primer projecte de pressupostos d'aquest mandat -previ a
la pandèmia- que ja venia condicionat pel fet que l'Estat no tenia aprovat el seu pressupost, fet que
condicionava els ingressos que s'atorgaven als municipis. Per altra banda, hi havia les obligacions
contractuals i els compromisos de projectes ja engegats i les obligacions contractuals existents i
que s'havien de comptabilitzar a més a més de la limitació per llei del creixement de despesa no
financera i la impossibilitat de comptar amb tots els ingressos. L'any 2020 es va aprovar un
pressupost amb un import de 208 milions d'euros, dels quals 8,6 milions estaven retinguts per
factors externs.
Al mes de març va arribar la COVID-19, que va suposar un impacte sobre el pressupost de 22
milions d'euros que representa aproximadament un 10,7% total del pressupost municipal amb un
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increment de les despeses de 7,8 milions d'euros i amb una reducció dels ingressos de 14,2
milions. En aquesta situació es va aprovar el Pla de Xoc al Ple extraordinari del mes de juliol de
2020 i que van suposar un total de 281 mesures per fer front a la pandèmia posant com a prioritat
l'atenció social a persones i famílies vulnerables, els infants i els joves, l'educació, els casals
d'estiu i l'atenció a la gent gran i l'atenció a empreses, autònoms, a la restauració, al comerç i a
l'emprenedoria. Cal destacar la neteja i desinfecció de l'espai públic i el suport a la cultura i l'esport
i l'adaptació dels serveis municipals.
Continuà el Sr. Albert i explicà que el context del pressupost per al 2021 encara estarà marcat per
la COVID-19 a causa del fet que es preveu que els ingressos siguin inferiors als ingressos del
pressupost del 2020 i per altra banda, la despesa necessària per fer front a la pandèmia
continuarà sent elevada. Es preveu una baixada dels ingressos en 6,5 milions d'euros produïda
per una disminució tant dels ingressos propis com dels recursos externs.
Les ordenances fiscals que es van aprovar al mes d'octubre per a l'any 2021 s'han enfocat des de
la realitat de la COVID-19. No s'incrementarà la fiscalitat i es preveuen mesures per ajudar els
col·lectius més vulnerables, l'activitat econòmica i fomentar la industrialització de la ciutat.
Explicà que els ingressos estan condicionats, però es mantenen els recursos mitjançant recursos
no habituals i que comptaren amb una capacitat de despesa excepcional. Les obligacions
financeres i la millora de calendaris de venciments del deute permetran disposar d'1 milió d'euros
més. Per part de l'Estat s'han flexibilitzat les regles fiscals i es podrà fer servir el superàvit de
l'Ajuntament amb un import de 7,5 milions d'euros. La gran incògnita és la possibilitat de percebre
fons de l'Estat i la Generalitat per les afectacions de la pandèmia amb una previsió de 4 milions
d'euros.
Continuà el Sr. Albert i explicà que aquesta suspensió de les regles fiscals de la Llei d'Estabilitat
permetran aplicar lliurement el superàvit. Aquests 7,5 milions es destinaran equitativament amb
2,5 milions destinats a inversions, 2,5 milions a pressupost ordinari i 2,5 milions a imprevistos que
puguin derivar-se de la COVID-19. Posà de manifest que el superàvit no es pot pressupostar i que
no estaran disponibles fins al març o l'abril i que per aquesta raó no apareix en els números finals
del pressupost.

Explicà, en referència a les grans xifres del pressupost per al 2021, que es disposarà d'un import
per al pressupost corrent de 205,7 milions que suposa un 1,13% menys que l'any anterior. Pel que
fa al pressupost total que inclou la despesa corrent més les inversions, tenim un total de 219,44
milions d'euros, amb un increment de l'1,8% respecte a l'any 2020. Finalment, el pressupost
consolidat de l'Ajuntament i els ens municipals tindrà un import de 260,55 milions d'euros, amb un
increment de l'1,37%.
El Sr. Albert recordà que el pressupost baixa en ingressos, però que creix en recursos en un any
excepcional en aquest aspecte. Digué que el pressupost de l'Ajuntament inclou la despesa corrent,
les inversions i les societats municipals i la gestió d'aquests components a cadascuna de les àrees
de govern implica fer-hi front amb les polítiques públiques que finalment es realitzen. Es destinaran
8,1 milions a Presidència, 40 milions a economia, finances, serveis generals i govern obert, 30,6
milions a promoció econòmica i projecció de la ciutat, 116,4 milions a territori i sostenibilitat, 26,9
milions a drets socials i 29,4 milions a cicles de la vida.
Indicà que el pressupost integra les necessitats de la COVID-19 per donar-hi resposta, consolida
les bases dels objectius del programa de govern 2019-2023 i aborda les inversions estratègiques
del projecte de ciutat. En aquest sentit, explicà que es donarà resposta a les necessitats i es faran
polítiques sostenibles econòmiques, socialment i mediambientalment i s'establiran les bases pels
projectes que han de construir la ciutat del futur. Explicà que la prioritat són les persones, l'espai
públic, els projectes estratègics com la finalització de l'esponjament de Ca n'Anglada, els serveis i
la transformació digital.
En l'àmbit de les inversions digué que es farà una inversió en concepte de ciutat de 13,7 milions
d'euros, amb un increment en el manteniment i equipaments dels centres educatius com l'Institut
Escola Sala i Badrinas. L'impuls al pla de modernització dels polígons industrials de la ciutat. Al
Districte 1 es va expulsar la industria de la trama urbana, però necessitem recuperar aquesta
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activitat econòmica en el municipi. Inversions en renovació i ampliació de la flota i serveis de
recollida de residus, així com els equipaments de l'empresa, urbanisme tàctic i mobilitat sostenible.
La transformació i digitalització de l'administració, smart city i gestor tributari. La millora dels
recursos destinats a la policia municipal per dur a terme el projecte de la policia de proximitat amb
un increment de total de la plantilla en un 10% complementats pels agents cívics i la millora de les
actuals dependències del servei i la millora de la seguretat i la inversió en espais públics i
equipaments. En el cas del Districte 1, hi ha una sèrie d'obres que s'han de dur a terme en breu.
Seguirem amb el projecte de vianalització i la consolidació de la zona de baixes emissions. Solució
del Portal de Sant Roc i de la mobilitat al centre de la ciutat i en aquesta línia està prevista la
vianalització del carrer del Vall, del Portal Nou i del carrer Sant Francesc. Es farà una intervenció
al carrer del Nord des de l'estació de la RENFE fins a la seu de Taigüa intervenint en el
clavegueram i l'asfalt, intervenció a la plaça de l'Airina per garantir la seguretat i que es pugui fer
servir com a pati escolar mentre durin les mesures de seguretat per la pandèmia. Inversions de
ciutat ubicades en aquest districte són la recuperació de l'antic Ajuntament, de la nau d'Iborra, de
l'Acondiciament, fent una aposta per lo que s'anomenarà districte 0 de la ciutat. Apuntar també la
intervenció al baixos del carrer de Sant Quirze com a equipament de Joventut.

