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FA TOT JUST UN ANY...
... ERC Terrassa, juntament amb Moviment d’Esquerres, tornava al saló de plens de
la ciutat de Terrassa. Ho vam fer amb una voluntat inequívoca de seguir impulsant
polítiques per a les persones, insistint en la inclusió, en les polítiques socials, en el desenvolupament sostenible, en la convivència i en la identitat municipal i de país.
Avui, us presentem la memòria del Grup Municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Terrassa del primer any de legislatura. Aquest és un exercici necessari per retre comptes,
explicar el que fem, com ho fem i perquè ho fem. L’exercici de passar comptes a la
ciutadania, assumint responsabilitats, o sigui errors i encerts, per les decisions que
hem pres i per les actuacions que hem dut a terme, és necessari i indispensable en
democràcia. Volem explicar quina és la nostra política i quins han estat els nostres
criteris de presa de decisions.
Els bons projectes polítics son aquells que saben d’on venen i saben on van. És per
això que volem explicar el perquè de les decisions preses i les actuacions endegades
durant aquest primer any, amb una clara mirada posada en el futur; sabent, però, d’on
venim i on som. Per saber on som, també cal saber on érem i que havíem fet, al llarg
del temps, per modificar, canviar i/o millorar la nostra situació.
Governar una ciutat com Terrassa és traçar un rumb pel conjunt de la comunitat local
a partir d’uns principis, valors i bases ideològiques. A partir d’aquesta afirmació podem
confirmar que el Govern local, format pel PSC i CiU, no governa la ciutat. El bipartit
local no comparteix ni principis, ni valors, ni base ideològica. Per tant, no comparteix

model de ciutat ni projecte de futur pels terrassencs i terrassenques. Aquest fet no
només complica l’acció de govern, sinó també l’acció de fer oposició. És per això, que
aquest primer any ha estat complicat per tots i no sempre hem trobat el to adient per
debatre.
Dit això hem tingut, a diferència d’altres ciutats, la voluntat i capacitat d’aprovar les
ordenances i el pressupost municipal i de treballar, des de la discrepància, per evitar
el bloqueig de la gestió municipal. Tenim un govern a la ciutat en minoria que li costa molt generar majories. Amb una actitud mancada d’empatia, incomprensiblement
arrogant i massa a la defensiva. És evident que no compartim moltes de les propostes
del govern, ni les seves accions, ni les seves formes... Hem assumit, de forma modesta però inequívoca, l’obligació de construir una alternativa al govern de la ciutat. Un
objectiu que no exclou la nostra responsabilitat de treballar consensos quan sigui
necessari per fer que la ciutat avanci cap un futur millor.
Creiem en una ciutadania adulta i responsable, amb la que cal parlar clar i de forma
autocrítica, i és per això que hem preparat aquesta memòria. Què hem fet i per què ho
hem fet. Passem comptes de totes les nostres decisions assumint la nostra responsabilitat davant dels ciutadans. Construïm ciutat i construïm país. Aquesta és la nostra
voluntat de ser i estar.
Isaac Albert
Portaveu GM ERC-MES

ISAAC ALBERT I AGUT

COMPROMÍS
“Terrassa és la ciutat on vivim, on dormim, en molts casos hi treballem, on intentem
anar al cinema o a sopar, on els nostres fills van a l’escola, on plorem, on riem, en definitiva on passem la major part del nostre present i on volem passar la major part del
nostre futur. En definitiva és un projecte en comú que sap d’on ve i cap on va, basat
en realitats, en la construcció d’el dia a dia i amb un futur que generi il·lusió i per això
ha d’estar ben planificada i ben governada.”
Responsabilitats Ajuntament de Terrassa:
• Portaveu Grup Municipal d’ERC-MES
• CI Serveis Generals i Govern Obert
• CI Desenvolupament Econòmic, Industria i Ocupació
• Junta General SM Foment de Terrassa
• Vocal del Consorci TDT
Responsabilitats Diputació de Barcelona
• Portaveu Adjunt Grup ERC Diputació
• Diputat Delegat de Comerç, Fires i Mercats
• Vocal de l’Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes- (WUWM)
• Vocal de la Xarxa Audiovisual Local
Reptes a nivell Municipal:
• Consolidar Projecte Polític d’ERC a l’Ajuntament de Terrassa
• Treballar i definir un model de ciutat pel futur
• Redefinir Organització Municipal
• Garantir unes Ordenances i uns Pressupostos justos, progressius i redistribuïdors
• Avançar en un Pacte per l’ocupació
• Treballar per la reindustrialització de la ciutat
• Redactar un nou reglament de subvencions
• Treballar per universalitzar les bonificacions fent-les més justes i més equilibrades
Reptes a nivell de Diputació:
• Treballar per un model de comerç de proximitat, que facilita territoris socialment
cohesionats, eficients, sostenibles i de qualitat
• Garantir la competitivitat d’aquest comerç de proximitat, potenciant la innovació, la
formació i la cooperació territorial i sectorial
• Treballar per un comerç arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat d’oferta competitiva i d’equilibri entre formats com a peça essencial per a la
cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de la ciutat

CARME LABÒRIA I ROJAS

COMPROMÍS
“Seguir treballant per la ciutat, en uns moments tant apassionants pel nostre país.
Crec que els municipis han de ser actors principals i participar en la construcció del
nou país. Un nou país més just, més inclusiu, més solidari, més transparent, amb
una governança més eficient i sostenible i amb unes noves maneres de fer política
centrades en la proximitat i en la voluntat de servei als ciutadans i les ciutadanes.
El meu compromís personal i la meva experiència al servei d’aquest projecte per
Terrassa que presenta ERC-MES.”
RESPONSABILITATS
•
•
•
•
•

Portaveu adjunta
CI Drets Socials i Serveis a les persones
CI Societats Municipals (presidència)
S.M. de Serveis Funeraris (Junta General + Consell Administració)
Junta General SM Egarvia

REPTES
•
•
•
•
•
•
•

Tirar endavant i ser proactiu en el Pla Local de capacitats diverses i accessibilitat
Accions per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
Recuperació, modernització i aplicació PLIS
Noves polítiques d’Igualtat
Cooperació Internacional – Acció local contra crisis refugiades
Model de Salut
Pla de joventut 2016-2020

CARLES CABALLERO I PEÑA
COMPROMÍS
“!Intentem, en la mesura del possible, fer una oposició constructiva, teixint consensos i
corregint, quan ens deixen, les massa sovint arcàiques idees del govern sociovergent”
RESPONSABILITATS
• CI Territori i Sostenibilitat
• CI Especial Matèria Transparència (presidència a partir abril 2016)
• S.M. d’Habitatge de Terrassa (Junta General i Consell d’Administració)
• Comissió política Qualitat democràtica
REPTES
• Nou Model de Seguretat i policial
• Fi de l’actual concessió del Servei d’Aigua a Terrassa i control públic de la nova
concessió
• Aplicació del nou Reglament de Participació Ciutadana
• Aplicació Pla de Mobilitat
• Desenvolupament Anella Verda
• Ple desenvolupament polítiques de transparència

PEP FORN I CADAFALCH
COMPROMÍS
“Avançar cap a la cultura del be comú, buscant sempre el retorn social de qualsevol
projecte, acció o esdeveniment cultural, esportiu, turístic i de promoció de la ciutat.
Fer partíceps als ciutadans i entitats de totes les decisions que es prenguin desde
l’administració local que els pugui afectar. La cultura i l’esport a potenciar ha de ser
aquell que respongui a les necessitats i demandes de la ciutadania. Hem de valorar
l’esport i la cultura més per la qualitat que per la quantitat, potenciar l’esport i la cultura
de base, afavorint la igualtat d’oportunitats.
Els diferents serveis de l’Ajuntament han de ser més facilitadors que organitzadors o
programadors. Han de complementar allò que no fan les entitats i no suplir-les. Han
de fer arribar la cultura i l’esport a les persones i llocs on ara no arriba. Allà on ja arriba,
han de col.laborar amb les iniciatives ja existents per tal de consolidar-les, potenciarles i fer-les crèixer si es consideren adequades i si així ho volen els seus protagonistes.”

RESPONSABILITATS
• CI Cultura, Innovació i projecció de la ciutat
• S.M. Comunicació – (Junta General i Consell d’Administració)
• Junta General Patrimoni Municipal de Terrassa S.L.
REPTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nou reglament de subvencions a entitats
Ampliar els horaris de les biblioteques en època d’examens
Projecte de fàbrica de creació cultural
Projecte de música en directe i de música al carrer
Nou reglament de la Societat de Comunicació
Plans d’Innovació
Desenvolupament Pla equipaments culturals
Empoderament Consell de la Cultura i les Arts de Terrassa
Gestió equipaments esportius
Execució línies mestres llibre blanc de la Cultura
Redefinició del model turístic – Recuperació/creació d’actius
Terrassa, ciutat universitària

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES
El grup de treball i acció municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres
va molt més enllà dels quatre regidors obtinguts en les passades eleccions del 24 de
maig de 2015.
Si bé l’acció política directa de la coalició s’esdevé a través dels seus representants
electes, amb un repartiment equitatiu de les àrees de responsabilitat municipal segons
coneixements i experiència de cadascun dels regidors, aquests no podrien abastar-ho
tot sense un equip de suport i una concepció participativa que permeti la interacció
directa amb totes les ànimes d’una ciutat com Terrassa.
Recolzant en la tasca directa del dia a dia, dues secretaries (una tècnica i una política) s’encarreguen d’estructurar i organitzar l’acció política del grup sota la supervisió
del portaveu municipal, Isaac Albert i amb la participació directa de tots els regidors
i dels presidents i secretaris d’organització d’Esquerra Republicana i de Moviment
d’Esquerres.
Si bé aquest “nucli dur” del grup municipal es reuneix de forma regular com a mínim
una vegada a la setmana, també rep el suport extern del grup municipal ampliat, estructurat en dues branques: l’Estructura Territorial i l’Estructura Sectorial.
En l’àmbit territorial tenim equips organitzats a cada districte per traslladar-nos els
suggeriments o els problemes de totes les zones de la ciutat.
En l’àmbit sectorial, professionals i experts de diferents àmbits ens ofereixen assessorament regular per treballar els temes claus de la legislatura, així com per abordar
aquells temes puntuals que l’actualitat municipal porta a debat.
Aquests grups es reuneixen de forma independent regularment, mentre que el conjunt del grup municipal ampliat es troba un cop al trimestre en jornades de treball i
formació.
Alhora, ens hem atorgat la responsabilitat de tenir representació als consells
d’administració de totes les Societats Municipals, com també de participar activament
en totes les Comissions, Consells i Taules de treball que s’organitzen en els diferents
àmbits municipals.

ORGANIGRAMA GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

D’ON VENIM?
Mantenir l’acció política quan no es té
representació municipal no és fàcil. Com
tampoc no és fruit de l’atzar passar de
no estar present dins el Ple de Terrassa
a obtenir quatre regidors. Un èxit compartit fruit del treball en equip, nascut
de la capacitat per construir un projecte engrescador i presentar una llista
electoral fruit no només de la confluència d’Esquerra Republicana i Moviment
d’Esquerres, sinó també de la incorporació de professionals independents. Un
programa electoral fet de forma participativa i trobades ciutadanes per tot Terrassa, són altres potes d’aquest projecte de futur.
Una enquesta oberta a Internet va permetre la col·laboració directa de més de
300 ciutadans en la definició del nou
programa, mentre el contingut es va treballar també en reunions presencials dividides en sessions obertes sobre temes
de ciutat i reunions sectorials d’àmbits
concrets. En total, més d’un centenar
de persones treballant activament en el
programa definitiu.

