CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

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 2,
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:
Núria Marín Garcia
Carles Lázaro Hernando
Francesc Sañé Guix
Maria Pilar Álvarez Sánchez
Manel Martí Moncho
Ruth Hibernón Martín
Jordi Trujillo Agulló
Marc Moreno Monjón
Carlos Marín Muñoz
Fernando Viedma Moya
Àngel Oliva Guallar
Membres excusats:
Tania Herrera Vargas
Membres absents:
Loida Panadés Rubio
Antonio Cazorla López
Raquel Pérez Redondo
Alfonsa Redondo Asensio
Josep Ruiz Rodríguez
Eunice Muniesa Vers
Maria Dolores Martínez Faura
Noemí Fernández Outumuro
Abundio Lozano Román

Presidenta
Representant Grup municipal PSC
Representant Grup municipal Junts per Terrassa
Representant Grup municipal Tot per Terrassa
Representant Grup municipal ERC-MES
Representant AV Torre-Sana
Representant AS d’entitats socials
Representant Comunitat educativa primària
Representant AV Ca n'Anglada
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa
Representant AV Ca n’Anglada
Representant AV Montserrat
Representant Associació de comerciants
Represenant AV Per la Millora de Ca N'Anglada
Representant AS d’entitats de gent gran
Representant AS d'entitats de dones
Rerpresentant Comunitat sociosanitària
Veïna sector Montserrat
Representant AS d'entitats juvenils
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Francisco Manchado Saban
Juan Trujillo Zamora
Maite Boza Fernández
També hi assisteixen:

Representant AS d’entitats esportives
Representant AS d’entitats esportives
Representant AV Vilardell 16 de Septiembre

Lluïsa Melgares Aguirre
Isaac Albert Agut

Tinent d'alcalde Àrea Territori i Sostenibilitat
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
Directora Programa Estructura Territorial i Atenció
Ciutadana
Director de Serveis Econòmics
Secretària

Emilia Andreu Almécija
Miquel Pérez Almudaina
Miquel Àngel Gamell Farré
Eva Magaña González
David García Castelló
Roser Ortega Aldea

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 8 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

1.Aprovació de l'acta del Consell Municipal 8 d'octubre de 2020
Obrí la sessió la presidenta del Consell, la Sra. Núria Marín, i dona les gràcies a tots/es els
consellers/es, per la seva assistència.
Inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia. Per tal de procedir a la seva aprovació, la
presidenta consulta si hi ha alguna esmena a l'acta del CMD2 del passat 8 d'octubre. Com que no
n'hi ha cap, s'aprova l'acta.

2. Presentació del projecte de pressupost municipal per a l'any 2021, a càrrec del tinent
d'alcalde, Sr. Isaac Albert Agut
La Sra. Núria Marín dona pas al segon punt de l'ordre del dia, donant la benvinguda al Sr. Isaac
Albert ( Tinent d'alcalde de l' Àrea Serveis Generals i Govern Obert) .
El Sr. Isaac Albert pren la paraula, i agraeix la presència dels consellers i conselleres.
Comença la seva exposició explicant, que des del punt de vista polític, es tracta d'un pressupost
important, ja que es tracta del segon any de mandat. És un moment clau per fer efectives les
inversions i que aquestes es puguin acabar dins del mandat.
Posa de manifest el moment difícil en el qual ens trobem. Detalla que el pressupost pretén donar
respostes a aquestes dificultats.
Continua el Sr. Albert i explica 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 d'un seguiment i d'uns ajustos constants.

