Proposta de resolució per què l’Ajuntament de Terrassa elabori una
memòria d’activitats dels grups municipals i establir un sistema
d’avaluació de les polítiques publiques municipals.
XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú;
ALEJANDRO RODRÍGUEZ ULLOA portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
de Catalunya; ISAAC ALBERT i AGUT portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana i Moviment d’Esquerres i MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ portaveu del
Grup Municipal del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, d’acord amb allò que
estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La llei reguladora de les bases del règim local estableix, en el seu article 19, que
l'Ajuntament el componen l'Alcalde i el conjunt de tots els regidors elegits
democràticament. Els diferents grups municipals són els òrgans habituals de participació
política dels membres de l'Ajuntament. Per tant, independentment del govern que es
conformi l’Ajuntament de Terrassa el configuren els 27 regidors elegits
democràticament cada 4 anys per la ciutadania.
Aquest fet és encara més rellevant quan existeix un govern en minoria tal i com ha
succeït durant aquest mandat a Terrassa, primer amb un govern de coalició entre PSC i
CiU amb 12 regidors, i després de la ruptura d'aquest amb un govern en solitari del PSC
amb 9 regidors, ja que l’equip de govern requereix el suport de grups de l’oposició per
aprovar polítiques que són competència del Ple.
Altrament, aquest mandat s’ha caracteritzat per una significativa i elevada activitat
propositiva pel conjunt de grups de l’oposició, que mitjançant acords de junta de
portaveus i Propostes de Resolució han treballat, cadascú des de la seva visió, per
aportar noves polítiques a la ciutat.
Tanmateix, des dels equips de govern que hem tingut ha existit la pràctica interessada
d’associar el concepte institucional «Ajuntament» exclusivament a l’activitat de
l’equipo de govern, tendint a silenciar i no comunicar tota l’activitat i treball que també
s’ha fet des de l’oposició en favor de la ciutat. Malauradament tota la enorme feina i
esforç que s’ha fet des dels grups de l’oposició no ha tingut el tracte i la comunicació
que es mereixien per part de l’equip de govern.
Al llarg d’aquests 4 anys hem pogut comprovar les dificultats que té la ciutadania per
conèixer tot el treball que fan els grups que conformem l’Ajuntament, i de forma molt
especial, la dels grups de l’oposició, ja que les eines de comunicació e informació
institucionals les ha utilitzat el PSC, com a equip de govern, per informar del que feien
ells i ocultar el que feien la resta.
Només cal recordar que al febrer de 2017 Terrassa en Comú va presentar i aprovar amb
el suport de tots els grups de l’oposició la “Proposta de resolució per la normalització
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dels termes d'ús de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Terrassa” per intentar
revertir aquesta situació.
En aquesta proposta de resolució es recollien els següents 3 acords, que com ha passat
malauradament amb moltes PR proposades per l’oposició i aprovades no s’han aplicat.
Altrament creiem imprescindible que l’Ajuntament de Terrassa tingui la voluntat i la
capacitat d’avaluar i explicar quin és l’impacte de les diferents polítiques (programes,
serveis i projectes) que porta a terme per tal de poder identificar quin és el grau
d’efectivitat de les seves accions i disposar d’informació necessària per poder ajustar-les
o modificar-les.
Per tot això exposat anteriorment, proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels
següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Terrassa elaborarà i publicarà a final de cada any i com a
balanç de mandat cada 4 anys una memòria d’activitats dels grups municipals, per
visualitzar treball que han fet els diferents grups, ordenant Propostes de Resolució i els
Acords de Junta de Portaveus per temes, identificant si van ser aprovades i què va votar
cada grup i explicant el grau d’execució de cadascuna d’elles.
Segon.- L’Ajuntament de Terrassa establirà un mecanisme d’avaluació del impacte de
les polítiques públiques municipals. L’objectiu de l’avaluació és per un banda conèixer
com han evolucionat els aspectes que tenen relació amb la política posada en marxa, i
per altra conèixer el seu impacte i grau d’eficiència davant l’objectiu polític establert.
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