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DECRET:

Instrucció de Serveis per al desenvolupament del Projecte Rieres de Terrassa.
 
 
A l’inici del mandat de la Corporació Municipal 2019-2023, amb motiu de l’establiment de les
delegacions de competències d’Alcaldia a les regidores i regidors que formen part del Go-
vern Municipal, es va crear la Regidoria de Rieres, que forma part del conjunt d’atribucions
de govern delegades en la regidora de Presidència.
 
A l’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa de Govern per al
mandat 2019-2023, que inclou com un dels seus grans objectius el següent: «8.- Rieres:
trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els
barris /ODS_10/11».
 
Des d’aquella data i fins a l’actualitat s’han portat a terme tot un conjunt d’actuacions amb
l’objectiu de poder establir un model organitzatiu adequat als objectius del Govern Municipal
en la fase actual, per tal d’implementar els mecanismes i dinàmica de treball que han de per-
metre definir el projecte de futur i impulsar accions de millora a les rieres de Terrassa.
 
En aquest sentit, es proposta un model organitzatiu que preveu mecanismes per a garantir
l’actuació transversal dels serveis municipals que hauran de treballar tècnicament totes les
propostes i estructurar els projectes de futur en aquest àmbit. Alhora incorpora instruments
que han de permetre potenciar la participació i el diàleg amb les entitats i associacions rela-
cionades amb les rieres en els processos d’estudi i deliberació amb profunditat dels projec-
tes de futur en aquest àmbit.
 
Atenent aquests antecedents, vista la proposta de la Direcció de Presidència i en exercici de
les facultats que tinc conferides, aquesta Alcaldia
 
 
D E C R E T A :
 
 
PRIMER.- Constituir la TAULA DE SEGUIMENT DE LES RIERES, adscrita a l’Alcaldia-Pre-
sidència, com a espai de deliberació, d’estudi, de proposició i de plantejament d’acords, pro-
jectes o actuacions al govern municipal, en relació als trams urbans de les rieres del Palau i
de les Arenes, especialment, així com pel que fa al conjunt del sistema de rieres i torrents
del terme municipal de Terrassa.
 
La composició, funcions i règim de funcionament de la dita taula serà la que s’indica a conti-
nuació:
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a) Composició
 
La Taula de Seguiment de les Rieres estarà integrada per:
 

 La Regidora de Presidència i Rieres, que n’exercirà la Presidència.

 Un/a representant designat/da pels Grups Polítics amb representació al Ple Municipal
(Tot per Terrassa, ERC-MES, PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa).

 Representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa, que agrupa les enti-
tats veïnals dels barris per on transcorren la riera de les Arenes i la riera del Palau:
fins a un màxim de 7 persones en cas que les reunions siguin presencials, i  fins a un
màxim de 10 si les reunions són telemàtiques.

 Un/a representant de la FAVT (Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa)

 Les/els membres de l’Equip d’Estratègia de Rieres que sigui necessari en cada cas,
segons l’ordre del dia, i que es crea i defineix en l’apartat segon del present Decret.

 

La Taula de Seguiment de les Rieres podrà convidar a participar en les seves reunions a
aquelles entitats, organitzacions públiques o privades, col·lectius i persones que consideri
oportunes per tal de recollir la més àmplia informació i aportacions, en atenció als temes a
tractar en cada moment.

b) Calendari
 
La Taula establirà el calendari de reunions i la mecànica de funcionament que consideri con-
venient per al millor compliment de les funcions que té assignades, respectant en qualsevol
cas una periodicitat mínima d’una reunió semestral, que hauran de ser convocades per la
seva presidència al menys amb una setmana d’antelació.
 

 
SEGON.- Constituir l’Equip d’Estratègia de Rieres, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic,
de caràcter transversal i adscrit a Presidència, amb l’objectiu de centralitzar i treballar tècni-
cament totes les propostes d’actuacions relacionades amb les rieres, així com d’estudiar i
estructurar els projectes de futur en aquest àmbit, d’acord amb el que determina el Progra-
ma de Govern i de mantenir una relació estable amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
  
De forma específica, es determina que totes les actuacions dels diferents serveis municipals
relacionades amb l’àmbit de les rieres de Terrassa i del seu entorn immediat, ja siguin ordi-
nàries, puntuals o urgents, s’hauran de comunicar prèviament a l’Equip d’Estratègia de Rie-
res per a l’anàlisi del seu impacte i per al seu seguiment.
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Aquest Equip d’Estratègia de Rieres estarà format per: 
 

- Regidora de Presidència i Rieres, que exercirà la presidència.
- Direcció de Presidència, que coordinarà l’equip
- Direcció d’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat
- Direcció d’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
- Direcció de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat
- Direcció de Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic
- Direcció de Serveis d’Urbanisme
- Direcció de Serveis Jurídics
- Cap de Protecció Civil
- Director de Programes de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat
- Responsable de l’Oficina Tècnica de Rieres

 
En funció dels àmbits o matèries a tractar s’hi podran incorporar puntualment representants
dels serveis municipals que es considerin oportuns. 
 
Podrà també sol·licitar i encomanar els informes i estudis necessaris per desenvolupar la
seva activitat.
 

TERCER.- Fer avinent l’existència de la Instrucció de Serveis que ha estat aprovada a totes
les persones interessades i al conjunt de l’organització municipal, per a la seva observança i
compliment. 

L'Alcalde

Jordi Ballart i Pastor
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