
Propostes a les Ordenances fiscals i Pressupostos 2019

23 d’Octubre de 2018.

En relació a la proposta d'Ordenances Fiscals (OOFF) i Pressupostos que ha presentat l'equip de govern del 
PSC, des de Terrassa en Comú hem proposat una sèrie d'accions puntuals d'acord amb els següents criteris:

- Compliment de compromisos. Existeixen una sèrie de compromisos polítics per aquest mandat que l'equip 
del PSC ha adoptat i que no apareixen en la seva proposta. Creiem que és inacceptable que els compromisos 
i les obligacions no es compleixin i per tant demanem una qüestió òbvia que és el seu compliment abans que 
aquest mandat finalitzi. Ens referim a propostes aprovades pel Ple, com la MP per obtenir 30% hpp en sòl 
urbà consolidat o projectes clau de mandat com l'Anella verda o propostes d'inversió plurianual com el Parc 
de la República que l'equip de govern ha eliminat de manera sorpresiva. Fets que constaten la manca de 
projecte i de criteri polític del PSC i el seu rumb erràtic, que no podem acceptar per què és la ciutat la que és 
perjudicada.

- Rectificació d'erros polítics. Creiem que la proposta de pujada de la taxa de residus és un error polític que 
demostra la incapacitat del sr. Vega i el seu equip de govern per interpretar adequadament quines són les 
seves responsabilitats polítiques en els problemes i sobretot quines han de ser les solucions. El problema del 
servei de neteja no és només econòmic, és de gestió política. Demanem modèstia a l'equip de govern i que 
accepti que ha de millorar la gestió del servei abans de demanar més esforç ciutadà i que ha de complir amb 
els acords aprovats en el ple del mes de setembre. Rectificar és de savis.

- Enfoc estratègic de les actuacions. Una vegada més la proposta de pressupostos és un exercici comptable i 
de repartiment de recursos amb lògica clientelar per la ciutat. Es destina una quantitat important a millora 
espai públic però sense cap tipus d'intencionalitat estratègica. Proposem donar continuïtat al Programa 
d'inversions «Connectivitat Urbana» que TeC va proposar l'any passat i que s'està portant a terme. Es tractat 
d'actuar en determinats espais que funcionen com a barreres urbanes per millorar la connectivitat física i 
funcional entre els barris que ara queden separats.

- Equilibri territorial. Les desigualtats creixents a Terrassa haurien de ser un dels temes centrals de les 
polítiques municipals. Les desigualtats es manifesten en bona mesura entre barris i territoris de la ciutat. 
L'existència de greus casos de segregació escolar a Terrassa és un dels casos més punyents i que s'hauria 
d'abordar de manera prioritària i decidida. Malauradament l'equip de govern, dels 3Meur de nous recursos 
disponibles només proposa destinar 100.000 al problema de la segregació escolar. Demanem que 
s'incrementi aquesta xifra a 400.000€ destinades a accions que considerem urgents.

- Ciutat feminista. Terrassa s'ha autoanomenat ciutat feminista però encara té molt recorregut per ser-ho 
veritablement. Una vegada més considerem que la proposta del PSC és tímida i incorpora poques mesures 
efectives. Reclamem una sèrie de mesures amb la voluntat de portar a terme accions concretes i efectives 
més enllà del simbolisme.

Creiem que són propostes sensates, que intenten aportar modestament millores puntuals que des d'un punt de 
vista econòmic són perfectament factibles. Esperem que el Sr. Vega no adopti enrocaments polítics, propis 
d'estratègia partidista i accepti incorporar les mesures que creiem milloren l'exercici de la política municipal i
aporten millores concretes a la ciutat. En relació a la proposta d’Ordenances Fiscals (OOFF) i Pressupostos 
que ha presentat l’equip de govern del PSC, des de Terrassa en Comú hem proposat una sèrie d’accions 
puntuals d’acord amb els següents criteris:
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Propostes

Taxa Residus

- Compromís execució de la  «Proposta de resolució per la realització d'un inventari de punts crítics de la 
recollida de residus i la neteja als barris» presentada per Terrassa en Comú i aprovada pel Ple Municipal en
gener de 2018. 

- Compromís execució dels acords aprovats en el Ple extraordinari de 17 de setembre de 2018:

1. Transmissió de les actuals tasques desenvolupades per la Taula de Residus de Terrassa a un nou Observatori 

de Residus de Terrassa, que amplii les seves atribucions, autonomia i mitjans propis com a organisme de 

participació ciutadana. Aquest nou Observatori de residus requerirà de la redacció amb el menor temps 

possible d’un reglament propi, que entre d’altres estableixi les obligacions de l’executiu municipal i l’empresa

Eco-equip a l’hora de donar resposta i transparència a la seva tasca en la gestió dels residus de la ciutat.

2. Presentar abans d’un mes la proposta de Contracte programa per Eco-equip a l’actual Taula de Residus i la 

Comissió Informativa de l’Àrea de Territori.