• 1 febrer – Entrevista Carles Caballero a premsa: “No Pactarem amb el PSC”
• 12 febrer – Presentació procés participatiu per desenvolupar Programa electoral.
- S’engega l’enquesta ciutadana on line per fer programa electoral
• 19 febrer – Inici sessions de debat presencials per desenvolupar programa – Tema Territori
• 21 febrer – Segona sessió de debat presencial – Economia i Fiscalitat
• 26 de febrer – Tercera sessió de debat presencial – Organització i serveis municipals
• 5 març – S’aprova pacte ERC-MES i incorporació Carme – Punt Avui, DdT, Torre
• 6 de març – Sessió de treball de polítiques de joventut (JERC)
• 7 de març – Quarta sessió de debat presencial – Serveis i Governança
• 10 Març – Fitxatge del director del Centre Cutural i activista cultural Pep Forn per
entrar a la llista
• 15 de març – Inici sessions de treball del grup d’educació (4 reunions entre març i abril)
• 17 març – Teresa Ciurana – Torre
• 20 març – ERC-MES s’incorpora a iniciativa ANC “Ajuntaments per la Independència”
• 27 de març – Validació del primer esborrany del programa en Assemblea
• 1 abril – Jordi Plana llista ERC
• 15 Abril – Gorra Frígia
• 17 d’Abril – 476 propostes programa electoral
• 18 d’Abril – Jornada de Formació – Funcionament Ajuntament
• 23 d’Abril – Inici debats electorals – Debat Aigua
• 25 d’Abril – Presentació llista electoral a la Plaça Salvador Espriu
• 27 d’Abril – Validació del programa en Assemblea
• 30 d’Abril – Es tanca el procés de modificació i incorporació noves iniciatives a programa electoral.

MAIG
Les eleccions municipals del 2015 a Terrassa es recordaran com un moment on a la
ciutat es palpava les ganes i el potencial de canviar les coses. Un potencial que des de
la llista d’Esquerra Republicana – Moviment d’esquerres s’intenta aprofitar al màxim,
passejant-nos per tota la ciutat, participant a tots els debats organitzats per entitats
ciutadanes i parlant, parlant molt amb la gent. Per fer-los partícips de la nostra il·lusió
pel canvi.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de maig - Debat Canal Terrassa Candidats
7 de maig - Debat “I després del 24M què?” a la Patronal CECOT
7 de maig - Debat Iaioflautes Terrassa al CC Maria Aurèlia Capmany
7 de maig - Arrenca la campanya electoral - Enganxada de cartells
9 de maig - Primer gran acte de Campanya - Nova Jazz Cava
- Roda de premsa i acte a Esglésies Sant Pere per signar compromís Assemblea i AMI
- Visita a Fira Modernista amb Oriol Junqueras
13 de maig - Entrega programa electoral a Arxiu de Terrassa
14 de maig - Trobada per parlar de cultura amb ciutadania
16 de maig - Acte Central de Campanya Masia Freixa
18 de maig - Debat joventut Terrassa. ERC-MES amb Edu Gonzàlez, únic membre
d’una candidatura present
19 de maig - Trobada en l’àmbit de l’ensenyament
20 maig - Debat amb seguidors xarxes socials
21 de maig – Roda de premsa per explicar iniciatives joves i universitaris
21 de maig - Debat Terrassa per la Independència amb Candidats Sobiranistes
22 de maig - Trobada amb persones amb discapacitat visual
22 de Maig - Acte final de campanya davant Mercat Independència

JUNY
Els bons resultats electorals d’ERC-MES no amaguen que la possibilitat de propiciar
el canvi a la ciutat esdevé francament difícil. L’entesa i les negociacions amb TeC per
construir una alternativa al partit socialista no aconseguiran superar les reticències de
Convergència i Unió per facilitat el canvi. La investidura de Jordi Ballart, però, no trencarà una feina per portar noves formes de fer política a l’Ajuntament que, finalment, es
traduiran amb novetats substancials en la Constitució del Consistori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 juny – Roda de premsa pacte ERC-MES Acord pel canvi
2 juny - CiU mostra la seva oposició a l’acord pel canvi
5 de juny - La militància d’ERC recolza l’acord pel canvi
10 de juny - Presentació contingut de l’Acord de govern i nova invitació a CiU
12 de juny - Consulta ciutadana per validar l’acord d’ERC-MES amb TeC
13 de juny - PLE D’INVESTIDURA
15 de juny - Inauguració exposició Salvador Alavedra “El dibuix i la música”
19 de juny - Primera Junta de Portaveus de la legislatura
25 de juny - PLE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSISTORI
- Surt publicat article Isaac Albert “Oferíem el canvi a la ciutat”
27 de juny - Festa de la diversitat afectiva i sexual LDTBIQ
28 de juny - Dinar de germanor ERC Terrassa
27 juny - Motorada Independentista a Terrassa
28 juny - Fideuà Popular

Ple extraordinari 13 de juny: Constitució del Consistori
El Ple de Constitució del Consistori es desenvoluparà sense sorpreses i amb la consciència que el canvi, de moment, no es produirà a l’Ajuntament de Terrassa. Així, l’acord
entre ERC-MES i Terrassa en Comú atorgarà 11 vots a Xavi Matilla com a alcaldable,
per sobre els 9 vots de Jordi Ballart. No obstant això, al no haver-hi majoria absoluta
per a cap formació, l’alcaldable socialista serà investit alcalde.
A continuació, la transcripció de la intervenció d’Isaac Albert com a portaveu del grup
(extracte de l’Acta de la Sessió de l’Ajuntament de Terrassa 8/2015)
“El Sr. Albert saluda als presents i a continuació mostra la seva satisfacció, en nom
d’ERC, per tornar a entrar, per la porta gran, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de
Terrassa, sota l’atempta mirada d’en Samuel Morera, el darrer Alcalde republicà de la
ciutat, entre 1932 i 1938. Aquesta vegada, ERC hi entra acompanyat dels companys de
Moviment d’Esquerres. Avui es fa un acte de normalitat democràtica, de normalitat
política. No fa pas molts anys, cal recordar-ho, això que es fa avui no era pas normal.
El Sr. Albert vol fer una defensa clara i activa de la noblesa de la política, en un temps
en què el desprestigi de la política és 12 important, i a les portes d’una legislatura en
la qual, per primera vegada en molts anys, l’acció política i la capacitat de tothom de
fer política, serà el que marcarà el present i el futur de la ciutat. Sense una formació
política forta, tota societat, tot col·lectiu, tot grup, tot partit polític, esdevé dèbil davant
les seves pròpies febleses. Tothom vol ser protagonista de la seva vida col·lectiva i individualment. I això és impossible d’aconseguir sense fer política. La política és present
avui com una de les forces principals que donen significat a la nostra vida. I una gran
part de la ciutadania, de la societat, ni ho sap ni ho entén així. I durant molt anys, des
de les administracions, no s’ha fet res per evitar-ho. És cert, però, que un dels canvis
més importants dels darrers temps és que la societat civil ha assumit que les seves
accions no són neutres ideològicament, ni gratuïtes a les conseqüències que volen
generar. El 15-M, les Diades nacionals, l’11 de Setembre, la V baixa, la Via Catalana, els
iaioflautes, la PAH, la marea groga, etc., han transformat el mapa polític, les institucions i les realitats polítiques de les ciutats i del país. Aquest Ajuntament n’és un clar
exemple. El Sr. Albert creu que és una gran notícia, que cal celebrar, i que no se’ls pot
decebre. El Sr. Albert vol fer una diagnosi ràpida general. Tothom coincidirà en què
estem en una crisi del sistema, amb efectes sobre la pobresa, sobre l’augment de les
desigualtats, amb un ascensor social aturat a la planta -2, una crisi de legitimitat del
sistema polític, una crisi de legitimitat de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. En el

cas de Catalunya, a més, estem parlant d’una injustícia social col·lectiva, que és la que
provoca el clam independentista. A Catalunya, i a Terrassa, no és una explotació d’una
classe social per una altra, no són els de dalt contra els de baix. És l’explotació d’un
poble per part d’un Estat. Les classes populars catalanes són doblement explotades
i menystingudes. En l’àmbit local, la fotografia de la ciutat és dura i complicada. Els
efectes de la crisi són devastadors i evidents, amb percentatges elevats d’atur, un 40%
dels adolescents sense els estudis mínims, percentatges elevadíssims d’exclusió social.
Terrassa és una ciutat que exclou de l’accés a la igualtat d’oportunitats un percentatge elevadíssim de la seva població. És una ciutat amb un problema crònic, de llarga
gestació i trajectòria. És una ciutat on plou sobre mullat, i on la crisi no ha fet més que
agreujar les característiques estructurals que ja existien. La crisi no n’és la causa de
tot el que ens passa, n’és l’evidència. La crisi ha fet evident la realitat i els problemes
de la ciutat. I què cal fer? Cal que la ciutat no perdi més temps. Es necessiten lideratges, lideratges nous i cooperatius. Cal un pla de xoc contra l’exclusió i la vulnerabilitat
social. Hem de garantir la vida digna als nostres ciutadans i ciutadanes. Es necessiten
accions proactives i menys reactives. Es necessiten, al mateix temps que es gestiona
el dia a dia, atacar les causes que provoquen l’exclusió. Cal configurar un nou model
de desenvolupament econòmic, capaç de generar ocupació, i a la vegada iniciar un
procés de transformació cap a una economia més innovadora i més social. Calen uns
institucions del segle XXI, per construir democràcia, ciutadania i comunitat. La societat
reclama un canvi radical en les formes de fer política des de l’administració. I aquesta
exigència obliga a pensar nous instruments de representació, de participació i decisió
en els quals els ciutadans tinguin un paper actiu. I cal una Terrassa protagonista, activa, implicada, necessària, indispensable en el moment que viu el país. Per a ERC-MES
no hi ha un projecte municipal de progrés i de futur per a la ciutat de Terrassa deslligat
de la llibertat de Catalunya. I això és el que ha canviat en els darrers vuit anys i en els
darrers quatre anys. Per tot això, pels trenta-sis anys de govern socialista, i per uns
darrers anys de gestió complicats, i també per haver girat la cara d’una forma evident
al procés que viu el país, amb tota la modèstia de no haver guanyat les eleccions i amb
tot el reconeixement que sempre ha fet, en públic i en privat, a qui les ha guanyades,
el Sr. Albert considera que per fer tot el que creu que s’ha de fer, és millor fer-ho presentant una alternativa de canvi a la ciutat. Les formes de fer, el model de ciutat, les
noves realitats ciutadanes i els posicionaments de tots els partits polítics en campanya
electoral convidaven a intentar generar un projecte alternatiu. Per primera vegada en

