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Canvis al govern de Terrassa: Vega guanya poder i 
serà regidor de l'Aigua 
 Jordi Ballart crea una nova regidoria de l'Aigua que serà assumida per Alfredo Vega, que també passa a ser 
primer tinent d'alcalde 

 Lluïsa Melgares entra el grup de tinents d'alcalde i Rosa Maria Ribera portarà Presidència en un remodelat 
cartipàs municipal 
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Alfredo Vega, a la dreta, passa a ser el número dos del govern de Terrassa. | Albert Prieto 

El govern municipal de Terrassa es renova. L'alcalde socialista de la ciutat, Jordi Ballart, ha 

confeccionat un nou organigrama polític per afrontar "amb il·lusió" la segona meitat del 

mandat. Els canvis, que Ballart qualifica com a "estratègics", es van acabar de decidir aquest 

dilluns al vespre, segons ha explicat el batlle egarenc. L'equip de govern continua format pels 

mateixos regidors: els del PSC i els del PDECat. En el nou cartipàs dona més importància a 

Alfredo Vega i compta amb dues noves regidories que dependran directament d'alcaldia. 

  

La principal conseqüència dels canvis és l'ascens d'Alfredo Vega, que es converteix en el 

número dos de l'Ajuntament de Terrassa. Vega, que la setmana passada va ser escollit líder del 



PSC de Terrassa, passa a ser el primer tinent d'alcalde; fins ara, n'era el tercer. Continuarà 

assumint, com fins ara, l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. 

  

L'altra gran novetat del nou organigrama és la creació de la regidoria de l'Aigua, una regidoria 

específica que penja d'alcaldia i creada amb motiu del procés de municipalització del servei 

d'abastament d'aigua a Terrassa. Alfredo Vega serà l'home fort d'aquesta nova regidoria que 

tindrà "rellevància política", segons explica l'alcalde, i que descarregarà l'àrea de Territori i 

Sostenibilitat dirigida per Marc Armengol. Malgrat el canvi polític, l'equip tècnic continuarà 

depenent de la mateixa àrea. 

  

Juntament amb la regidoria de l'Aigua, també es recupera la regidoria de Presidència, amb Rosa 

Maria Ribera al capdavant. La fins ara tinent d'alcalde passa a ocupar aquesta regidoria que 

dependrà d'alcaldia i que assumirà les competències de les Relacions Institucionals, de les 

Relacions Europees i Internacional i de l'Observatori Econòmic i Social. 

  

Finalment, la ja existent regidoria de Comunicació i Premsa, que penja també d'alcaldia, passa a 

mans de Noel Duque. Aquest regidor manté també Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil. 

Abans, Comunicació i Premsa depenia de Jordi Flores, que ara es queda només amb Cultura. 

Flores és l'únic regidor de l'equip de govern amb una dedicació parcial. 

 

Lluïsa Melgares, nova tinent d'alcalde 

  

Tot i que es mantenen les cinc tinències d'alcaldia, la sortida de Rosa Maria Ribera provoca 

l'entrada de Lluïsa Melgares a aquest grup. Alfredo Vega, Miquel Sàmper, Lluïsa Melgares, Marc 

Armengol i Amadeu Aguado ocupen a partir d'ara i per aquest ordre els principals càrrecs del 

remodelat equip de govern. Lluïsa Melgares assumeix l'àrea de Drets Socials i Serveis a les 

Persones, i manté la destacada regidoria d'Habitatge i Mediació Comunitària, així com la de 

Polítiques de Gènere i la regidoria LGTBIQ. 

  

La resta de canvis afecten només algunes regidories, segons explica l'alcalde per tal de 

redistribuir les dedicacions. Destaca, però, el canvi de mans de dues regidories de pes: la de 

Neteja i Recollida de Residus i la de Seguretat. La primera passa a mans d'Amadeu Aguado i 

allibera Marc Armengol, que assumeix directament Seguretat. Finalment, Ribera es farà càrrec 

de Turisme. 

  

Al marge dels balls de regidories i tinències d'alcaldia, la remodelació del cartipàs municipal 

comporta la creació d'una Comissió política d'Estratègia de Ciutat, al capdavant de la qual 

estaran els dos portaveus dels grups que integren el govern de Terrassa: Alfredo Vega, del PSC, i 

Miquel Sàmper, del PDECat. 

  

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, afirma que els canvis s'han produït "de manera no gens 

traumàtica" i buscant col·locar cadascú on més pugui aportar. Finalment, destaca que els canvis 

polítics no tindran cap incidència en l'aspecte tècnic ni de serveis i que no suposaran cap cost 

afegit, ja que tots els regidors mantenen la seva dedicació. 

  

 El nou cartipàs del govern municipal de Terrassa, en detall  

 