3. Definir un protocol de contractació per la gerència de l’empresa, que incorporin criteris de transparència i 

professionalització del càrrec.

4. Presentació justificada del Projecte d’Ordenances Fiscals 2019, justificant la concreció i adequació dels 

diferents impostos, taxes i preus públics al projecte de pressupostos 2019 i el seu projecte d’aplicació, 

concretant en la gestió dels residus municipals .

- Mantenir tipus actual ús comercial 

- Limitar la pujada del tipus residencial al 3% per fer front a la pujada del cànon.

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

- Explorar major amplitud forquilla del coeficient per facturació.

Impost De Béns Immobles (IBI)

- Explorar increment VIPs grans comerços.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

- Crear línies de bonificació/subvenció per a les següents obres:

- rehabilitació naus industrials

- rehabilitació edificis residencials de més de 30 anys antiguitat

- rehabilitacions de caràcter energètic.
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Taxa per la utilització dels horts municipals

- Manteniment de la taxa actual

- Reformular el funcionament integrant del servei.

HABITATGE

- Aprovació inicial de la MP POUM per a l’obtenció d’habitatge públic al sòl urbà consolidat abans 
finalització mandat.

- Nou contracte-programa amb Somuhatesa on es reformuli l’objecte de la societat com a instrument per 
aplicar polítiques públiques d’accés a l’habitatge i es garanteixin els recursos suficients per mantenir els 
actuals serveis que es resten i s'ampliïn per fer polítiques de sòl i ampliació del parc públic d’habitatges.

EDUCACIÓ

- Pressupost camins escolars, segons PMU, consensuant quins han de ser els prioritaris.

- Pressupost per implementació urgent mesures d’Equitat educativa a Terrassa d’acord amb estudis. (dotació 
aprox. 400.000€)

- Elaboració i distribució d’una guia d’informació d’escolarització i centres educatius (Informe 
l’Escolarització a Terrassa, pàg 24) 

- Elaboració d’un protocol per a la detecció i l’orientació de l’alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques (NEE), (Informe l’Escolarització a Terrassa, pàg 33)

- Contractació de personal (2 persones) d’acompanyament al procés de matrícula que haurà de 
realitzar:

a. Entrevista Universal a les famílies amb infants per escolaritzar a P3 (detecció NEE i 
orientació per a l’escolarització heterogenia)

b. Acompanyament a les famílies  (coordinació de centres educatius amb serveis socials, 
intèrprets, sessions de portes obertes, famílies que han quedat fora de la primera opció o fora
del període de preinscripció)

- Suport als Centres de Màxima complexitat mitjançant:

a. Dotació en el Pla d’Entorn d’un epígraf específic per a Escoles de Màxima Complexitat.

b. Contractació de personal per a la integració del projecte educatiu en la comunitat (generar 
suport de les entitats del barri als projectes de centre, oferir suport a les AMPES i a possibles
projectes magnet del centre).

c. Incrementar l’acompanyament a les famílies per part de serveis socials amb personal en 
els centres.

- Estudi de propostes de zonificació adscripció 

- Pressupost nou servei assessorament i col·laboració entre AMPAS.
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TERRITORI

- Continuïtat al Programa de «Connectivitat Urbana»

- Pressupost redacció projecte executiu i execució projectes de connectivitat Carretera Matadepera, 
Ferrocarril Can Boada i millora connectivitat Can Parellada durant l’any 2019.

- Pressupost per encàrrec 2 nous estudis: connectivitat Sant Llorenç-Sant Pere Nord (eix Francesc 
Macià), i connectivitat sobre riera Palau (Biblioteca D4)

- Creació de les Oficines de Districte. (Prova pìlot a un districte).

- Aprovació provisional de la MP del POUM i PE de l’Anella Verda de Terrassa.

FEMINISME I LGTBI

-Proposta de dotació pressupostària de suport als feminismes i la reducció de la discriminació masclista a la 
ciutat de Terrassa. (Dotació aproximada: 150.000€)

1. Estudi d’espais públics disponibles per la creació d’un espai feminista a Terrassa (casa dels 
feminismes) recollint les necessitats dels grups feministes de la ciutat

2. Increment de pressupost per l’atenció a les violències masclistes que ofereix Casa Galeria

3. Comissió de la Vaga Feminista: dotar de pressupost les propostes que es prioritzin en els grups de 
treball de Consum i co-educació i Cures i Economia Feminista de la per tal d’executar-ne les 
propostes

4. Fomentar una xarxa d’escoles feministes vinculada a una Xarxa activa de joventut per la igualtat a
Terrassa segons PR aprovada (Octubre 2016).

5. Protocol d’agressions masclistes en festes: pressupost per finalitzar el protocol (si cal) i executar-
ne les accions incloses (stands informatius específics per festa major, entre altres)
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