més de trenta anys, això era possible de fer. I s’ha fet, i s’ha fet visible. I avui es presenta
al Ple. Una alternativa legítima que neix també del resultat electoral del 24 de maig. Un
projecte liderat per TeC i per ERC-MES, amb el suport de la CUP. Un projecte al qual
ERC-MES donarà avui el seu vot, car va creure que l’objectiu final valia molt la pena,
que participar-hi i ser-hi motor 13 de canvi, ja de per si, era molt important. Es tracta
d’una alternativa programàtica, d’un nou model de ciutat, d’una nova forma de fer
política i de relacionar-se amb els ciutadans. Una proposta que no busca tenir al darrera una majoria de govern, perquè no és possible. Igual que no la tindrà, en principi,
la proposta del PSC. Aquesta alternativa no va de repartir-se l’Alcaldia o les Tinences
d’Alcaldia. Va de generar un nou ordre a la ciutat. Per això avui es pot escollir entre
canvi o continuisme. La proposta de canvi pot no agradar. El Sr. Albert ho entén. Però
no té res a veure amb si s’ha ofert o no s’ha ofert el que sigui. Es demana molt, sí, el
vot a favor, a canvi de molt poc. Segurament altres deuen demanar menys a canvi de
molt. Però ERC-MES ha estat clar i transparent durant tot el procés. No ha enganyat.
Ho ha dit en campanya electoral, i amb un titular en premsa: “puc fer Alcalde a algú
altre sense entrar en el govern”. Perquè no és el mateix. Avui no
es vota un govern, sinó que es tria un Alcalde, i es decideix canvi
o continuisme. Sigui el que sigui, i pel que sembla, en qualsevol
dels dos casos, hi haurà un govern en minoria. Però no passa res.
Avui no acaba res. Avui comença tot. La feina feta queda, a disposició de la ciutat i de l’Ajuntament. Queda a disposició, si ho vol,
de l’Alcalde que avui serà escollit i del govern que farà. A ERCMES li tocarà fer oposició, i aquesta oposició serà constructiva,
responsable, oberta a grans pactes de ciutat. Del govern també
dependrà que ho vulgui i que se’n pugui aprofitar. La política és
sumar, és construir, i ERC, com sempre, des del Ple o des de fora,
ho ha demostrat els darrers quatre anys, des d’on sigui, al servei
del poble. El Sr. Albert repeteix sovint que ERC està en campanya
permanent fins la victòria final. La victòria final no és la d’ERC,
sinó aconseguir la justícia social i la llibertat nacional del nostre
país, dues cares d’una mateixa moneda.”

Ple extraordinari 25 de juny:
Constitució de l’Organització
Municipal
Arribem al Ple extraordinari de constitució del consistori havent assumit que els esforços d’ERC-MES i l’oposició d’esquerres per assolir un tomb polític a l’Ajuntament de
Terrassa no han aconseguit l’èxit desitjat, però disposats a aprofitar al màxim la distribució de forces sorgida de les eleccions per implantar una nova forma de fer política
a la ciutat des de l’oposició.
Una voluntat que durant aquest ple aconseguirà èxits significatius però que xocarà en
temes cabdals amb el posicionament poc comprensible de Ciudadanos en determinades qüestions i,com no, també amb el posicionament de tacticisme de Convergència
(en plenes de negociacions amb els socialistes per conformar govern) en d’altres.
Respecte als èxits, destacar la creació de les noves Comissions Informatives de Transparència i Societats Municipals per permetre un major control del funcionament intern
del consistori. Una obertura cap als ciutadans reblada amb l’aprovació de la proposta
d’ERC-MES i la resta d’oposició d’esquerres perquè totes les Comissions Informatives siguin a porta oberta i també amb un altre
punt no gens menor, al pressionar i aconseguir que la futura Comissió de Transparència tingui accés a tota la informació que requereixi. Èxits assolits malgrat les reticències del partit socialista.
També s’aconsegueix una major representació de l’oposició als
organismes i ens participats i una limitació de l’ús dels càrrecs de
confiança, una figura de suport que passarà a estar sotmesa a la
votació i criteri del Ple i obligarà a l’equip de govern municipal a
justificar-ne la contractació.
Malauradament, la racionalització dels drets econòmics dels regidors proposada des de l’oposició d’esquerres no aconsegueix
assolir els objectius desitjats per l’aliança de socialistes amb els
grups conservadors. Una aliança que es repeteix també per tombar una proposta absolutament innovadora com hagués estat la
creació d’una Comissió Informativa per abordar les Emergències
Socials a la ciutat fruit dels estralls persistents de la crisi.

JULIOL
Davant la impossibilitat del canvi i a l’espera que PSC i Convergència facin explícit el
seu idil·li en forma de pacte de govern, el mes de juliol serveix per anar posant en
marxa els engranatges d’acció política del consistori.
Un mes que el grup municipal aprofitarà per estructurar la seva organització interna
per fer el màxim de feina possible pel municipi, mentre la política nacional, amb el
27S a l’horitzó acabarà marcant inevitablement també les accions que durem a terme a nivell local.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3-8 juliol – Festa Major Terrassa
3 de juliol - JERC penja una gran estelada davant l’Ajuntament
9 juliol – Sopar commemoratiu Prodis Terrassa
8 juliol – CI Societats Municipals
9 juliol – CI Transparència
- Debat sobre independència i justicia social amb Gabriel Rufián (Terrassa per la
Independència)
- C’s denuncia com a nul el jurament independentista com a regidor de Carles Caballero
10 juliol - Primera Roda de Premsa del Grup Municipal
14 juliol – CI Cultura
- Nit de Circ a la Masia Freixa - Tub d’Assaig
15 juliol – CI Desenvolupament Econòmic
16 Juliol – CI Serveis Generals
- CI Drets Socials
- Article C. Caballero “El primer pacte d’estat”
17 juliol CI Territori
20 juliol – Junta de Portaveus
23 juliol – Ajuntament en Ple
27 de juliol - Reunió monogràfica Aigua amb tot els grups municipals
28 juliol Inauguració Metro Terrassa
29 de juliol - Constitució Taula per la Independència a Terrassa

Ple 23 de juliol
El primer ple ordinari de la legislatura es veu marcat per la transitorietat d’un equip de govern
aparentment només conformat per un Partit Socialista governant en minoria. En les pròpies
decisions del ple, però, ja es començarà a fer evident la construcció de la sociovergència. Una
situació que portarà a una definició i argumentació del vot davant les propostes presentades on es veurà clarament tant els pactes del futur govern, com les complicitats de l’oposició
d’esquerres. Sobretot pel que fa a la presentació de les dues propostes de resolució encarades
a situar la ciutat en el lloc que li correspon en el debat nacional.
Així, la proposta per incorporar Terrassa a l’Associació de Municipis per la Independència, presentada conjuntament entre ERC-MES, CiU i la CUP, tirarà endavant gràcies al posicionament
neutral de TeC i un vot individualitzat per part dels membres de la bancada socialista que els hi
permetrà pagar el peatge pactat amb els convergents sense mullar-se ideològicament a favor
del país.
Amb un caràcter més pràctic i d’abast directe en el procés cap a la Independència, les gestions
d’ERC-MES amb Terrassa en Comú aconsegueixen obtenir els suports necessaris per aprovar
la proposta per fer la declaració i el pagament dels tributs de l’Ajuntament a l’Agència Tributària
catalana.
Més enllà del debat nacional, però, aquest primer
ple ordinari també servirà perquè comencin a sortir alguns dels temes claus de la legislatura. Temes
com la seguretat i la definició del model policial on
des de l’oposició d’esquerres pressionem a l’equip
de govern i aconseguim que s’aprovi l’oposició
terrassenca a la llei mordassa. Un èxit en el posicionament ideològic de la ciutat que contrastarà amb la desestimació d’una proposta d’abast
molt més pràctic per començar a definir un nou
model de seguretat a la ciutat. Així, la dissolució
del Grup d’Intervenció Especial de la Policia, defensat per tota l’oposició d’esquerres, és tombada
per l’aliança del PSC amb els grups conservadors
del consistori. Un debat agre on des d’ERC-MES
recordarem als socialistes que el seu propi programa electoral recollia una mesura que, arribat el
moment de la veritat, voten en contra.

SETEMBRE
Comencem el curs abordant directament alguns dels temes claus d’aquest primer
tram de legislatura (Nou model de seguretat i policial a la ciutat, la municipalització de
l’aigua...), alhora que els nostres partits treballen paral·lelament la campanya electoral
més important de les nostres vides. Això per no parlar de la situació global del món.
Que haguem d’encarar en el nostre dia a dia solucions pels estralls de la crisi, no ens
farà ser més insensibles a l’esclat de la crisi dels refugiats.
• 3 Setembre – Reunió equip comunicació GM
• 4 Setembre – Ofrena Floral Casa del Poble
- Marxa de torxes
• 6 Setembre – Inauguració 7è Festival de Circ
• 7 Setembre – Reunió GM
- Inauguració Bon Preu Esclat
• 8 Setembre – GM Sectorial – Reunió treball
• 9 Setembre – CI Societats Municipals
• 10 Setembre – CI Transparència
- Inici Campanya 27S
• 11 Setembre – Ofrena Floral
- Via Lliure Catalana
• 12 Setembre – Acte principal JxSí Terrassa
• 13 Setembre – Diada Castellera Emili Miró
• 14 Setembre – Reunió GM
- CI Territori
• 15 Setembre – Roda de premsa Aigües de Terrassa (junt amb TeC)
- CI Cultura i Innovació
• 16 Setembre – Taula de L’aigua
- CI Desenvolupament econòmic
• 17 Setembre – CI Drets Socials
- CI Serveis Generals
- Inauguració Exposició Gegants (Terrassa Ciutat Gegantera)
• 18 Setembre – Reunió GM
- Acte Institucional Terrassa Ciutat Gegantera
• 19 Setembre – Acte CCOO Reconeixement 50 anys Terrassa
- Terrassa Ciutat Gegantera
- Castell de focs

• 20 Setembre – Cursa de la dona
- Terrassa Ciutat Gegantera
• 21 Setembre – Junta de Portaveus
- Reunió GM
• 22 Setembre – Presentació Festival del Gin-Tònic
• 23 Setembre - Reunió treball regidoria Seguretat – Model Policial
• 24 Setembre – AJUNTAMENT EN PLE
• 25 Setembre – Concentració ciutadana contra violència envers les dones
• 27 Setembre – ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
• 28 Setembre – Entrevista Mitjans – Isaac Albert
• 29 Setembre – Inauguració Festival TNT
• 30 Setembre – Visita Aigües de Manresa
- Presentació Plataforma

Ple del 24 de setembre
El primer ple del curs polític a Terrassa estarà marcat, com no, per la imminència a tres
dies vista de les eleccions més importants viscudes a Catalunya en la seva història.
Unes eleccions que fins i tot havien arribat a plantejar l’opció de posposar el ple de
setembre. Finalment, però, la celebració del ple permet abordar alguns temes de profund abast per la ciutat, alhora que des d’ERC-MES intentem consolidar el compromís
de l’Ajuntament amb el país i la defensa de la qualitat democràtica.
En aquest sentit, presentem una proposta on es posiciona al consistori en contra de
les males praxis i les mentides abocades contra les formacions independentistes durant la campanya electoral del 27S, alhora que instem a l’Ajuntament a comprometre’s
a respectar els resultats de les futures eleccions i posar-se a disposició del Parlament
sortint de les mateixes, així com de tots els passos que s’esdevinguin per la constitució
d’una futura República Catalana. Un compromís que, alhora, també cercarem durant
el Ple amb preguntes i requeriments a l’equip de govern per exercir com a membre
actiu de l’AMI i el pagament dels tributs a l’Agència tributària catalana, aprovats en el
ple de juliol. Un posicionament que es confrontarà amb les aspiracions de Ciudadanos
de revocar l’entrada a l’AMI i les explicacions generalistes i confuses del Tinent
d’Alcalde Amadeu Aguado per justificar
el posicionament socialista en aquesta
qüestió.

