CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

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 dijous 10 de desembre es portà a terme la sessió del Consell Municipal del Districte 4,
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:
Jennifer Ramírez Porras
Daniel Utges Mampel
Carles Massallé Bainad
Maria Teresa Salvo Rifá
Jose Antonio Jurado Aljama
Esther Nosas Buenacasa
Xavier Carrobé Capella
Gregorio Ramírez Cañada
Maria Sofia Camilo Gómez
Miquel Losada Férriz
Pere Macià Sabaté
Eduardo Mendez Rodríguez
Carmen Roldán Zambrana
Mª Amparo Santamaria Tejada
Eva Candela López
Yolanda Gomez Linares
Elisenda Meix Castellano
Membres absents:
José Ramón Plaza Rodríguez
Isabel Fuentes Carmona
Leonor Arcos Maldonado
Raúl Muñoz Fornieles
Natividad Sánchez Lara

Presidenta
Vicepresident i Representant AV Can Palet de Vista Alegre
Representant Grup municipal ERC-MES
Representant Grup municipal Junts per Terrassa
Representant Grup municipal Tot per Terrassa
Representant AV Ca n’Aurell
Representant AP Sector Vista Alegre de Terrassa
Representant AV La Cogullada
Representant AV Torrent de les Carbonelles
Representant AV Roc Blanc
Representant AV La Maurina
Representant Associació Comerciants
Representant AS d'entitats culturals
Representant Suplent AV Les Martines
Representant Suplen Grup Municipal PSC
Representant Suplent Plataforma x La Maurina
Representant AS d'entitats culturals
Representant AS d'entitats esportives
Veïna barri La Maurina
Representant AS d'entitats culturals
Representant AS d'entitats educatives
Representant AS d'entitats capacitats diverses
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Membres excusats:
Lucio Villasol González
Juan Navajas Morales
Francisco Madero López
Daniel Través Cruz
Manuel Freixas Martí
Mariona Rierola Carré
També hi assisteixen:
Isaac Albert Agut
Emilia Andreu Almécija

Representant Grup Municipal PSC
Representant Grup municipal Ciutadans
Representant AV Les Martines
Veí barri Can Palet de Vista Alegre
Representant AS d'entitats culturals
Representant Associació Comerciants Ca n'Aurell

Miquel Pérez Almudaina
Miquel Àngel Gamell Farré
David Garcia Castellano
Eva Magaña González

