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INTRODUCCIÓ.
Configurar entre tots i totes la ciutat sostenible i cohesionada del segle XXI.
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) preveu que dins de 20 anys, dos terços de la
població mundial es concentrarà a les ciutats. Per tal d’harmonitzar la continua
concentració urbana amb la sostenibilitat social i ambiental al conjunt del planeta, la
mateixa ONU va plantejar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’any
2030, recollits a la Nova Agenda Urbana de les NNUU, a l’Agenda Urbana 2030 de la Unió
Europea i també traslladats al nostre país per l’Agenda Urbana Española i l’Agenda Urbana
de Catalunya, ambdues de recent aprovació pels governs estatal i autonòmic.
A Catalunya, ja fa anys que prop del 70% de la població resideix i treballa a la Regió
Metropolitana de Barcelona, de la qual Terrassa és la tercera ciutat, i en el qual vol exercir
la funció de lideratge que correspon a les seves capacitats i potencialitats.
Els socialistes de Terrassa, compromesos des de sempre amb un desenvolupament
reductor de les desigualtats i garant de la cohesió social i la sostenibilitat econòmica i
ambiental, a més de definir les polítiques locals del benestar, fem nostres els ODS
plantejats per les Nacions Unides per a l’any 2030 i les Agendes europea, espanyola i
catalana.
Davant les eleccions municipals del maig de 2019, ens hem plantejat debatre i definir els
principals objectius estratègics del proper govern de la nostra ciutat, a partir d’un diàleg en
profunditat amb agents socials, amb entitats i amb ciutadans i ciutadanes. L’objectiu de
fons és dibuixar la Terrassa que volem amb una visió a llarg termini i realitzar les
transformacions urbanes necessàries que ens permetin un desenvolupament sostenible i
millorar la vida i el benestar de les persones, de totes les persones..
Els darrers deu anys, a Terrassa, com a tot el país, hem patit una crisi econòmica de forta
intensitat, que ens ha obligat a centrar tots els esforços municipals en mantenir els serveis
públics bàsics i augmentar les polítiques socials per a pal·liar els efectes de la crisi sobre els
sector més febles de la població.
Ara, amb les perspectives de recuperació d’un creixement econòmic moderat,
renovem l’ambició per a la ciutat i volem, i ens comprometem fermament en fer-ho, donar
un nou impuls al desenvolupament i el progrés de Terrassa. Crear més riquesa i més
ocupació de qualitat, i distribuir-les de forma justa i equilibrada. Garantir l’equitat i la
igualtat d’oportunitats per a tothom. En resum, fer una Terrassa més rica i plena, més
justa, més cohesionada i sostenible en els àmbits social, econòmic i ambiental.
Per a nosaltres, el desenvolupament sostenible ha de ser-ho en quatre aspectes:
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1) socialment: assolir la cohesió i l’equitat, amb ocupació estable i de qualitat,
2) ambientalment: reducció dels impactes i de la petjada ecològica, i transició a un nou
model energètic basat en les energies renovables,
3) econòmicament: ha de perseguir l’eficiència en tots els elements de la cadena
productiva, i una distribució equitativa de costos i beneficis, i la reutilització de residus dels
processos productius com a matèries primeres d’altres processos,
4) la integració gradual i l’impuls de l’economia verda i circular, segons els principis de
reutilització de residus industrials com factors productius d'altres indústries als polígons
industrials, en el que s'anomena “ecologia industrial”, etc.. i
5) s’ha de basar en el bon govern, en normatives justes i en institucions inclusives i
cohesionadores, i en una administració completament digitalitzada, fàcil, accessible,
transparent, eficaç i eficient, que sigui un veritable factor de competitivitat del nostre
territori.
El programa socialista fa seus els ODS i els objectius de les Agendes Urbana 2030 espanyola
i catalana, i proposa pel mandat 2019-2023 les següents actuacions:

.
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1. LA TERRASSA COMPETITIVA I DE LES OPORTUNITATS
Després de la crisi, un nou impuls.
Els efectes de la llarga crisi econòmica iniciada la tardor del 2007, es fan visibles encara avui
a Terrassa, on es manté un atur del 12,54% ( abril 2019) que afecta més a les dones
(15,85%) que als homes ( 9,85%) i que presenta elevades dosis de precarietat laboral,
sobretot entre la gent jove, amb més del 30% dels contractes de caràcter temporal.
Aquest és el principal problema de Terrassa, i aquesta ha estat la principal ocupació del
govern socialista de Terrassa dels darrers mandats (el 2013 l’atur havia arribat al 25% i s’ha
anat reduint fins l’actual) i aquesta serà també la principal ocupació del govern socialista de
la ciutat pel proper mandat, amb l’objectiu de reduir l’atur a xifres per sota del 7% que hi
havia abans de la crisi.
Però l’economia del segle XXI actua en un entorn global i d’aplicació intensiva de la
tecnologia, de la informació i del coneixement, i la competència de ciutats i territoris es
resolt també en paràmetres de coneixement. La creació d’una ocupació de qualitat i
sostenible només serà possible amb el desenvolupament d’un model de ciutat intensiu en
coneixement. Per això, revitalitzar i actualitzar el caràcter industrial de Terrassa, sense
menystenir altres sectors intensius en informació i coneixement, ens sembla l’estratègia
més encertada per aquests objectius d’ocupació.
La reindustrialització que proposem des del PSC haurà de ser veritablement innovadora, en
el sentit que haurà de fer front i adaptar-se, a més de als efectes de la crisi, als nous reptes
i oportunitats regionals i globals. A més de crear ocupació, tenim el repte d’aconseguir un
desenvolupament equilibrat i sostenible, neutralitzar els importants impactes ambientals
del creixement econòmic, les emissions de gasos d'efecte hivernacle que donen lloc al
canvi climàtic i la contaminació de l'aire que respirem, etc.