La implicació de la ciutat en temes supramunicipals però d’abast local transcendeix
fronteres i ERC-MES, TeC i la CUP presentem una proposta amb compromisos concrets per a abordar la Crisi dels Refugiats a l’Est d’Europa. Des de l’equip de govern
s’havia plantejat en un inici un Acord de junta de portaveus com un decàleg de bones
intencions que és aprovat, però amb la proposta presentada se cerca assegurar la correcta acollida de qualsevol persona refugiada que arribi a Terrassa, que es disposi de
recursos per fer-ho efectiu i passar a coordinar-nos amb altres ciutats en una xarxa de
municipis acollidors que coordinin aquesta voluntat de solidaritat.
En termes més pràctics del dia a dia dels ciutadans, ERC-MES incideix en l’aprovació
definitiva de la nova ordenança de tinença d’animals per racionalitzar les sancions als
propietaris incívics, doncs l’efecte dissuasori de les noves multes no era coherent amb
les sancions descrites. Un punt que també aconseguim aprovar.

OCTUBRE
Amb el curs polític ja en ple funcionament, el mes d’octubre ens permet començar
a aprofundir en temes claus de la legislatura. Ens posem a treballar amb el fi de la
concessió del servei públic d’Aigua coneixent de primera mà diferents models i amb
reunions amb els actors implicats, començant pel nou comissionat de l’aigua.
S’inicia un profund treball participatiu per l’elaboració de la proposta d’ERC-MES per
poder prendre partit en les Ordenances i Pressupostos per al 2016, incloent una Jornada de Treball i formació del grup municipal ampliat centrada en aquest àmbit.
Es continua la tasca d’aproximació al territori per part dels regidors i, des de dins
l’Ajuntament, s’inicia el treball per esmenar temes problemàtics provinents de la legislatura anterior. Serà el cas de concurs per la gestió dels menjadors escolars, que
intentem esmenar amb la resta d’oposició progressista.
• 1 Octubre - C. Administració SM Funerària
- C. Administració SM Patrimoni
o Inauguració Dennim Shop Art
• 2 Octubre – Reunió GM
- Sopar Solidari AVAN
• 3 Octubre. - Trobada Bestiari 30 anys Bitxo
• 4 Octubre. - Paella Popular St. Pere Nord
• 5 Octubre. - Dia Internacional de la Gent Gran

- GM Territorial – Planificació General
• 6 Octubre. - Trobada Sindicat policial SFP/CSL
- C. Administració SM Comunicació
- GM Sectorial – Trobada Treball
• 7 Octubre. - Roda Premsa – Plantejament inicial ERC-MES pressupostos
- C. Administració Egarvia
• 8 Octubre. - Presentació Ruta Tapes Em-BAR-ca’t
- Presentació pintures murals Casa Alegre
- GM Sectorial – Planificació General
• 9 Octubre. - Inauguració temporada Jazzística 2015/16
• 10 Octubre. - Diada Minyons Nova Atenes
• 11 Octubre. - Diada Minyons Nova Atenes
- Festa Do Pulpo 2015
• 12 Octubre. - Actes Dia del Pilar – Ofrena Floral
- Dia Hispanitat – A ERC-MES Terrassa treballem
• 13 Octubre. - Trobada Sindicat policial UGT
- C. Administració Foment
- Reunió GM
- CM Solidaritat
- Manifestació suport imputats 9N
- GM Territorial – Representants Consells Districte
• 14 Octubre. - Trobada amb Joan Gaya, nou Comissionat de l’Aigua
- CI Societats Municipals
- Trobada amb Regidor Cultura, Jordi Flores (Pep Forn)
- 5è aniversari Consell Interreligiós Terrassa
• 15 Octubre - 75è aniversari execució President Companys
- Inauguració Dia Nacional Víctimes del feixisme
- CI Transparència
- 16 Octubre. – Dia Internacional Càncer de Mama
• Inauguració Exposició Masies Terrassa
• 17 Octubre. - JORNADA TREBALL I FORMACIÓ – Propostes per Ordenances Pressupostos 2016
• 18 Octubre. - Diada Drac Terrassa
- Gospel Viu – Acte benèfic Vicenç Ferrer

• 19 Octubre.- CI Serveis Generals – Treball Pressupost 2016
- CI Territori
- GM Sectorial – Reunió Treball
• 20 Octubre. - Reunió GM
- CI Cultura
- CM Solidaritat
• 21 Octubre. - Trobada amb directiva Terrassa FC (Isaac Albert + Pep Forn)
- CI Desenvolupament
- Reunió treball regidoria Seguretat – Model Policial
- Pressupostos – Jornades Ciutadania
• 22 Octubre. - CI Drets Socials.
- C. Administració Habitatge
- CI Serveis Generals
- C. Administració Eco-equip
- GM Territorial – Suports externs
• 23 Octubre. - Jornades Eix Comercial St. Pere
• 24 Octubre. - 5è aniversari Diables de la Maurina
- Gastro & Art
- TAM Festival
• 26 Octubre. - Junta de Portaveus
- Reunió GM
• 27 Octubre. - Roda de Premsa Prèvia Ple
• 28 Octubre. - Roda de Premsa Concurs Menjadors – ERC-MES, TeC, CUP
• 29 Octubre. - AJUNTAMENT EN PLE
• 30 Octubre. - Trobada amb directiva CECOT
- CI Serveis Generals – Preparació Pressupostos

Ple del 29 d’octubre
El ple d’octubre sorprèn pel marcatge en les decisions entre l’equip de govern i els
partits conservadors del consistori. O, en expressió del portaveu d’ERC-MES, Isaac
Albert “la unió de l’ala dreta de l’Ajuntament”, definint així la suma de Ciudadanos al
costat de PSC i CiU. Una suma que permet que finalment s’aprovi la concessió del servei de menjadors a l’empresa SERHS malgrat els dubtes existents sobre la seva vàlua.
Una suma que permet que a l’Ajuntament es presentin per primera vegada esmenes
a la totalitat contra propostes de l’oposició. Així PSC, CiU i Ciudadanos s’uneixen per
tombar la proposta que pretenia regular les beques menjadors dins del catàleg de
l’ajuntament i cobrir al 100 per cent tots els casos en que fossin necessàries. Un recurs,
el de l’esmena a la totalitat, fet servir també per negar-se a posar-se al costat dels
veïns i entitats ciutadanes per revisar el nou traçat d’autobusos.
Un posicionament del govern socialista d’oposició a l’oposició que, afortunadament,
s’ha pogut superar en altres iniciatives (també fetes per l’oposició) presentades al
ple. Parlem de l’aprovació per unanimitat de la proposta d’ERC-MES per actualitzar i
aplicar el Pla d’Inclusió Social de Terrassa. Un projecte transversal i participatiu contra
l’exclusió en totes les seves formes que ERC
ja va intentar aplicar a Terrassa i que, després de quatre anys dins un calaix, aquesta
legislatura tornarà a sortir a la llum per dotar
la ciutat d’una nova forma d’abordar la realitat social.
També s’aprova per unanimitat la proposta
per prioritzar el treball amb banca ètica per
part del consistori i una regulació per garantir la funció social dels habitatges infrautilitzats. Quan a la regulació d’us de l’estadi
Olímpic municipal per part de la nova empresa gestora del Terrassa F.C. ERC-MES es va
abstenir, no sense aportar un toc d’atenció a
l’equip de govern sobre el model d’esport que
volem a la ciutat de Terrassa. Com va dir Pep
Forn: “Cal reflexionar. Actualment només un
20 per cent dels usuaris de les instal·lacions
esportives de Terrassa són dones“.

NOVEMBRE
Comencem el mes de novembre a Ple rendiment amb el Ple extraordinari
d’Ordenances. Un ple que només serà l’avantsala de propostes que queden
obertes a negociacions i al treball a desenvolupar per marcar de forma decidida els pressupostos en el Ple extraordinari de desembre.
Un tema de fons que no atura l’activitat política en altres àmbits. Així serà
aquest mes de novembre quan l’Ajuntament reprendrà el treball al voltant
del nou Reglament de Participació Ciutadana (aturat des de la legislatura
passada), es farà revisió de l’estat de desenvolupament de l’Anella Verda, es
treballarà en el nou Pla de Mobilitat i es presentarà el projecte de recuperació de l’espai del Vapor Gran.
• 1 Novembre – Presentació Futbol base Jabac
• 2 Novembre – Reunió Comerç – Tinent. Alc. Amadeu Aguado, Isaac Albert
- Reunió GM
- Consells Municipals de Districte
• 3 Novembre – Constitució CM FP
- Inauguració Mostra “Ciutat Fabril”
• 4 Novembre – Roda de premsa ERC-MES prèvia Ple
• 5 Novembre – PLE EXTRAORDINARI ORDENANCES

• 6 Novembre - Exposició “Del Tren de baix al Metro de Terrassa” (Arxiu Tobella)
• 7 Novembre – Fira del Bolet – Mercat del Triomf
- Cimera Lideratge Evangelista
• 8 Novembre – Diada Castellers Terrassa
• 10 Novembre – Trobada treball JERC
- Reunió GM
- Acte Institucional Placa Consell d’Europa
• 11 Novembre – Jornada Leitat Innovació
- GM Comunicació – Reunió treball
- Roda de Premsa ERC-MES
- CI Societats Municipals
• 12 Novembre – Comissió Política Pla Mobilitat
- CI Transparència
- Consells de Districte
- Exposició Prodis fotografies Joana Biarnés
- Presentació llibre Domènec Palet i Barba
• 13 Novembre – Dia Internacional de la Diabetes
- Concurs Relats contra la Violència Masclista
• 15 Novembre – Presentació Joventut Esportiva Terrassa

• 16 Novembre – Reunió treball regidoria Seguretat – Model Policial
- Reunió GM
- CI Territorial
• 17 Novembre – Reunió amb Itziar González – Projecte Vapor Gran
- CI Cultura i Innovació
- Trobada veïns + representants municipals Projecte Vapor Gran
• 18 Novembre – Reunió Regidoria Qualitat Democràtica – Nou Reglament Participació Ciutadana
- CI Desenvolupament Econòmic
- Pla Mobilitat – Jornada Participació Ciutadana
- JERC – Renovació
• 19 Novembre - CI Drets Socials
- Reunió treball regidoria Seguretat – Model Policial
- CI Serveis Generals
• 20 Novembre – Concert Sta. Cecília – Premis Honor Conservatori
• 22 Novembre – Diada Històrica Minyons (4d10)
- Visita Consol EUA Barcelona
• 23 Novembre – Junta de Portaveus
- Reunió GM – Prèvia Ple
• 24 Novembre - Taula Capacitats Diverses
- Taula de l’Aigua
- CM Cultura Tradicional

• 25 Novembre – Roda de Premsa prèvia Ple
- Concentració contra la Violència masclista
- Debat Plataforma per la Sanitat Pública
• 26 Novembre – AJUNTAMENT EN PLE
• 27 Novembre - Comissió Municipal de Seguretat Ciutadana
- Reunió treball Pressupost ERC-MES – Equip de govern
- Inauguració Pessebre municipal + Encesa Llums Nadal
• 28 Novembre – Trobada Estudiants Gitanes de Catalunya
- Acte Terrassencs de l’Any
• 30 Novembre – Reunió GM