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

Mª Ángeles Bejarano Trujillo

Secretària

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 1 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. Jennifer Ramírez donà pas al segon punt de l'ordre del dia. Donà 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. 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 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 econòmic 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.
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Explicà que fa un any es va aprovar el primer projecte de pressupostos d'aquest mandat que previ
a la pandèmia 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 compromisos de projectes ja engegats i les obligacions contractuals existents i que
s'havien de comptabilitzar i 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
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 municipal.
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 no apareixeran 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
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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, els serveis i la transformació digital.
En l'àmbit de les inversions digué que es farà una inversió de 13,7 milions d'euros amb un
increment en el manteniment i equipaments dels centres educatius. L'impuls al pla de
modernització dels polígons industrials de la ciutat i la Masia Els Bellots. 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 i les actuals dependències
del servei i millora de la seguretat i la inversió en espais públics i equipaments, com el Parc de la
República, el Casal del Roc Blanc i la millora de la pista de Can Jofresa. Recordà que l'any 20072011 es va elaborar un Pla d'Equipaments que detectava mancances en diferents zones de la
ciutat i equipaments que s'havien d'ampliar i que en ens darrers any s'ha anat fent com el Centre
Cívic Alcalde Morera, el Centre Cívic Montserrat Roig, de la construcció del Casal de barri de
Xúquer i Can Tusell.
Finalitzà el Sr. Albert i digué 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.
Un cop finalitzada la presentació, la Presidència obrí el torn de preguntes
Prengué la paraula el Sr, Pere Macià i posà de manifest que la presentació que s'ha fet es
exactament igual a la que es va fer el passat dia 4 a l'audiència pública. Digué que en cap moment
s'ha tingut en compte la participació ciutadana i en cap moment s'ha preguntat a les entitats.
Comentà que esperava una presentació més desglossada i que la presentació d'avui ha estat una
presentació política d'un pressupost. Comentà que fa quinze dies se'ls hi va fer arribar un
document on es deia que el dia 10 es parlaria del pressupost i l'associació de veïns no va rebre
cap document del pressupost per poder debatre en aquesta reunió. Digué que des del seu punt de
vista, el pressupost, que no es tal si no només un projecte polític que es tira endavant. Continuà
dient que es tracta de presentar el pressupost al consell municipal i que això no és una audiència
pública i no compleix el reglament de participació ciutadana ja que no disposem del temps ni de la
documentació suficient per estudiar dintre de les associacions aquest pressupost. S'incompleixen
l'article 22 i l'apartat b de l'article 30 del reglament de participació ciutadana. Per altra banda,
comentà que als veïns i a la gent del carrer, les despeses ordinàries i els ingressos ordinaris ens
és igual per què lo que de veritat importa són les inversions i d'aquest tema no s'ha dit res en
concret. Considerà que de cap manera aquest consell pot emetre un informe favorable amb aquest
pressupost municipal i el govern ha d'acceptar que no estem d'acord amb les formes. Digué que
volen participar en l'elaboració del pressupost.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que efectivament és una presentació política per què s'aplica
la política en el pressupost. Digué que anteriorment el pressupost no es presentava políticament i
es pot estar més o menys d'acord. Si la presentació es fa de manera d'explicar una sèrie de
números estaria bé, però s'ha d'explicar per què ho fem. Posà de manifest que acceptem les
crítiques com a govern. Digué que volen que aquest pressupost s'aprovi i estem treballant amb els
grups de l'oposició, per què així sigui i tingui quants més vots a favor millor. Pel que fa a la
participació ciutadana, respongué que es un objectiu i es vol treballar conjuntament. Comentà que
el pressupost no el fa la seva àrea, el fa cada servei i cada àrea de l'Ajuntament, nosaltres tenim
l'obligació de quadrar aquest pressupost amb els números que tenim. Explicà que la majoria de
projectes que aprovem avui i que formen part del pressupost, neixen de la relació i la interlocució
dels serveis amb la ciutadania, en cap cas ens ho estem inventant.
Prengué la paraula el Sr. Gregorio Ramírez i comentà que comparteix la crítica del Sr. Pere Macià
i demanà que s'ampliï la informació del pressupost consolidat i sobre les empreses municipals i si
