Nota de premsa
Terrassa, 20 d’octubre de 2015

L’Ajuntament de Terrassa engega un procés de
participació ciutadana al pressupost de 2016
Demà tindrà lloc una sessió informativa al Centre Cívic President Macià

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa a partir d’aquesta setmana un procés
formatiu i deliberatiu per tal que tota la ciutadania tingui l’oportunitat d’incidir
directament en la presa de decisions sobre el cicle econòmic municipal de l’any
vinent. El procés començarà demà dimecres amb una sessió d’informació i formació
a la ciutadania. La sessió de demà, titulada “Conèixer el pressupost municipal”,
tindrà lloc al Centre Cívic President Macià a partir de les 18 h. El tinent d’alcalde de
Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, obrirà l’acte, que inclourà les
intervencions de l’interventor delegat de l’Ajuntament de Barcelona i formador de la
Diputació de Barcelona Rafael Gimeno, i de l’economista Sergi Cutillas, especialista
en deute públic. La sessió finalitzarà amb un torn obert de paraules.
Després d’aquesta primera sessió, adreçada a tota la ciutadania, està prevista una
segona sessió específicament per a les entitats de la ciutat, prevista per al 28
d’octubre. També s’informarà sobre els pressupostos als Consells Municipals de
Districte el mateix dia de la seva constitució, prevista per al 2 de novembre. Tot
seguit es desenvoluparà una segona fase del procés, amb caràcter més deliberatiu,
durant la preaprovació i període d’informació al públic de les ordenances fiscals, és a
dir, durant tot el mes de novembre.

Prioritat, l’atenció social
L’equip de Govern està treballant per acabar de donar forma a una proposta de
pressupost que, tot i la davallada d’ingressos, mantindrà els drets socials i els
serveis a les persones com a primera prioritat. A aquest compromís municipal
s’afegeix la voluntat de millorar el manteniment i la neteja de la ciutat, dotant aquest
àmbit de més recursos, i de reduir el deute financer. Per tot això, a banda d’ajustar a
la baixa altres partides pressupostàries, serà inevitable augmentar els ingressos per
impostos i taxes municipals. Amb tot, l’augment previst, que se situarà al voltant de
l’1,5% de mitjana, mantindrà Terrassa entre les ciutats grans amb menor pressió
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fiscal del país. De fet, la nostra ciutat seria la catorzena en pressió fiscal entre els 15
municipis amb més habitants de Catalunya.
El document de plantejament del pressupost i ordenances fiscals es va presentar
ahir en una Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert, i es
tornarà a portar a la Comissió, ja més perfilat, el proper dia 30. El 5 de novembre
està previst elevar al Ple les ordenances fiscals per a la seva aprovació inicial. El
mateix mes de novembre, en una altra sessió plenària, es debatrà i votarà el
pressupost per a la seva aprovació inicial, amb l’objectiu que l’aprovació definitiva es
pugui fer efectiva al desembre i entri en vigor l’1 de gener.
El procés d’elaboració del pressupost va en paral·lel al del Pla de Mandat, que s’està
acabant d’enllestir. Ahir mateix, el Govern municipal va celebrar una sessió de treball
dedicada a tancar les línies estratègiques del document. El pressupost anirà en
consonància amb les polítiques marcades pel Pla de Mandat.
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