Ple extraordinari ordenances
5 de novembre
Amb la majoria de les 21 esmenes presentades per ERC-MES aprovades i amb ganes de
treballar per uns comptes justos per a la ciutat, el grup municipal opta per abstenir-se a
l’aprovació provisional de les Ordenances Municipals per al 2016. Resumit en paraules
del portaveu del grup municipal, Isaac Albert: “Responsables si. Xecs en blanc, no”.
I és que des d’ERC-Mes s’entén l’aprovació en el ple extraordinari de novembre com un
pur tràmit que obre un mes i mig fins al ple de pressupostos del dia 22 de desembre. Un
període de poc més de sis setmanes on es definirà com es gastaran els diners i es podrà
acabar de perfilar les ordenances i taxes votades.
Així, va quedar subjecte als informes tècnics post-ple, propostes com les d’ERC-MES
per deixar d’emprar el sou mínim interprofessional com a punt de partida de les ajudes (9080,40 €/any) per emprar com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència
(7.967,73€/any). Uns informes que, malauradament, impossibilitaran al final l’aplicació de
la mesura per al 2016. Tot i així, s’arranca el compromís a l’equip de govern de treballarho conjuntament per fer-ho realitat l’any
2017.
Tampoc es va donar un xec en blanc a
l’equip de govern en residus, aconseguint
aturar un increment d’un 5% de la taxa
sense una definició del pla per la millora
de la neteja de la ciutat. Es va acceptar un
increment de l’1,5 per coherència amb les
necessitats del servei, però advertint que
es controlarà a com es gasten aquestes
partides.
Malgrat l’oposició de l’equip socialista,
també es va aconseguir augmentar la
taxa als bancs per als caixers automàtics.
Uns increment en la recaptació necessari
per responsabilitat amb les polítiques socials que defensem. Un criteri seguit també en el pacte entre govern i oposició per
el increment de la plusvàlua.

Amb 6 de les 21 esmenes aprovades i vuit esmenes amb compromís d’aplicació futura,
des del Grup municipal d’ERC-MES es va tancar aquest ple com el punt de partida per
un període clau per decidir la posició definitiva als pressupostos per a l’any 2016.

Ple del 26 de novembre
El ple del mes de novembre va batre rècords: vuit hores de sessió plenària i un munt
de resolucions. Des del Grup Municipal d’ERC-MES es va ser còmplice d’aquesta història interminable a l’haver presentat vuit propostes de resolució, entre les treballades
individualment i les acordades amb altres partits. Una productivitat de l’oposició a la
qual aquest Ajuntament sembla no estar acostumat. Aquestes vuit hores van donar
per molt: per acords en temes de ciutat, per millorar els recursos de promoció educativa i cultural a la ciutat o per veure tristos exemples d’incoherència política.
Des d’ERC-MES es va intentar agilitzar el ple el màxim possible i ho aconseguirem
en part aprovant per unanimitat els acord de de les Propostes presentades sobre la
modificació de l’ordenança general de subvencions i l’ obtenció d’una prova pilot per
ampliar els horaris de la BCT durant els exàmens del mes de gener. Acords per eixamplar el múscul intel·lectual de la ciutat que vam reblar dignificant la proposta sobre
l’IVA cultural presentada per l’equip de govern (hem aconseguit que es comprometin
a augmentar el pressupost en cultura els pròxims anys).

També cal destacar haver estat partícips de dues iniciatives claus. La primera al portar
a ple i aconseguir l’aprovació de les cinc demandes de la PAH (dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, Stop desnonaments, habitatge social i subministraments
garantits). La segona, un acord de ciutat de pes i amb recorregut, on tots els partits (a
excepció del PP) es van plantar davant Mina d’Aigües de Terrassa per dir-li a l’empresa
que el futur de la gestió de l’aigua a la ciutat el decidiran tots els terrassencs i terrassenques.
Acords que es van contraposar amb la decisió un cop més de l’equip de govern actual
de recolzar mesures difícil d’explicar. Mesures com l’aprovació de la iniciativa de Ciudadanos per la retirada de tres plaques mal comptades amb el nom de l’expresident
Jordi Pujol. Una mesura aprovada també per Convergència, incapaç de veure el joc
d’equiparacions de Ciudadanos entre l’afer Pujol i la voluntat de fer passar el catalanisme com a font de corrupteles.
Més vergonyós va ser el resultat negatiu de la proposta d’ERC-MES per fer complir
els acords adoptats al Ple respecte a l’entrada de Terrassa a l’AMI. Una proposta presentada amb uns objectius clars: recordar que els acords del Ple de l’Ajuntament de
Terrassa s’han de complir i, en segon terme, evidenciar que l’únic punt en què es fonamenta el pacte de govern entre PSC i CiU està absolutament buit. La justificació del
vot contrari per part dels convergents
a la mesura va esdevenir molt poc satisfactòria.

DESEMBRE
Dos eixos coincidiran el treball polític a Terrassa durant el mes de desembre. Un
d’extern, les eleccions generals espanyoles el 20D, plana per sobre el debat municipal
però amb una campanya llunyana i de baixa intensitat. El debat clau dels pressupostos
per al 2016 si que esdevindrà font de reunions i trobades dins i fora d’agenda, aconseguint impulsar des d’ERC-MES una alternativa de negociació amb l’equip de govern.
• 1 Desembre – Consell FP
• 2 Desembre – Club Natació Terrassa – Guardons Millors Esportistes + Homenatge
Socis
• 3 Desembre – Informativa Servei d’Habitatge
- Actes Dia Internacional Persones amb Discapacitat
- Visita Consellera Meritxell Borràs
• 4 Desembre – CI Serveis Generals
- Taula Pobresa energètica
• 5 Desembre - Trobada ERC-MES amb Amics del Vapor Gran + Visita Fira Renova’t
• 9 Desembre – Reunió amb Comissionat Aigua, Joan Gaya – Tema: Liquidació de la
concessió
- Informativa a Partits Polítics – Estat Projecte Anella Verda
- Qualitat Democràtica – Reunió Treball Nou Reglament Participació
- Lliurament Beques recerca Terrassa Campus
- Informativa govern Projecte DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat)
• 10 Desembre – Reunió amb Comité treballadors Mina d’Aigües de Terrassa
- Comissió permanent Solidaritat
- Acte Dia Universal dels Drets Humans
- Consells de Districte – Presentació Pressupostos
• 11 Desembre – Junta de Portaveus – Treball Pressupostos
- Pastorets Prodis
• 13 Desembre – Concurs Cartells de Carnestoltes 2016
• 14 Desembre – Entrevista Alumnes INS Can Jofresa Isaac Albert
- CI Territori
- Reunió GM
- Inauguració Pessebre Ateneu Terrassenc
• 15 Desembre – CI Cultura
- Reunió Itziar González – Pla de participació Consulta model gestió Aigua

•

•

•
•
•

•
•
•

- Trobada Eusebi Cima – Isaac Albert
16 Desembre – Entrevista premsa – Isaac Albert
- CI Desenvolupament Econòmic
- Entrevista Estudiants treball final batxillerat – Isaac Albert
17 Desembre – CI Drets Socials
- Consell Universitari de Terrassa
- CI Serveis Generals
18 Desembre – Roda de Premsa ERC-MES + TeC – Projecte Pressupostos
- Junta de Portaveus
20 Desembre – ELECCION ESPANYOLES
- Fupar Teatre “Al Cub”
21 Desembre – Trobada Departament Solidaritat – Subvencions
- Trobada Estudiants Universitaris – Isaac Albert
- Roda de Premsa Pressupostos – ERC-MES + TeC
- Reunió GM prèvia PLE
22Desembre – PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS
- AJUNTAMENT EN PLE (Ordinari Desembre)
24Desembre – ERC-MES crida l’atenció per twits Ballart contra pertinença AMI
27 Desembre - Grafton Street Festival música carrer

Ple del 22 de desembre
Ple extraordinari sobre pressupostos
El Ple de pressupostos implicarà l’aprovació dels comptes de l’an vinent, l’aprovació
definitiva de les ordenances i el debat de les esmenes presentades per Partit Popular
(42 esmenes), la Cup (8 esmenes) i Ciudadanos (esmena a la totalitat).
Des d’ERC-MES no hi ha necessitat a presentar esmenes gràcies al treball de negociació previ amb l’equip de govern on introduïm als comptes definitius bona part de les
nostres propostes. Així els pressupostos s’acaben aprovant amb el vot a favor de PSC i
CiU, l’abstenció d’ERC-MES i TeC i el vot en contra de PP, CUP i Ciutadans.
La negociació de pressupostos i Ordenances des del grup municipal s’havia enfocat
amb dos principis: Terrassa no es podia quedar sense pressupostos però tampoc podíem quedar-nos amb la proposta sense contingut de l’equip de govern.
En aquest sentit, en una primera fase de la negociació vam aconseguir introduir als
pressupostos noves partides per finançar un Pla d’Acció Socioeconòmic (incloent finançament per l’ actualització i aplicació del Pla Local d’Inclusió Social, un pla de formació professionalitzadora i finançament de la innovació) o l’estudi per la creació d’una
nova entitat financera d’àmbit local.
Conscients que es podia assolir més, des del grup municipal es va convidar a Terrassa
en Comú de fer front comú i visualitzar el pacte fet després de les eleccions com alternativa de govern en els pressupostos. Així neix un Projecte Alternatiu on sumem les
seves propostes i les nostres i que podem presentar conjuntament davant l’ equip de
govern.
Un posicionament que ens permet que l’equip de govern PSC-CDC assumeixi nous
compromisos en l’àmbit social i per modificar el model de ciutat i, alhora, ajuda a que
la unió d’ERC-MES i TeC es mostri com una alternativa forta i que marca l’agenda del
canvi a Terrassa. Els compromisos de l’equip de govern s’han concretat en la re priorització de despesa de 3,25 milions d’€.

Com s’explicarà públicament en roda de premsa, la voluntat és donar una oportunitat
a la ciutat per desenvolupar noves polítiques. Un fet que no exclourà l’obligatori procés de control a l’execució d’aquests pressupostos per part de l’equip de govern per
assegurar-nos que es desenvolupen les nostres propostes.
Quan a temes puntuals a destacar, el Ple de pressupostos dona sorpreses com
l’eliminació de la partida per a la publicació institucional Visquem Terrassa de 80.000
euros aproximadament per destinar els diners a ajudes d’emergència social. L’esmena
del PP, una obsessió recurrent de Gabriel Turmo, aquest cop ha rebut el vot a favor
d’ERC.MES i també de TeC. Això si, com a punt de partida per repensar la publicació i
desenvolupar un nou mitjà si s’escau que realment informi sobre la ciutat i l’ajuntament
en comptes d’ésser un element purament propagandístic de l’equip de govern.
També es força, al costat de la resta
de l’oposició, l’eliminació del punt 5 del
Dictamen de pressupostos on es volia ampliar de tres a quatre el nombre
d’eventuals (personal de confiança)
que pot contractar l’equip de govern. La
seva intenció era contractar un càrrec de
confiança a l’àrea 3 per desenvolupar un
projecte per a infància i adolescència en
risc d’exclusió social. La persona proposada era vàlida, però el lloc plantejat era
més propi d’un procés de selecció obert
que de càrrec de confiança i el procediment per plantejar la contractació per
part de l’equip de govern va ser terrible.

