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Terrassa tira endavant el
pressupost amb un 5% pendent de
la plusvàlua
La ciutat disposarà de 280,4 milions d'euros, 20 milions més que l'any 2021

Presentació del pressupost de Terrassa pel 2022. | Aj. Terrassa

L'Ajuntament Terrassa disposarà d'un pressupost municipal de 280,4 milions d'euros pel
2022. Una xifra que creix 20 milions respecte dels comptes del 2021 i pel govern de Tot per
Terrassa i ERC volen ser el punt d'inflexió de la ciutat després de la pandèmia. En roda de
premsa, el tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Govern, Isaac Albert, i la tinenta d'alcalde de
Territori, Lluïsa Melgares, han presentat uns números que aposten per donar resposta a les
necessitats de ciutadania, per transformar l'administració i fer-la més eficient i per consolidar els
projectes de ciutat i les inversions. "És un pressupost realista centrat en les persones" ha
expressat Melgares qui ha avançat que tenen la voluntat que "ningú quedi enrere".
Els comptes es debatran en un ple extraordinari aquest divendres 19 de novembre tot i que
encara està pendent la nova fórmula de càlcul de l'impost de plusvàlues
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/79387/impost-plusvalues-no-haura-pagar-sivenda-pis-no-genera-beneficis) després de la sentència del Tribunal Constitucional. Albert ha
explicat que el consistori aplica una retenció "cautelar i instrumental", dels 12 milions d'euros
(5%) previstos, a l'espera de fer el càlcul exacte. Pel responsable d'Hisenda de Terrassa aquesta
és la millor solució per no aturar el pressupost i poder-lo disposar a data de l'1 de gener. En
aquest sentit, Melgares ha lamentat que "les finances dels ens locals són les més maltractades" i
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ha demanat més seguretat jurídica per poder planificar.
Així doncs, el pressupost ordinari de Terrassa passa dels 205,7 l'any 2021 als 215,7 milions per
aquest 2022. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/79081/tots/terrassa-incrementael-pressupost-del-2022-fins-als-214-milions-deuros-) En conseqüència també s'incrementa el
pressupost consolidat que passa dels 260,5 als 280,5 milions. Pel que fa a les inversions si l'any
2021 eren de 13,7 milions, ara seran de 19,3. Finalment queda la incògnita de conèixer de quant
superàvit es disposarà. L'any 2021 van ser 16,8 milions, una xifra molt alta que Albert reconeix que
serà difícil d'igualar. No obstant això enguany el consistori està pendent de saber quina aportació reb
dels fons Next Generation.

PRESSUPOST TERRASSA 2021-22 (https://infogram.com/88a0ebcb-9072-475b-9449e0cc1b01b3c8)
Infogram (https://infogram.com)
[h3]Inversions a l'espai públic[/h3]
La major part de les inversions del pressupost ordinari estarà destinat a Espai Públic i
Sostenibilitat (87,7 milions d'euros). En aquest sentit, es preveu millorar serveis com el de la
neteja i el transport, així com la seguretat i transformar l'espai públic i el concepte energètic, tot
lligat amb polítiques de sostenibilitat. Pel que fa a l'àmbit de Servei Públic (38,9 milions d'euros) per
impulsar una transformació i organització dels serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament, així com
la seva digitalització. Per la seva banda, Cicles de Vida obté 29,6 milions, mentre que a Drets
Socials s'hi destinen 27,59 i Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat 23,22.
[despiece]
[h3]En què es gastaran els 19,67 milions d'inversions?[/h3]

Anella Verda: 579.000 ?
Parc de la República: 1.220.000 ?
Coberta pista exterior Can Jofresa: 1.167.642?
Pla millora polígons industrials: 1.764.201?
Actuacions a les rieres: 385.000 ?
Nau Cal Reig: 100.800 ?
Nou equipament Roc Blanc: 1.609.949 ?
Remodelació Estadi Olímpic: 2.414.050 ?
Equipament Eco Equip: 1.902.000 ?
Actuació Pla Local Habitatge: 500.000 ?
Accessibilitat: 708.598 ?
Adequació edifici Condicionament: 615.000 ?
Acondicionament i rehabilitació Sala Muncunill: 323.173 ?
Urbanització Santa Eulàlia fase 2: 281.400 ?
Desenvolupament tecnològic i Sist. Informàtics: 450.000 ?
Edificis municipals: 870.000 ?
Actuacions preventives Pla de Riscos: 100.000 ?
Equipaments esportius: 75.000 ?
Equipaments educatius: 200.000 ?
Reposició de col·lectors i via pública: 520.000 ?
Actuacions en el territori: 360.000 ?
Nou equipament Saifa-Keller: 135.000 ?
Millora de paviments i via pública: 760.428 ? 19,6
Mercats: 750.000?
Plaça del Pagès: 160.000 ?
Edifici Antic Ajuntament: 750.000 ?
Accés ciutadà als centres cívics: 265.000 ?
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Accessibilitat edificis municipals: 200.000 ?
Esplai La Fàbrica: 100.000 ?
Projectes Next Generation: 100.000 ?
Pla de vehicles elèctrics municipals: 300.000 ?[/despiece]

"És un pressupost que ens pot fer avançar alguns anys les inversions en aquesta ciutat en l'àmbit de
la neteja, manteniment després d'anys de desinversió. És un pressupost molt estratègic", ha
remarcat Melgares.
[h3]Next Generation[/h3]
En el capítol d'inversions, l'Ajuntament de Terrassa és optimista en rebre una injecció de diners
provinents dels fons Next Generation. La ciutat ha presentat projectes per valor de 27 milions
d'euros dels quals ja s'han atorgat 250.000 per tirar endavant l'Agenda Urbana de Terrassa.
"Pressuposem que arribarà una part molt important d'inversions que sumades a les previstes es
pot arribar a una xifra d'uns 47 milions d'euros", apunta Melgares.
Albert també s'ha mostrat optimista davant la possibilitat de ser un dels ajuntaments on es rebin
més diners d'aquests fons europeus i ha recordat que servirien per "avançar uns anys la
transformació de la ciutat". Entre els projectes destaquen la creació d'una Zona de Baixes
Emissions i la transformació del sistema de transport urbà (17,5) o la creació d'un model turístic
basat en el passat industrial (6,8).
El pressupost es va presentar en primera instància al juliol amb la voluntat d'aprovar-se
conjuntament amb les ordenances fiscals. Finalment, la sentència de les plusvàlues no ho va
permetre i fa poques setmanes van tirar endavant les ordenances.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/79341/castellbisbal/govern-terrassa-aprovaordenances-recuperacio-economica) En aquest temps el pressupost s'ha presentat en audiència
pública i s'ha treballat amb els grups municipals de l'oposició. Es durà a aprovació inicial en el ple
d'aquest divendres, 19 de novembre i la previsió és que la seva entrada en vigor es pugui fer
efectiva el mateix 1 de gener de 2022.
[noticia]79341[/noticia]
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