Com recordareu, al juliol, es va explicar el primer marc pressupostari i aquell mateix mes es va
aprovar el Pla de Xoc.
A finals d'octubre es vàren aprovar les ordenances fiscals que regeixen els ingressos propis de
l'Ajuntament.
Explica que fa un any es va aprovar el primer projecte de pressupostos d'aquest mandat. Previ a la
pandèmia, aquest ja venia condicionat pel fet que l'Estat no tenia aprovat el seu pressupost.
Aquest fet condicionava els ingressos que s'atorgaven als municipis.
Per altra banda hi havien, les obligacions contractuals, els compromisos de projectes ja engegats
, les obligacions contractuals existents que s'havien de comptabilitzar, la limitació per llei del
creixement de despesa no financera, i la impossibilitat de comptar amb tots els ingressos.
A 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
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, fet
que va suposar un total de 281 mesures amb un import de 17 milions d'euros 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 , 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, el
suport a la cultura i l'esport i l'adaptació dels serveis municipals.
Continua el Sr. Albert explicant, que el context del pressupost per al 2021 encara estarà marcat
per la COVID-19. Es preveu, que els ingressos siguin inferiors als ingressos del pressupost del
2020.
Per altra banda, la despesa necessària per fer front a la pandèmia continuarà essent 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 vàren 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.
Explica que els ingressos estan condicionats, però es mantenen els recursos mitjançant recursos
no habituals i que comptarem 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.
Continua el Sr. Albert i explica 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 a inversions, 2,5 milions a pressupost ordinari i 2,5 milions a imprevistos que puguin
derivar-se de la COVID-19. Posa de manifest que el superàvit no es pot pressupostar i que no
estaran disponibles fins al març i/o l'abril i que no apareixeran en els números finals del
pressupost.
Explica, 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.
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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 recorda que el pressupost baixa en ingressos, però que creix en recursos en un any
excepcional en aquest aspecte. Explica, que el pressupost de l'Ajuntament inclou la despesa
corrent, les inversions, les societats municipals i la gestió d'aquests components a cadascuna de
les àrees de govern. 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.
Indica 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, explica que es donarà resposta a les necessitats i es faran
polítiques sostenibles, econòmicament, socialment i mediambientalment. S'establiran les bases
pels projectes que han de construir la ciutat del futur.
Explica que la prioritat són les persones, l'espai públic.
Aquest any s'acaba l'esponjament de Ca n'Anglada i comencem a posar partides per recuperar
espais compartits en el barris, projectes estratègics com el Mundial de Hoquei, serveis i la
transformació digital.
En l'àmbit de les inversions comenta que es farà una inversió en clau de ciutat de 13,7 milions
d'euros amb un increment en el manteniment dels equipaments dels centres educatius. L'aposta
de l'escola Antoni Ubach per transformar-se en un Institut-Escola, que esdevé un punt estratègic
per lluitar contra la segregació escolar, és una aposta que aquest govern té molt clara L'impuls al
pla de modernització dels polígons industrials de la ciutat i la Masia Els Bellots.
Hi haurà una partida al pressupost del 2021 de 30.000 euros per al Pla Director de Comerç, pensat
per a eixos comercials tan importants com el de Ca n'Anglada i el desplegament del Pla Estratègic
de l'Economia Social i Solidària. En aquest districte, hi ha entitats clarament vinculades en aquest
sentit, un cas seria la l'Eina Cooperativa, a Torre-Sana.
Inversions en renovació i ampliació de la flota i serveis de recollida de residus.
Parlem d'una actuació important a les rieres que incideixen d'una forma clara en aquest districte
amb més de 180.000 euros de manteniment i 400.000 euros en diferents actuacions de millora de
la capacitat hidràulica o la retirada de sediments. Així com, inversions en els equipaments de
l'empresa, urbanisme tàctic i mobilitat sostenible. La transformació i digitalització de l'administració
i intentar cobrir la bretxa digital amb espai wifi obert a molts punts de la ciutat i un dels punts dins
d'aquesta xarxa serà el Centre Cívic Montserrat Roig. La millora dels recursos destinats a la policia
municipal amb una ampliació de la plantilla de 15 nous agents dels quals cinc corresponen a
jubilacions, amb 10 agents més al 2022 i 10 més al 2023 per poder avançar en el projecte de