Ple del 22 de desembre

GENER

El Ple del mes de desembre esdevé un Ple tranquil on el Grup municipal d’ERC- MES
evita presentar propostes de resolució davant la concentració d’esforços en els Pressupostos 2016. Això no exclourà que el grup incideixi amb decisions de transcendència dins el Ple.
En primer terme, amb la proposta més cridanera però necessària de revisar el títol bonificat de transport públic de la T-BLANCA per intentar convertir-la en un títol d’accés
al transport públic universal per raó de renda i no només per als jubilats.
També es fan efectives les aportacions d’ERC-MES per la modificació puntual del
POUM al carrer La Rioja, aconseguint un projecte més beneficiós pel barri de Torresana. Concretament, passar de la compensació de l’expropiació per dos edificis de set
plantes, a que siguin només de 5 i que es distribueixi la quota d’habitatge de protecció
oficial entre els dos edificis, evitant l’efecte “gueto” que pretenia el projecte incial amb
tot l’habitatge de protecció oficial en un sol bloc.
Quan a les propostes de resolució, la
revisió del funcionament de la Sindica de Greuges proposada per la CUP
tirarà endavant gràcies a la gestió en
el ple dels diferents posicionaments
feta per l’Isaac Albert on, en una hàbil
estratègia política, va anul·lar una esmena de l’equip de govern amb una
“contra esmena” a viva veu.

El Grup Municipal comença l’any engegant la maquinaria de treball de proximitat amb
els grups de districte, alhora que ens posem les piles amb una nova Jornada de Treball
i formació on prop d’una quarantena de persones treballaran conjuntament amb la
redacció de les esmenes al nou Reglament de Participació Ciutadana.
Políticament Gener, però, vindrà marcat pel lamentable paper de l’equip de govern
en la gestió de la crisi oberta per la denuncia de 15 agents a la regidora de la CUP
per declaracions al Ple. Un fet que trencarà les negociacions mantingudes fins aquell
moment per ERC-MES amb la regidoria per ajudar a definir el nou model de seguretat.
Les improvisacions de l’alcalde afegides a corre cuita a un nou reglament per la policia
no consensuat, només seran superades (en negatiu) per la proposta de renovació de
la flota de TMESA presentada per l’equip de govern uns dies abans del ple.
• 2 Gener – Torneig de Reis Basquet Base CNT
- Torneig de Reis Futbol
• 5 Gener – Arribada dels Reis d’Orient a Terrassa
- Recepció a Ses Majestats a l’Ajuntament
• 9 Gener – Concert de Reis (Ateneu Terrassenc)
- Concurs de fotografia Mitja Marató
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10 Gener - Biter – Sortida Bicifamilia
12 Gener – Reunió GM
13 Gener - Reunió treball regidoria Seguretat – Model Policial
14 Gener – CI Transparència – Presentació Registre Grups Interès
15 Gener – Acte Suport regidora Maria Sirvent
- Presentació Projecte documental “No estem Sols”
- Presentació Mitja Marató
16 Gener – JORNADA FORMACIÓ – Preparació propostes Nou Reglament Participació
- 17 Gener – Inauguració exposició Museu Tèxtil “Tot Plegat”
- 18 Gener – CI Territori
- Reunió GM
19 Gener – Visita Mina d’Aigües de Terrassa
- Reunió regidoria Seguretat – Ens presenten no Pla Director Policia Local
- CI Cultura
- GM Sectorial – Reunió de Treball
- Presentació projecte documental sobre la Seu d’Egara (Dir. Antoni Verdaguer)
- GM Territorial – Districte 5 – Reunió de treball
20 Gener – Comissió 8 de Març
- CM Medi Ambient
- CI Desenvolupament
21 Gener – CI Drets Socials
- Roda de premsa – Model de Seguretat i policial a Terrassa
- CI Serveis Generals
- GM Territorial – Districte 2 – Reunió de treball
22 Gener – Suport Jutjats de Terrassa regidora Maria Sirvent
23 Gener – Xarxa Solidaritat – Presentació Documental
24 Gener – Mitja Marató Terrassa
25 Gener - GM Territorial – Districte 4 – Reunió de treball
- Junta de Portaveus
- Reunió GM
26 Gener – Reunió ERC-MES amb Comitè d’empresa Eco-Equip
- GM Territorial – Districte 3 – Reunió de treball
- Ofrena floral JERC 77è aniversari entrada tropes franquistes
27 Gener – Reunió Model Seguretat – Equip de govern – ERC-MES – CUP
- Trobada de treball intern sobre SM Comunicació
28 Gener – AJUNTAMENT EN PLE

Ple del 28 de gener de 2016
Al Ple de gener l’equip de govern torna a mostrar-se poc valent, a la defensiva i molt
poc disposat a dialogar. A la previsible tensió en el debat sobre seguretat, s’uneix
la manca d’esma del govern en presentar un projecte solvent per renovar la flota
d’autobusos.
La pèrdua de dos vehicles de TMESA incendiats per un manteniment qüestionable a
finals d’any porta a l’equip de govern a presentar una proposta exprés per la renovació
de la flota d’autobusos: la compra de 15 nous vehicles durant els exercicis 2016-17 (9
dièsel i només 6 híbrids).
Es presentaran dues esmenes contraposades al respecte. Una de Ciudadanos reclamant tots els vehicles dièsel i una de Terrassa en Comú, recolzada per ERC-MES, on
s’aposta decididament pels autobusos híbrids. Des del nostre grup, s’encara el debat
entenent la urgència de l’equip de govern per comprar els vehicles, però ens trobem
amb un dictamen fet pel PSC poc ambiciós amb les energies renovables i el compliment de les polítiques ambientals i de mobilitat del propi Ajuntament. La seva posició
tancada a l’hora de negociar una major quota de busos híbrids ens va portar a decantar la balança cap al no i obligar a l’equip de govern a replantejar el dictamen.
El debat al voltant de la seguretat esdevé igual d’obtús. Per començar, en cap moment del Ple es va poder sentir ni una sola paraula de recolzament a la regidora de
la CUP per part de l’equip de govern per haver estat denunciada per haver expressat

lliurement el seu posicionament en sessió plenària. De fet, la proposta d’Acord que
defensem en aquest sentit, junt a TeC, serà desestimada.
El debat al voltant de la proposta d’ERC-MES, CUP i TeC per generar un procés participatiu per definir el model de seguretat a la ciutat obtindrà resultats, però no els que
desitjàvem. Des d’ERC-MES, vam agafar la idea inicial de la CUP, poc concreta, i hi vam
introduir tots els elements indispensables per dotar a la ciutat d’un nou Pla integral de
Seguretat basat en una bona diagnosi i un procés participatiu. Un model de seguretat
que permetria regir posteriorment el Pla director de la Policia Local només com un
aspecte més de la Seguretat a la ciutat.
Tot i el posicionament tancat de l’equip de govern al costat de l’ala conservadora del
ple s’intenta negociar una proposta que sabem és impossible de rebutjar. Finalment,
s’aconsegueix aprovar els punts per tirar endavant el procés participatiu, però l’equip
de govern es carregarà la part que feia aquest procés vinculant. Un fet que obliga a
ERC-MES a treballar en un futur perquè la proposta no quedi en un no-res.
Finalment, ERC-MES i TeC també presenta una proposta de resolució per incrementar
la participació i millorar la governança
de la cultura a Terrassa mitjançant la a
modificació de la Normativa de funcionament intern del Consell Municipal de
la Cultura i les Arts de Terrassa.
Aquesta proposta per empoderar el
Consell de la Cultura i les Arts i dotarlo d’un sentit participatiu real i molt més
obert del que té actualment, curiosament es troba am l’oposició frontal del
govern fins al darrer moment. Finalment,
però, aconseguim aprovar-la. Aquesta
iniciativa dotarà de més independència
i poder al món cultural.

FEBRER
Per ser el mes més curt de l’any, l’activitat política durant febrer serà imparable. Es
treballarà contrarellotge per enllestir el nou Reglament de Participació Ciutadana, les
accions de Mina al voltant de la fi de la concessió del servei públic d’aigua obligaran a
prendre posicions per defensar el procés en la decisió del nou model de gestió i, per si
no fos poc, el debat sobre la compra de nous autobusos per TMESA i la defensa de la
tecnologia hibrida es mantindrà viu durant tot el mes.
Per si no n’hi hagués prou, ERC-MES també decidirà obrir el debat ciutadà sobre
els projectes i us futurs de grans equipaments com el Condicionament Terrassenc o
l’antiga fàbrica de l’AEG, parlant amb tots els actors implicats.
• 1 Febrer – Reunió GM • 2 Febrer - GM Territorial – Districte 6 – Reunió de treball
- Cesc Poch designat nou director de l’Agència Catalana de Joventut
• 3 Febrer - Roda de Premsa – Condicionament Terrassenc
• 4 Febrer - Roda de Premsa ERC-MES, TeC, CUP – Resposta actitud govern post-ple
gener
- Mina d’Aigües de Terrassa – Conferència sobre Gestió Aigua
• 6 Febrer – Rececpió Rei Carnestoltes “Dalai Li Mama”
- Derbi Terrassa – Sabadell
• 9 Febrer – Reunió GM
- GM Territorial – Districte 1 – Reunió de treball
• 10 Febrer – CI Societats Municipals – Visita Eco-equip
- GM Sectorial – Reunió treball sobre Igualtat
- Conferència Solidaritat “Nens Soldats, vides trencades”
• 11 Febrer – Qualitat Democràtica – Reunió treball Nou Reglament Participació
- CI Transparència
- Presentació Jornades Cigró Menut i bacallà
- Presentació del llibre: Vicenç A. Ballester i Camps (1872-1938) Creador de l’Estelada
(Òmnium Terrassa)
- GM Territorial – Districte 2 – Reunió de treball
• 12 Febrer – Dinar Solidari a “La Trobada”
• 13 Febrer – Hermandad Andaluza de Fiñana – Festes de St. Sebastià
• 14 Febrer – Dinar amb H. Andaluza Fiñana
- Eleccions a la Comunitat Musulmana de Terrassa (Observadors electorals)
- Jazz a Prop (Segle XX)

• 15 Febrer – CI Territori
- Reunió GM
• 16 Febrer – Reunió ERC-MES treballadors TMESA
- Reunió amb regidoria joventut + Entitats lleure – Debat figura Eventual Educació
- CI Cultura
• 17 Febrer – Reunió Secretaria General – Isaac Albert
- Pacte per la Neteja – Reunió de Treball
- Presentació pel·lícula Sergi Gómez, El camí més llarg per tornar a casa (Premi Gaudí 2015)
• 18 Febrer – CI Drets Socials
- Visita Instal·lacions TMESA
- Article Carme: “Terrassa Energia Eficient”
- Qualitat Democràtica – Reunió treball Nou Reglament Participació
- Roda de Premsa
- CI Serveis Generals
• 19 Febrer – Reunió SM Comunicació (Espais Polítics mitjans públics)
- Entrem Decàleg Amnistia Internacional per al món local com Acord de Junta de
Portaveus
- Publicació Article ”La fi del Feudalisme (2ª part)” de Carles Caballero
• 20 Febrer – Festa de la Música Moderna (CEM)
• 21 Febrer – Els Tres Tombs
• 22 Febrer - Qualitat Democràtica – Reunió treball Nou Reglament Participació
- Junta de Portaveus
- Reunió GM – Prèvia Ple
• 23 Febrer - Qualitat Democràtica – Reunió treball Nou Reglament Participació
- Visita Leitat ERC
• 24 Febrer – Dinar Alcalde Jordi Ballart – Isaac Albert
- Homenatge Òmnium Terrassa a Muriel Casals
• 25 Febrer – AJUNTAMENT EN PLE
• 26 Febrer – Trobada ERC-MES Casa de la Música
- PRODIS – Cantant Sota la Pluja

