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Ballart refà el cartipàs de 
Terrassa i crea la regidoria 
per municipalitzar l'aigua 

 La portarà Alfredo Vega, que també serà el primer tinent d'alcalde, en 
substitució de Rosa Maria Ribera 

 Regidors veterans agafen més protagonisme 

•  

L'alcalde, Jordi Ballart, amb Alfredo Vega a la dreta i Miquel Sàmper a l'esquerra, ahir després de la roda de 

premsa Foto: P.M. 

 

PAULA MERCADÉ - TERRASSA 

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presentar ahir el nou cartipàs municipal i va 
destacar que la seva elaboració havia estat una “decisió difícil i complicada”, i que s'ha 
donat més protagonisme als regidors veterans i provinents de l'anterior govern de Pere 
Navarro: Alfredo Vega, Amadeu Aguado i Lluïsa Melgares. De la nova estructura també 
se'n deriva la importància que pren el tema de l'aigua des d'ara i fins a final de mandat. 
Per això, Ballart ha creat una regidoria específica que portarà Alfredo Vega, que 
divendres va ser nomenat primer secretari del PSC de Terrassa. 

La nova regidoria no tindrà cap efecte en l'organigrama tècnic i qualsevol decisió 
referent a la gestió de l'aigua passarà per una comissió política estratègica, també de 
nova creació, formada per Ballart, el mateix Vega i el soci del PDeCAT, el segon tinent 
d'alcalde, Miquel Sàmper. 

Vega es converteix en el nou home fort i passarà de tenir la tercera tinença d'alcaldia a 
la primera, en substitució de Rosa Maria Ribera. Tot i que Ballart volia evitar fer 
valoracions, no va poder amagar l'obvietat: “Vega passa a ser [...] el tinent d'alcalde de 



més rang.” Gestionarà la mateixa àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en què ha 
aconseguit els suports per aprovar ordenances i pressupost amb un tarannà més 
dialogant sense tenir majoria de govern. I ho farà comptant amb Meritxell Lluís 
(PDeCAT), que s'encarregarà de l'àrea de Transparència, i Amadeu Aguado, que portarà 
Estructura Territorial i Districtes. 

La que fins ara era la mà dreta de Ballart, Rosa Maria Ribera, ocuparà la nova regidoria 
de Presidència, Relacions Institucionals i Europees, entre d'altres. Perd la tinença 
d'alcaldia de Drets Socials i Serveis a les Persones, que recaurà en Lluïsa Melgares, de 
qui Ballart va destacar la feina com a regidora durant els últims deu anys. 

Els canvis no acaben aquí, perquè el regidor Jordi Flores, que és l'únic que té mitja 
dedicació, deixa l'àrea de Comunicació i Premsa per centrar-se en la regidoria de 
Cultura. Comunicació passa a mans de Noel Duque, que continua a Serveis Socials i 
Joventut. Maruja Rambla deixa Seguretat, després d'episodis d'enfrontament amb 
l'oposició, i la portarà el quart tinent d'alcalde, Marc Armengol, que a canvi deixarà un 
dels temes calents, el de la neteja, al veterà Aguado. Per Ballart aquest govern “canvia 
de pell, però no d'ànima”. 

 