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són deficitàries. En referència al tema del transport públic i a la inversió en autobusos, comentà
que acabem de sortir d'un Pla de Mobilitat. Pel que fa a les rieres, comentà que ja es va fer un
estudi al respecte al cobriment de les rieres i que aquest estudi contemplava que les empreses
constructores es fessin càrrec d'aquest cobriment, preguntà si es continua en aquesta línea o es
dedicaria una partida pressupostaria per aquest tema.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que el tema de les empreses municipals s'inclouen dintre del
260 milions d'euros del pressupost consolidat. Comentà que hi ha empreses que generen
dinàmiques més positives que d'altres. Una empresa municipal no entra en pèrdues per què
l'Ajuntament l'acaba cobrint amb aportació municipal. Es tracta de posar en valor la quantitat de
recursos que gestionem i una part d'aquests recursos els gestionen empreses municipal com
Taigüa, que no es deficitària o com Eco-Equip que tots sabem els problemes que s'han tingut amb
aquesta empresa als darrers temps. Aquestes empreses són instruments de gestió, no són serveis
municipals i com a empreses, tenen unes dinàmiques que poden aportar molt valor a la gestió
pública municipal. Comentà que es cert que no s'ha entrat en el detall de l'estat de les empreses
municipals, tampoc es va fer l'any passat. Proposà una reunió per donar resposta a la situació de
les diferents empreses municipals.
Prengué la paraula la Sra. Jennifer Ramírez i comentà pel que fa al tema de les rieres i en tema
d'inversions hi ha dos apartats. Un és un Pla de Viabilitat de la riera del Palau i la riera de les
Arenes per veure les possibilitats de renaturalització. Les rieres són eixos que vertebren la ciutat i
necessitem fer aquesta connexió i crear aquesta sinergia en el territori i que aquest barris no ens
quedin trencats i necessitem no només veure la part hidràulica que és a la que es dedica el Pla
Director de l'ACA que es troba en diagnosi en primera fase, si no que també hem de veure com
ens volem moure i quina ha de ser la mobilitat entre aquest barris a nivell urbanístic. A la Taula de
Rieres s'explicarà amb molt més detall.
Prengué de nou la paraula el Sr. Isaac Albert i explicà en referència al cobriment de la riera del
Palau està supeditada al desenvolupament de sectors urbanístics. El debat està en si s'ha
d'aixecar aquestes càrregues per desenvolupar aquests sectors. Unes de les partides
contemplades al pressupost es de fer un estudi per segmentar aquests cobriments de la riera. Hi
ha algun sector urbanístic de la riera del Palau que s'està movent i que seria possible que es
desenvolupes i estan disposats a fer front al que seria el cobriment de la seva part.
Prengué la paraula el Sr. Daniel Utges i comentà que si es vol que el consell fos un òrgan que
pogués decidir alguna cosa, s'hauria de donar peu a que això fos així. Explicà que cada any
omplen unes fitxes amb les necessitats específiques dels barris i que no reben retorn si no es va a
parlar amb la presidenta del districte, els tècnics o l'alcalde. Comentà que l'any 2017 el barri de
Can Palet de Vista Alegre va guanyar una cosa que es deia PAM (Pla d’Acció Municipal) per fer un
espai poliesportiu i això encara no ha entrat al pressupost ni per fer l'estudi. Preguntà , sobre les
càmeres de seguretat als barris disseminats, si seran els barris del districte 4 i mostrà el seu
desacord davant l'afirmació de que s'han de limitar les decisions de futur per a no hipotecar els
pròxims pressupostos, ja que considera que la ciutat avança gràcies a les persones que prenen
aquests tipus de decisions. Si l'equip de govern que es curtplasista, potser no es la gent que ens
interessa que estigui governant.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que justament per això tenim en compte el 2022 i el 2023.
Digué que aquest any estem al màxim d'endeutament possible i que tenim una capacitat
d'endeutament i s'aprofitarà aquest any per què no se sap si es podrà tenir al 2022. La càrrega
financera que suposa l'endeutament que tindrem aquest any són més de 400.000 euros a l'ordinari
de l'any 2022. Des de un punt de vista de mandat és un any clau i malgrat la mala sort de la
pandèmia, les regles fiscals han canviat i això ens dona un marge. Podem gastar el que produïm i
això també ens hauria de fer reflexionar. El que generem ho podem gastar i a més a més ens
podem endeutar per què l'ajuntament està relativament poc endeutat. Totes les decisions que
prenguem tindran impacte en el futur i això també és bo explicar-ho. Digué que uns dels
compromisos és que el districte ha de participar més en el pressupost i la voluntat és la de venir
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més vegades i fer un seguiment del pressupost, per què parlem avui del pressupost, ens queixem i
ja no se'n torna a parlar fins a l'octubre de l'any vinent i això es culpa en part del govern i en part
dels consells. Afegí que hi ha el compromís de venir al consell durant tot l'any i de posar les bases
per al pressupost del 2022 i aquest compromís ha de ser bidireccional, com a govern tenen la