Ple del 25 de febrer de 2016
El ple de febrer va esdevenir un Ple important. Un Ple amb 5 de les 6 iniciatives presentades pel grup municipal d’ERC-MES aprovades i on varem aconseguir foragitar,
ni que fos per unes setmanes, la figura imposada del Rei del saló de plens. Un Ple on,
sobretot, ERC-MES va aconseguir tirar endavant propostes per dotar de poder a la
ciutadania per transformar la realitat
Com? Amb propostes com la de Patis Oberts on el plantejament de l’espai de joc com
espai de construcció social va aconseguir el vot unànime de tot el Ple. Un projecte a
fer entre tots, on es comptarà amb AMPES, equips directius d’escoles, veïns i entitats
perquè tots els districtes puguin obrir com a mínim el patí d’una escola a l’entorn fora
de l’horari lectiu.
Esperit compartit també per propostes com la de la Fàbrica de Creació. Una proposta molt ambiciosa que, al ja estar aprovada, permetrà desenvolupar aquesta unitat
d’innovació cultural, elaborar el Pla d’equipaments Culturals a Terrassa i consolidar el
projecte futur de l’associació sociocultural de circ tub d’assaig 7,70. I tot això comptant
amb el lideratge del propi món cultural, a través del Consell de les Arts i la Cultura.
Es tracta de dotar a la ciutadania de les eines necessàries per fer-la participar de la
construcció d’un nou model de ciutat. Les propostes presentades al ple per repensar
el comerç a la ciutat tant des de l’oposició com des del govern poden ajudar a definirnos i per això les varem aprovar, però si sabem la ciutat que volem, el paper que el
comerç ha de fer a cada barri, sabrem emprar molt millor les eines que tenim. Isaac
Albert ho expressava ahir en termes pràctics, Si es presenten eines bones per millorar
el comerç, ERC-MES les recolza però cal mirar a l’entorn, als barris: “Un bon model de
ciutat pot definir allà on cada tipus de comerç és útil”
Aquesta ciutat ha de defensar els recursos per desenvolupar-se adequadament, com
ho han de fer els terrassencs més petits i més petites. Per això també varem negociar
amb el PSC per incorporar a la seva proposta en defensa de l’escola pública punts que
creiem fonamentals: la construcció dels centres pendents a Terrassa, assegurar la ràtio
màxima de 25 alumnes i prioritzar els recursos a l’escola pública davant la concertada.
Això sense oblidar demanar que es desenvolupi l’apartat de la LEC que preveu la intervenció dels Ajuntaments en educació.
El ple també va permetre trobar sinèrgies en temes compartits que tocarà treballar.
És el cas de la proposta per a ordenar les formes alternatives d’accés a immobles a
la ciutat. Una proposta ben treballada per la Candidatura d’Unitat Popular que coincideix amb el punt 188 del nostre programa electoral, a instàncies de les JERC, i que
compartim plenament.

Sinèrgies que també, en certs àmbits, ens han tornat a abocar a aliances estranyes
entre l’equip de govern i Ciudadanos. Una entesa que portarà a la compra de nous
autobusos amb una aposta clarament insuficient per la tecnologia híbrida i per la sostenibilitat. La poca valentia del govern va portar-lo a tancar-se en banda a una esmena on proposàvem 10 vehicles híbrids de 12 metres absolutament contrastats i que
situarien a Terrassa encara a complir els objectius de modernitat i medi ambientals
assumits en un passat.
Un acord poc comprensible que va ser superat per l’aprovació de la proposta de Ciudadanos per fer un pla de futur per la Societat Municipal de Comunicació. Una proposta on encara ens preguntem com PSC i CDC es van deixar enredar per aprovar una
proposta trampa on es veu clarament l’objectiu de Ciudadanos de privatitzar Canal
Terrassa i limitar-hi l’ús del català.

MARÇ
El mes de març començarà, com cada any, fortament marcat per la mobilització política al voltant del dia de la dona, destacant la constitució del Consell d’Igualtat i la
participació d’ERC-MES en la redacció del nou protocol de dol en cas de feminicidi que
varem presentar a finals de 2015.
Les negociacions polítiques més delicades del mes, però, seran al voltant de l’obertura
novament del debat al voltant del Quart Cinturó. Una tema on ERC-MES intentarà treballar un consens de mínims entre totes les forces polítiques, el territori i les entitats.
Un consens que finalment s’estroncarà per la iniciativa unilateral de l’equip de govern
defensant la construcció de tota la infraestructura.
Un mes on també ens tocarà revisar i fiscalitzar com a membres de tots els consells
d’administració de les Societats Municipals, els comptes de l’any anterior.
La ralentització de l’activitat deguda a la Setmana Santa no ens impedirà començar a
treballar en nous temes com la promoció musical a la ciutat.
• 2 Març – Permanent Consell FP
- Inauguració Festival Jazz
• 3 Març – Manifestació educació vs. 3+2 – JERC
- Reunió Pacte per l’Ocupació
- Primer debat televisat legislatura
• 4 Març – Isaac Albert, dinar Cesc Poch (Dir. Agència Catalana joventut)
- Nit de l’esportista
• 5 Març - Trobada Pep Forn amb Drac Terrassa
- Carme Labòria, Anna Surra Acte D.I. Dones de l’Associació Intercultural Musulmana.
• 6 Març – Cercavila per l’educació
• 7 març – Visita Gremi Teixidors – Isaac Albert i Pep Forn
- Assistència Constitució Consell Igualtat
• 8 Març – Participem en acte central Dia de la Dona + altres
- Presentació llibre la vida sense Sara Amat, del terrassenc Pep Puig. Premi Sant Jordi
- Assistència acord St. Cristòfol Unió Jabac pel futbol base
- C. Administració SM Comunicació
• 9 Març – Inici reunions treball Protocol de dol davant feminicidi a Terrassa (proposta
ERC-MES)
- Reunió Carles Caballero treballadors Mina (CCOO)
• 10 Març – Dinar Isaac Albert amb Conseller Justícia, Carles Mundo

- Cons. Administració Habitatge
• 11 Març – Cons. Administració Patrimoni + Funerària
• 12 Març – Donem Sang. Jornada #Bombersambcor
• 13 Març – Picnic Jazz
- Visita a Maternitat d’Elna amb integrants Comissió 8 de març
• 14 Març – Reunió treball interna Eco-Equip
• 15 Març - Trobada Biter – Carles Caballero: bicicletes a la ciutat
- Trobada grup ecologista GPENAT respecte 4rt cinturó
- Acte polítiques actives per l’Ocupació
- Cons. Administració SM. Eco-equip i Egarvia
- Medalla d’Or de la Ciutat a Josep Mª Farràs
• 16 Març – Consorci TDT- Isaac Albert - Aprovar pressupostos
- Prova pilot comptadors Mina Aigües
• 17 Març – CI Drets Socials
- CI Transparència
• Any nou Bahai
• 18 Març – CI Serveis Generals
- Presentació Llibre Terrassa 2015
- Dinar Consellera Dolors Bassa
• 19 Març – Presentació Acte 35 Aniversari Drac
• 22 Març – CI Cultura
• 23 Març – Junta de Portaveus
- CI Desenvolupament
• 31 Març – Ple Ajuntament

Ple del 31 de març de 2016
El ple del mes de març va tornar a portar l’ala més filosòfica de la política a la sala
consistorial de Terrassa. Un cop més la disparitat d’opinions sobre el pragmatisme
i utilitat de les propostes presentades ha marcat el posicionament polític i ideològic
dins del Ple.
Una bona mostra ha estat el retorn del debat sobre el Quart Cinturó al Ple. Una infraestructura sobre la qual, sens dubte, s’ha de replantejar el posicionament de la ciutat però que ha estat portada al ple de forma poc pràctica possible: amb una proposta
de l’equip de govern amb arguments maximalistes per defensar tota la B-40 propis de
la patronal i que, malauradament, no es van ni intentar pactar amb l’oposició.
El plantejament, a més, va trencar els intents de consens que havia estat intentant
teixir el nostre grup municipal per defensar allà on tots ens podíem trobar. És a dir,
acabar el nyap del tram Abrera - Terrassa, interconnexió amb la C-16 i la C-58 i, per
últim, l’ampliació de carrils en aquesta darrera via. Un plantejament lligat a la defensa
d’un diàleg territorial i supramunicipal on entre tots es pugui definir un nou model
d’ordenament territorial. Una visió pràctica, en definitiva, que transcendia una proposta poc treballada per l’equip municipal. De fet, el propi alcalde, va
acabar anunciant que cercaria aquest diàleg reclamat des de tota
l’oposició d’esquerres.
Afortunadament, la manca de consens respecte aquest punt va
tenir el seu contrapunt en l’aprovació definitiva del nou Reglament de Participació Ciutadana, un treball on s’ha respectat a
l’oposició i on ERC-MES ha pogut tirar endavant un 80 per cent
de les propostes presentades.
Un pragmatisme que, des d’ERC-MES, també varem voler portar
al Ple defensant les infraestructures ferroviàries com a model de
mobilitat. I, quina millor manera de fer-ho que reclamant el traspàs íntegre de rodalies per la seva gestió directa pel govern de
la Generalitat.
Qüestions de país que, lluny del seu aparent simbolisme, afecten
a la nostra realitat directa. Així, l’aprovació de la proposta d’ERCMES contra la sentència que nega la gestió de les donacions socials del 07% de l’IRPF a les entitats del tercer sector que no operin a tot l’estat. Un atac a les entitats de proximitat que pot afectar
a projectes també d’àmbit terrassenc.
Un tema que, evidentment, no es va entendre des de l’espanyolisme

conservador de Ciutadans i el PP, que van aprofitar aquest ple també per treure pit
per la tornada del bust de Rei al consistori. Un debat on el portaveu d’ERC-MES, Isaac
Albert, es va limitar a recordar que el consistori té la legitimitat d’aprovar i executar
propostes per transformar la realitat, més enllà del marc legal imposat.
Una voluntat de canviar la realitat que també es va expressar de forma gairebé unànime en l’aprovació de la proposta per rebutjar el tractat de la UE amb Turquia per frenar l’allau de refugiats. Una proposta on tots varem decidir cercar noves vies per una
cooperació terrassenca més efectiva davant la crisi humanitària.
Finalment, hem de dir que el pragmatisme també va portar ERC-MES aquest mes
a posposar la seva proposta per a la promoció musical a la ciutat. Una iniciativa treballada amb diverses entitats i iniciatives musicals dins Terrassa però que, davant la
manca de suports explícits dins el ple, necessitarà d’un marge de negociació política
per poder fer-la realitat.