Afegí el Sr. Isaac Albert que es vol apropar el pressupost a la ciutadania, avançar en l'anàlisi de
necessitats de Terrassa i el cost dels serveis per optimitzar recursos i alinear el pressupost amb
l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.
Finalitzà el Sr. Isaac Albert i explicà les reprioritzacions que ha permès aquest nou pressupost. I
que marquen les prioritats del govern municipal. Millora del servei de neteja i recollida de residus,
augment del cost del contracte de manteniment de l'espai públic i increment de la despesa en
seguretat, amb la millora de recursos i major dotació d'efectius amb un import de 3.868.169 euros.
La millora de les activitats culturals i suport a les entitats culturals i esportives i el Mundial de
Hoquei de 2022 amb un import de 1.803.415 euros. El reforç als ajuts i projectes de Serveis
Socials i Servei d'atenció a domicili i mantenir l'1% de recursos de solidaritat amb un total de
867.845 euros. Reforçar els serveis d'atenció ciutadana i cita prèvia amb una aposta decidida pel
projecte "Terrassa, ciutat digital" amb 628.226 euros. Inspecció i gestió de residus, rieres Anella
Verda, Transició energètica, patrimoni històric i augment del parc d'habitatge de protecció pública i
millora i dignificació del paisatge urbà amb 606.087 euros. El reforç de neteja dels centres
educatius amb 372.435 euros. Cofinançament dels plans d'ocupació i major cost ordinari de la
COVID-19 als Mercats amb 235.530 i finalment 182.293 euros per l'impacte de la COVID-19 a la
societat municipal de Comunicació, principalment als ingressos del Cinema Catalunya.
Un cop finalitzada la presentació, la vicepresidència obrí el torn de preguntes
Prengué la paraula la Sra. Maria Rambla i preguntà si el pressupost s'aprovarà el proper dimarts
dia 22.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que sí, que l'expedient del pressupost per al 2021 s'aprova el
proper dimarts 22. Entrarà en vigor a finals de gener.
Prengué la paraula la Sra. Royes i digué que hi ha unes retallades en la part de serveis socials
que són preocupants. Digué que si ara estem en una situació complicada, més ho serà d'aquí a un
temps per a les famílies. Comentà també que hi una retallada en la part de la promoció comercial i
digué que si no s'incentiva aquest punt, la recuperació serà encara més difícil i considerà que
aquestes retallades són si més no qüestionables. En referència a les obres i manteniment de
l'espai públic comentà que el centre està molt necessitat d'obres en molts dels carrers i demanà
que aquesta retallada no endarrereixi massa alguns del projectes previstos en el districte.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que el pressupost baixa perquè té menys ingressos, però no
menys recursos. Explicà que aquest recursos no els podem aplicar ara mateix al pressupost, però
si que es podran aplicar al març. Serveis Socials va gastant mensualment i això ens ha permès
quadrar el números al document que presentem ara, però al mes de març o abril, amb l'aportació
del superàvit, es compensarà aquesta retallada. Es dona el mateix cas en la promoció comercial.
En referència a l'espai públic i el manteniment de la ciutat en general, digué que efectivament
portem mesos i anys d'endarreriment a causa de la crisi que hem patit i que això es visualitza a
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molts barris i districtes de la ciutat i que la llista de projectes i de manteniment és molt llarga. Es
disposa d'una mica més de diners per fer un salt qualitatiu però és evident que al 2021 no
recuperarem tot el que necessitem.
Instà el Sr. Isaac Albert a fer un seguiment més actiu de l'evolució del pressupost i s'oferí a venir al
Consell per donar tota la informació necessària per aquest seguiment.
Prengué la paraula la Sra. Nuria Escudé i digué que seria interessant una reunió trimestral seria
interessant per saber tot lo que s'està fent o les mancances.
Prengué la paraula la Sra. Nuria Escudé, vicepresidenta del Consell i agraí la presència del Sr.
Isaac Albert, així com dels tècnics municipals.

Terrassa, 15 de desembre de 2020

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 1

Rosa Boladeras Domingo
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