responsabilitat. La feina de les demandes dels districtes haurien d'aparèixer en el pressupost,
potser no totes per què no hi caben, però les hauríem d'explicar.
Prengué la paraula la Sra. Jennifer Ramírez i comentà que les preocupacions del districte són
principalment la seguretat de les zones disseminades i al districte en general, la neteja i demanà si
es podria, si no en aquest consell, en els propers tenir més informació en aquests aspectes.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que el tema de les càmeres hi ha una inversió forta. Unes
són càmeres de cos dels agents de policia i un altre es per als disseminats de la ciutat de
Terrassa. Digué que no disposa de tota la informació i que la pot fer arribar als consellers i
conselleres però que si que hi ha una part destinada als disseminats del districte 4.
En referència a la neteja contestà que l'aposta per la neteja és molt gran. Els pressupostos del
2020 i del 2021 s'assemblen en aquest aspecte. Al 2020 hi havia unes partides retingudes per un
import de 3,6 milions d'euros dels que es va poder disposar per part de l'àrea de territori. Aquests
3,6 milions d'euros van exclusivament a neteja més 1 milió addicional que posem a l'àrea per a la
neteja. Eco-equip disposa de 3 milions d'euros que pot destinat també a inversió. Amb aquest total
de gairebé 7 milions d'euros garantim el desplegament de la 5ª fase de la càrrega lateral, garantim
les apostes de més personal i donar-li continuïtat i possibilitat de tenir més camions de recollida de
residus. Comentà que ens darrer dies s'està notant un canvi en la neteja.
Prengué la paraula el Sr. Daniel Utges i preguntà quin percentatge representen aquest 7 milions
sobre el pressupost total d'Eco-Equip.
Respongué el Sr. Isaac que el pressupost total de l'àrea on es troba Eco-Equip és de 116 milions
d'euros. Una mica més del 50% es Capítol 1, es a dir, personal. Un total del 10% de tota l'àrea va
destinat a neteja.
Prengué la paraula la Sra. Esther Nosas i comentà que al 2019 des de l'AV de Ca n'Aurell es va
preguntar si hi hauria inversions en referència a les voreres de Ca n'Aurell i la resposta va ser de
cara al 2021 hi havia previsions per fer aquestes actuacions ja que s'acabava el pagament de
l'esponjament de Ca n'Anglada . Preguntà si estan previstes al pressupost les voreres de Ca
n'Aurell.
Respongué el Sr. Isaac Albert i digué que no disposa de les dades exactes però que els hi faria
arribar. Respongué també que hi ha partida de manteniment i d'actuacions en el territori. Hi ha un
llistat d'obres que s'ha de fer i hi ha una partida genèrica. A l'hora d'invertir, el servei d'obres
demana un cert equilibri a tots els districtes i es cert que de vegades apareixen urgències que
poden distorsionar alguna cosa. Informà que l'esponjament de Ca n'Anglada acabava al 2020 però
que amb l'arribada de la COVID, una de les partides destinada a l'esponjament es va haver
d'utilitzar per fer front a les majors necessitats. Això vol dir que aquest any encara surt una partida
de l'esponjament de Ca n'Anglada quan s'havia d'haver acabat al 2020.
Prengué la paraula la Sra. Eva Candela i preguntà en referència al Casal del Roc Blanc, en quin
procés es troba el projecte executiu. Continuà la Sra. Eva Candela i comentà que en un dels últims
consells i referit als processo participatius, es explicar que els processos participatius dels
districtes es farien per mandat i això suposaria que cada consell municipal disposaríem de més
diners acumulats per invertir i preguntar quan es posarien en marxa aquest processos participatius
per mandat. Per altra banda preguntà pels processos participatius que el seu moment van ser
guanyadors, en quina fase queden si en aquest pressupost del 2021 no estan sobre la taula i en
quina previsió poden estar dintre del mandat.
Respongué el Sr. Isaac Albert en referència al Casal del Roc Blanc i digué que com que es un any
clau per poder-les desenvolupar, la voluntat es acabar les coses dins de l'any 2023. Normalment,
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les inversions comencen en un any i acaben al següent. Explicà que s'ha filat molt prim per poder
executar tots els projectes. Pensem que en cas del Casal del Roc Blanc, al 2021 podrem tenir
projecte executiu i adjudicar i que l'obra estarà acabada per al 2022. Al pressupost del 2022
intentem carregar-lo el mínim possible i es per això que s'ha carregat el del 2021.
Respecte als processos participatius comentà que en l'àmbit de les inversions no ens acaben
d'ensortir. Inversions que es van escollir fa uns quant anys encara estan per desenvolupar. Digué
que s'hauria de doblar la partida pressupostària per a que els districtes tinguin més capacitat de fer
coses en l'àmbit social i dinamitzador que no a inversions que no acaben d'executar-se. Comentà
que es un tema que el regidor Sr. Noel Duque vol posar sobre la taula.
Prengué la paraula la Sra. Jennifer Ramírez i agraí la presència del Sr. Isaac Albert així com dels
tècnics municipals

Terrassa, 10 de desembre de 2020

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 4

Jennifer Ramírez Porras
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