ABRIL
A part dels actes festius i reivindicatius al voltant del 14 d’abril, aquest mes es treballarà intensament en reunions i trobades per perfilar línies d’acció futures en temes
claus de ciutat. Destacaran les trobades al voltant del model futur de la gestió de
l’aigua (Taula de l’Aigua, CC.OO...), però també prendrem un paper protagonista a la
creació del grup de treball per l’actualització del Pla local d’inclusió social, proposem
(i se’ns accepta) l’actualització del Reglament d’Igualtat i treballarem amb els agents
implicats en les propostes per al ple referents a bicicletes i promoció musical. Un mes
on també s’activarà de nou la Taula de treball de l’Anella Verda, el plenari del Consell
de la formació professional donarà per reflexionar i ens veurem obligats a ajudar el govern per solucionar les mancances del futur concurs de menjadors per escoles bressol.
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

1 Abril – Centenari Cinema Catalunya
2 Abril – Festa Major Can Palet
3 Abril – Castellers de Terrassa – Diada del Local
4 Abril – Reunió GM
- Reunió GM – Grup Comunicació
6 Abril – Dia de les esquadres
- Reunió informativa del Procés participatiu Aigües de Terrassa
- Reunió Equip ERC-MES Educació
7 Abril – Dinar de treball actualització del PLIS
- Debat polític a Canal Terrassa
8 Abril – Congrés de la UGT de Catalunya (Amb Oriol Junqueras)
- Reunió Pressupostos 2017 – Isaac Albert + Alfredo Vega
- Comissió pel desplegament del Reglament d’Igualtat
- Jornades d’Auditoria Ciutadana de l’aigua
- Reunió Quart Cinturó (Territori)
- Festival DIDO de Titelles
9 Abril – Jornades d’Auditoria Ciutadana de l’aigua
- Festa de la República
- Culturassa
- Primera mostra de cerveses artesanes de Terrassa
11 d’abril – Reunió GM
- Dinar de Treball
12 Abril – Jornades “Som elèctrics? Setmana del vehicle Elèctric” MANCTEC

• 13 Abril – Permanent del Consell Escolar Municipal
- Consell de Solidaritat
- CI Societats Municipals
- Presentació Documental “Joana Biarnés. Una entre tots”
- Permanent del Consell de Solidaritat – Revisió pressupost, refugiades, etc
• 14 Abril – Inauguració XNEJ Oficinal Jove del Vallès Occidental a Terrassa
- Grup de treball política i tècnic del Pla Local d’Inclusió Social
- CI Transparència
- Nit de la República – Premis Gorra Frígia
• 15 Abril – Reunió Àrea 3 – Informativa concurs de menjadors
• 18 Abril – CI Territori i Sostenibilitat
- Reunió GM
• 19 Abril – CI Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
- Medalla d’Honor a Salvador Alavedra
• 20 Abril – CI Desenvolupament
- Plenari del Consell de la Formació Professional
- Reunió ERC-MES amb Prou Barreres

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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PREMIS GORRA FRÍGIA I GUILLOTINA

Sopar de la República

Dijous 14 d’abril de 2016, a 2/4 de 9 del vespre
SOCIETAT CORAL ELS AMICS (carrer Pantà, 57 - Terrassa)
Durant l’acte es
lliuraran els premis
GORRA FRÍGIA i
GUILLOTINA
que premien els valors
republicans d’algun
personatge de la ciutat
al llarg de l’any

20 €

Presentació a càrrec de

Isaac Albert i Agut

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

Amb l’assistència de

Carles Mundó i Blanch
CONSELLER DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RESERVES A: 93 733 13 97
www.laccio.cat - terrassa@esquerra.cat
o al local d’ERC Terrassa: Ctra. Matadepera, 2

/esquerra.terrassa

@ERCterrassa

LLUKI 2007

•

- Trobada de treball Proposta Promoció musical
- Reunió Taula de l’Aigua – ERC-MES, CUP, TeC
- Taula de l’Anella Verda
21 d’Abril – CI Drets socials
- Reunió Concurs menjadors escolars
- CI Serveis Generals
- Reunió CCOO – Comité treballadors Mina
- Concert Dia d’Europa. Pinzellades d’Europa
- Ateneu Terrassenc – 125 anys Certàmens literaris Terrassa
- Article Isaac Albert – Som Ciutadans, no consumidors
22 Abril – Presentació nova associació cultural “La Xemeneia”
23 Abril – Sant Jordi
- 35è Aniversari dels Bastoners de Terrassa
24 Abril – 35è aniversari dels Bastoners de Terrassa
25 Abril – Junta de Portaveus
- Suport a Roda de Premsa Òmnium Moció per declara dia de Sant Joan Diada Nacional dels Països Catalans
- Reunió GM Prèvia al Ple
26 Abril – Consell de Benestar Social
27 Abril – Plenari del Consell Escolar Municipal
28 Abril- PLE AJUNTAMENT
29 Abril – Reunió amb AAVV Sant Llorenç
- Debat Immigració, Religió i Política (organitzat per militants i activistes marroquins
Terrassa)
30 Abril – Festa de la Primavera (CE Terrassa)
- Festival Cinema d’Autor Cine Catalunya

Ple del 28 d’abril de 2016
El ple d’abril va quedar suspès a mitges, després d’una sessió de sis hores amb temes
importants i un debat complicat. Això va comportar que no es pogués tirar endavant
la proposta de promoció musical d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres que
feia dos mesos que preparàvem. Tampoc es va poder parlar d’estendre l’èxit de la prova pilot que va impulsar ERC-MES el gener passat a la Biblioteca Central de Terrassa
d’horari nocturn en època d’exàmens i que es volia consolidar des de l’inici del període
de proves del mes de maig. Per no parlar de propostes de suport als ajuntaments
investigats per l’Audiència Nacional per haver donat suport a la declaració sobiranista
del Parlament, que també signàvem, o la iniciativa per millorar la salut sexual de les
joves on ERC-MES també havia jugat un paper actiu.
Punts que van quedar posposats fins al proper ple de maig després d’una sessió llarga
i intensa on temes de ciutat importants com l’aigua o el transport públic varen tornar a
prendre un paper rellevant. Debats on, malgrat jugar un paper de responsabilitat, des
de l’oposició no es va poder fer menys que requerir a l’equip de govern un paper de
responsabilitat perquè l’Ajuntament asseguri a la ciutadania de Terrassa les màximes
garanties respecte a que els serveis públics són i seran gestionats de forma transparent, amb rigor i evitant qualsevol perjudici al bé comú.
Parlem d’un procés de fi de la concessió del servei d’abastament d’aigua on tothom
accepta que es va tard i on toca ser molt curosos perquè tota la informació per fer

el canvi de gestió estigui a l’abast de la
ciutadania i perquè els interessos privats
no compliquin la gestió futura. L’acord
de tots els grups per garantir l’estabilitat
dels treballadors de Mina en aquest ple
va ser un bon pas en aquesta línia. Punt
de trobada que no va excloure una petició explícita a l’equip de govern per assumir un paper més decidit en la defensa dels interessos col·lectius que l’exercit
fins ara.
Un paper de responsabilitat de l’oposició
que també va portar a permetre la compra de quatre autobusos de segona mà
a preu de ferralla (20.000 euros en total)
per cobrir les mancances d’un servei on
cada cop s’accentua més la manca de
previsió del govern en la pressa de decisions.

Una manca de plantejaments a llarg termini que també vam fer notar des d’ERC-MES
en l’aprovació del crèdit extraordinari per a noves inversions. Per explicar-nos, aquells
diners sobrants del pressupost anterior (sorprenentment, més de 4 milions d’euros) i
que el govern invertirà en diversos projectes sense que destaqui cap iniciativa on es
pugui demostrar que l’equip socialista té una visió ambiciosa de la ciutat futura.
Debats importants, requerits del seu temps i d’obligat abordatge, que varen suposar la
part més coherent d’un Ple on, un cop més, la política també va ensenyar la seva cara
més qüestionable.
En aquest sentit, Ciudadanos va continuar amb el seu idil·li soterrat amb la sociovergència amb un més que aparent mercadeig de sentits de vot per facilitar les propostes d’uns i altres. Una entesa estranya on el govern votà a favor d’una proposta de
Ciudadanos abogant per millorar la informació als joves sobre l’oferta formativa i de
mobilitat internacional per la Unió Europea amb mesures buides de contingut o que,
directament, ja es duen a terme. Un vot a favor incomprensible, més tenint en compte
que, com va destacar ERC-MES, Ciudadanos no s’ha preocupat de conèixer ni escoltar
tota la feina que s’està fent des del Consell de Joves en aquest àmbit.
Clar que, vot per vot, Ciudadanos també va acabar facilitant una proposta de PSC i CiU
pel foment de la Formació Professional on, a part de no aportar gairebé res, fins al ma-

teix dia del Ple defensaven un redactat on ni es contemplava que Catalunya compta
des de fa prop d’un any d’una llei pròpia que regula aquests estudis. Que en el debat,
tant CiU com Ciudadanos confonguessin la FP amb una fàbrica de mà d’obra quan
hauria de ser un camp de formació de professionals, com el seu nom indica, només
certifica el poc que pot aportar l’aprovació d’aquesta proposta a la nostra ciutat.
Per sort, propostes més senzilles però força més pràctiques com la de promoció i
protecció de l’ús de la bicicleta proposada per ERC-MES van estalviar-se aquests mercadeigs. I és que el vot per unanimitat de la mateixa permetrà la futura creació d’un
registre de bicicletes i aparcaments més segurs per tots els usuaris que s’animin a
utilitzar aquest transport alternatiu.

I ARA QUÈ?
Una memòria anual mai té un punt i a part, mai és conclusiva. Aquí hi posem un punt
i seguit. El projecte compartit del grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment
d’Esquerres, com es demostra en aquesta memòria, va molt més enllà de la confluència de dos partits compartint espai municipal dins el consistori.
El resultat de les eleccions municipals del 2015 ens va donar l’oportunitat de començar
a fer realitat un projecte. Una visió de la política municipal nascuda de la confluència
d’idees, talent i objectius de tot l’àmbit progressista i independentista dins la nostra
ciutat. Persones que creiem que Terrassa és una ciutat que té el potencial i el talent
per sortir de l’atzucac on ens va posar la crisi i situar la nostra ciutat en el lloc que es
mereix com una de les ciutats més importants del país.
El talent, el potencial d’aquesta ciutat per deixar enrere els altíssims percentatges de
risc d’exclusió social, per potenciar els recursos propis per reactivar l’economia, el comerç i l’emprenedoria a la ciutat, per idear projectes al voltant del talent potencial
generat entorn del món universitari, l’empoderament i dinamització de les entitats i
associacions de la ciutat com autèntics motors de canvi...
Creure en Terrassa és fàcil. I treballar per Terrassa i per la seva gent és una obligació
que no defugirem. Tots els projectes engegats durant aquest primer any de legislatura seguiran actius per fer-los plenament viables i els reptes de futur, tan grans i
complexos com la fí de la concessió del Servei de subministrament d’Aigua, el futur de
TMESA o la gestió i millora del servei d’Eco-equip, seran tractats des del grup municipal d’ERC-MES des del treball diari per obtenir els millors resultats per la ciutadania.
Fa un any varem oferir el canvi a la ciutat per dur a Terrassa una nova forma de fer
política. No haver tingut l’oportunitat de governar, però, no ens ha manllevat ni un sol
instant la possibilitat d’introduir aquesta nova concepció proactiva de la política dins
el consistori municipal.

