Nota de premsa
Terrassa, 1 de juliol de 2015

L’alcalde dissenya un equip directiu que combina la
renovació, l’expertesa i la igualtat, per fer front als
reptes del nou mandat
Jordi Ballart anuncia que suprimeix la Gerència municipal i dóna a conèixer els
noms de les persones responsables del gabinet d’Alcaldia i de les cinc àrees
de govern

Ja hi ha noms per al gabinet d’Alcaldia i per a les noves direccions d’Àrea del
cartipàs municipal 2015-2019. L’alcalde, Jordi Ballart, ha comunicat avui als
treballadors i treballadores municipals quins seran els màxims responsables tècnics
de les àrees que conformen la nova estructura de l’Ajuntament per aquest mandat.
La remodelació inclou també la supressió de la Gerència municipal com a principal
novetat.
Les persones que estaran al capdavant d’aquestes àrees reflecteixen la renovació
anunciada per l’alcalde en la presentació del nou equip de govern, a més de la
potenciació de la igualtat de gènere i de la consolidació de l’expertesa tècnica.
Així, amb la nova remodelació organitzativa, tant el gabinet d’Alcaldia com quatre de
les cinc àrees estaran sota la direcció de persones que s’estrenen en el càrrec i que
en algun cas ja havien tingut altres responsabilitats en l’anterior mandat; mentre que
també hi haurà majoria de dones en el més alt nivell de l’estructura tècnica. Per
àmbits, els i les responsables assignats seran els següents:
Gabinet d’Alcaldia. Rosa Sanz Sánchez.
Àrea 1. Territori i Sostenibilitat. Eva Candela López.
Àrea 2. Serveis Generals i Govern Obert. Pere Montaña Josa.
Àrea 3. Drets Socials i Serveis a les Persones. Montse Martínez Soler.
Àrea 4. Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Josep Manuel Rodríguez
Rodríguez.
Àrea 5. Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. Helena Alcaraz Torruella.
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Rosa Sanz Sánchez, llicenciada en Dret i directora de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori en el mandat anterior, serà la responsable de dirigir el gabinet
d’Alcaldia.
Eva Candela, arquitecta tècnica i fins ara gerent de l’empresa d’habitatge públic de
Rubí (PROURSA), assumirà la direcció de l’àrea que coordina totes les regidories i
serveis vinculats al territori, l’urbanisme, el mediambient i la seguretat, entre altres, i
políticament sota la responsabilitat del Tercer tinent d’alcalde, Marc Armengol.
Pere Montaña, arquitecte i gerent municipal en l’anterior mandat, passarà a dur
l’àrea sota la responsabilitat del Segon tinent d’alcalde, Alfrefo Vega, encarregada de
materialitzar la nova reorganització interna de l’Ajuntament, l’organització territorial i
de fer el salt endavant en transparència anunciat per l’alcalde, entre altres objectius.
Montse Martínez Soler, educadora social i directora del gabinet d’Alcaldia fins ara,
serà la responsable de l’àrea assignada a la Primera tinenta d’alcalde, Rosa Ribera,
que comprèn regidories noves i fonamentals per al govern municipal com són la de
Ciutadania i Qualitat Democràtica, la d’Habitatge i Mediació Comunitària, i la de
LGTBIQ, entre d’altres.
Josep Manuel Rodríguez, format en Dret i l’únic director d’àrea que repeteix respecte
el mandat anterior, serà el responsable de l’àrea que aglutina totes les regidories i
serveis vinculats al Desenvolupament Econòmic, la Indústria i l’Ocupació, peça clau
del nou cartipàs, sota la responsabilitat política directa de l’alcalde.
Finalment, Helena Alcaraz, periodista i tècnica de llarga trajectòria en el servei de
Premsa municipal, s’encarregarà de gestionar la nova Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, que recau políticament en el Quart tinent d’alcalde, Amadeu
Aguado.
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