policia de proximitat amb un total d'un 10% a final de mandat. Millorar les actuals dependències
del servei i millora de la seguretat. La inversió en espais públics de 500.000 euros en
l'esponjament de Ca n'Anglada. S'aborda una nova fase en la recuperació dels espais compartits
al barri, com la urbanització de la Plaça del Pagès. Es disposarà d'una partida de 30.000 euros
per seguir desenvolupant les intervencions al territori.
El Sr. Isaac Albert explica les reprioritzacions que han permès aquest nou pressupost. Aquestes,
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, increment de la despesa en
seguretat, 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 ingresso del Cinema Catalunya
Finalitza el Sr. Albert dient que es vol apropar el pressupost a la ciutadania, avançar en l'anàlisi de
les 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.
La Sra. Núria Marín obre un torn de preguntes.
Pren la paraula el Sr. Carlos Lázaro i exposa que no es visualitzen als pressupostos res vinculat a
la Taula de Ca n'Anglada i als microprojectes que estaven establerts. Comenta que fins i tot la
Síndica de Greuges apuntava que podria ser una solució al bucle que s'havia establert i que estem
parlant d'un pla de futur. Detalla que els pressupostos participatius havien de permetre que
aquests temes que eren una visió de les entitats per millorar el dia a dia de la gent del districte,
facilitessin la decisió d' objectius. El microprojectes a Ca n'Anglada són una necessitat de present i
futur , i han de tenir prioritat.
El punt de patida del districte, per la seva situació socioeconòmica i perfil de joves, precisa
d'aquestes inversions extraordinàries, i aquesta situació s'ha agreujat amb la pandèmia. Comenta
que es preocupant que la partida de Joventut s'hagi reduït en un 16%. En dos anys s'arrossega
una reducció a la regidoria de Joventut d'un 28%. En referència a Serveis Socials, explica que hi
ha hagut una reducció del 3,9% i s'arrossega un dèficit del 9,37% en dos anys. Continua dient que
a Promoció de Comerç també hi ha una baixada del pressupost i baixades també en el
manteniment de l'espai públic.
Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez i mostra la seva satisfacció per les intervencions a la Plaça del
Pagès, i espera que malgrat la situació, es puguin dur a terme moltes accions sobre tot a la part
nord del barri de Ca N'Anglada.
Pren la paraula el Sr. Marc Moreno i demana que es tingui en compte que les escoles concertades
també tenen alumnes de la ciutat de Terrassa i del barri de Ca n'Anglada , i que, serveis com el
de la neteja, serveis de millora en l'educació o serveis de compensatòria tinguin en compte a
aquests alumnes que són del barri.
Pren la paraula el Sr. Carlos Marín i diu que en referència a la Taula de Ca n'Anglada, i des de la
seva associació, mostra la seva desconfiança amb l'equip de govern. Reconeix que s'ha fet un
treball import, però afegeix que cal treballar més, sobretot en el tema del teixit social i la
convivència. La Casa d'Oficis ha estat un projecte positiu per al barri i reivindica que no sigui un
projecte temporal, sino que tingui una continuïtat. La crisi no afecta a tothom de la mateixa manera
i el barri de Ca n'Anglada és un barri molt precari. Explica que al centre de la ciutat es faran
inversions importants i comenta que no és el moment de fer obres espectaculars i que és el
moment de rescatar a les persones. Afegeix que els barris haurien de tenir un pla post COVID per
afrontar la nova realitat. s'ha dit que s'incorporaran 10 nous agents de la policia municipal i posa
de manifest que això no cobreix les mancances i que estem a la cua de les ciutats importants de
Catalunya en aquest aspecte. Demana que amb el superàvit del que es disposarà a partir del mes
d'abril s'incorporin més efectius. Incideix en el tema de la Taula de Ca N'Anglada 2030 i diu que ja
que es disposa d'un document de diagnosi, es treballi en aquest sentit.
Continua el Sr. Carles Marín, i demana en referència a les 281 mesures que es van prendre per la
pandèmia, si els hi podrien fer arribar els programes concrets sobre aquestes mesures per a veure
si podrien aportar alguna cosa ja que considera que tots el agents socials podrien aportar alguna
cosa de valor.
Comenta que en tema de l'esponjament, inicialment l'import era de 18 milions. Considera que
aquest any no s'acabarà l'esponjament ja que les actuacions estan aturades i demana que
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s'expliqui el per què d'aquesta situació. Continua dient que es va fer un projecte amb la Generalitat
per tal els espais alliberats es transformessin en zones verdes. Comenta que si aquest any
s'acaba, seria bo tenir un informe del cost total del projecte i com s'ha fet aquesta inversió per
anys. Considera que s'ha de fer per transparència i hauria de servir com a experiència per a
d'altres barris.
Pren la paraula el Sr. Albert i respon al Sr. Carles Lázaro dient que fins ara, a les presentacions
del pressupost s'oblidaven els grans números i s'anava a la concreció. L'objectiu era que tothom
entengués d'on ve el pressupost, com es construeix, com el repartim, perquè en realitat quan
parlem de l'àrea de Cicles de la Vida estem parlant de 31 milions d'euros. Podem dir que farem
d'Institut Sala i Badrines , i que destinarem 600.000 euros a neteja...però el més important es tenir
clar els grans números per què és allà on estan les grans prioritats sobretot quan parlem del
pressupost municipal. Considera que el detall acaba amagant la gran gestió que fa aquest
Ajuntament. Posa de manifest que en realitat el pressupost no es redueix, tot i tenir menys
ingressos. Si comparem les partides del 2021 amb les del 2020 es veu aquesta reducció però aquí
hem d'aplicar el superàvit. És cert que hi ha partides que surten reduïdes ara, però que quan
apliquem el superàvit quedaran compensades. El que s'ha intentat es que el pressupost sigui el
mateix del 2020 sense partides retingudes. El pressupost de Joventut del 2020, una gran part
estava retinguda i no en vam poder disposar, en aquest, si que en podrem disposar.
Respon al Sr. Marc Moreno i diu que dona tot el suport a totes les escoles que fan servei al
territori, però que l'Ajuntament no pot destinar recursos públics a aquestes, considera que no els
pertoca com a municipi. Diu que en tot cas es podrien asseure com a govern i treballar en aquesta
línia. Comenta que per a ell l'escola concertada es servi públic d'educació, especialment les
escoles que estan fent una feina ingent en territoris complexes, com seria el cas de l'Escola
Ramon Pont.
Respon al Sr. Carlos Marín i diu que l'objectiu es recuperar la confiança. S'ha posat una partida
inicial de 30.000 euros per a donar resposta a diferents actuacions al barri i segurament no dona
resposta a totes les necessitats. Podem parlar si aquesta partida ha de penjar de la Taula de Ca
N'Anglada 2030.
Ja hi ha projectes que s'estan desenvolupant. Evidentment les coses que no hi ha al pressupost
no es fan, però això no vol dir que no puguin estar.
Comenta, que no vol dir que s'hagi fet, però enfrontar a barris i districtes és un mal negoci. Les
inversions més grans que s'han fet , en milions d'euros, no són al Centre de la ciutat. Ha estat a
Sant Pere Nord amb el Parc de la República o a l'esponjament de Ca n'Anglada. Diu que quan
parla de l'Estadi Olímpic, no parla del districte 5, parla de la ciutat. O quan parla de cobrir la pista
de Can Jofresa, és per a que totes les entitats esportives de la ciutat puguin disposar d'aquestes
instal·lacions. Evidentment que si estan en un districte, beneficien a aquest districte, però són de
ciutat. La inversió que s'ha comentat al Centre és un projecte que va des de el Carrer de Colom
fins al carrer de Faraday . És un eix transversal de la ciutat que millorarà tots el barris de la ciutat.
En referència a la policia, comenta que fins al 2017 la oferta pública de contractació estava
congelada i d'aquí el dèficit. Posar-nos al dia és molt complicat perquè cada plaça d'agent de
policia són 42.000 euros, si ho fas amb un pla ordenat i periòdic es pot donar resposta però de
cop no es pot fer. Cada 10 places suposen casi mig milió d'euros.
Explica que els diners que estan destinats a inversions no es poden destinar a rescatar persones.
Els diners d'inversions no poden anar a l'ordinari, no es pot fer servir per a la contractació de
policies o per a fer projectes socials. Si no es fan les inversions, no es fan però aquests diners no
estaran disponibles per a l'ordinari.
Finalitza dient que efectivament l'esponjament acaba aquest any 2021, però això no vol dir que
acabi el projecte, per que el projecte té molt a veure amb la recuperació dels espais. És un
projecte compartit amb la Generalitat i s'ha de cofinançar, aquest va ser el compromís.
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro i posa de manifest que s'han d'arribar a objectius comuns.

Pren la paraula el Sr. Carlos Marín i comenta que el que volia dir era que al Centre es faran unes
inversions importants al Portal de Sant Roc.
Demana reforçar els plans d'ocupació amb el SOC en aquells barris on la densitat i la població és
més vulnerable. No volia dir que no es fessin les inversions, si no que aquestes convisquessin
amb els plans d'ocupació.

Sobre els espais alliberats per l'esponjament comenta que en aquests moments són motiu de
conflicte greu i s'haurien de posar en marxa iniciatives d'ocupació d'aquests espais verds.
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i tanca el torn de preguntes i dona les gràcies al Sr. Isaac
Albert i als tècnics municipals per les seves intervencions.

Terrassa, 15 de desembre de 2020

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

Núria Marín García
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