1.1. La generació d’ocupació de qualitat i diversificació de l’activitat econòmica com
a garantia de cohesió social.
1.
2.

3.

Avançarem en la concertació social i econòmica actualitzant l’estructura i
funcionament del Pacte per l’ocupació de Terrassa com exemple referent que és de
cooperació entre tots els agents implicats en la generació d’ocupació a la ciutat.
Modernitzarem de manera sistèmica i transversal un servei tan essencial per a
l’activitat econòmica local com el de legalització d’activitats per tal de convertir-lo en
un referent català no només quant a velocitat i eficiència sinó també en anticipació i
assessorament.
Incorporarem com a eix a totes les polítiques actives d’ocupació la prospecció i la
cooperació permanent amb totes les empreses del territori., reforçant els serveis
6

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

d’intermediació i de relació amb les empreses.
Optimitzarem la borsa local de treball per tal de fer-la molt més eficient en l’obtenció
dels millors perfils professionals que demandi el teixit productiu.
Garantirem a tots els ciutadans i ciutadanes que es troben en situació d’atur una
orientació prelaboral amb l’establiment d’un itinerari professional a mida, dirigit i
tutoritzat per serveis especialitzats en la matèria.
Crearem un Centre de Formació d’Oficis en col·laboració amb els diferents gremis
locals que es configuri com una escola taller permanent per als oficis més demandats
Impulsarem cases d’oficis per a joves vinculades al sector de la rehabilitació de
diferents barris de la ciutat
Augmentarem la inversió en formació professionalitzadora per tal que la ciutadania
terrassenca pugui millorar els seus perfils professionals. També establirem beques i
ajuts amb la finalitat d’aconseguir que les persones amb càrregues familiars puguin
acabar els itineraris formatius i l’adquisició de competències i habilitats professionals.
Garantirem a totes les persones de Terrassa que vulguin millorar la seva carrera
professional o canviar de feina un servei personalitzat d’assessorament, prospecció i
acompanyament, acostant els serveis d’atenció per l’ ocupació i orientació als
districtes de la ciutat
Intensificarem els programes finançats per l’Ajuntament en cooperació amb els agents
socioeconòmics de la ciutat per continuar apostant pel treball integral i personalitzat
amb les persones en recerca activa de feina però amb major dificultat per a la seva
inserció laboral com menors de 30 anys, majors de 45 i persones aturades de llarga
durada.
Combatrem l’economia submergida en qualsevol dels àmbits productius mitjançant
l’acció inspectora en les competències municipals i campanyes sensibilitzadores tot
denunciant les plusvàlues aconseguides d’aquest forma, les quals no repercuteixen en
el sistema econòmic, no aporten valor social ni garanteixen els drets dels treballadors i
treballadores.
Incorporarem la perspectiva de gènere a les actuacions que es duen a terme en tots els
serveis de promoció i desenvolupament econòmic.
Intensificarem l’activació de les clàusules socials als contractes públics per tal
d’incentivar per exemple la contractació d’aturats de llarga durada.

1.2. Innovació i talent com a factors de singularització i atracció.
14. Crearem l'Agència del Talent Emprenedor, un instrument de concertació i cooperació
públic privada de caràcter metropolità per a la l’atracció, consolidació, dinamització i
visualització de totes les iniciatives que tinguin com a base el talent i un espai de
concentració de creativitat on poder d’on puguin sorgir projectes d’alt valor afegit.
Impulsant iniciatives d’acceleració, incubació i de venturebuilders (“productores” de
startups) en els seus processos de mentorització i assessorament en totes les etapes
de les startup, articulant l’ecosistema innovador de la ciutat. Convertint Terrassa en
7

15.

16.

17.
18.
19.

un LivingLab, un laboratori real on empreses innovadores, universitats i
administracions participin en la generació solucions tecnològiques a reptes reals,
verificant el seu funcionament a través de la interacció efectiva amb el ciutadà.
Volem que el talent del nostre Campus universitari reverteixi en la millora de la
qualitat de vida de les persones. Per això, crearem un Fons d’innovació social amb
línies de finançament per a aquells projectes universitaris que resolguin reptes
urbans, mediambientals i socials de Terrassa.
Convertirem Terrassa referent en quant a la Compra pública d’innovació per
incentivar el desenvolupament de tecnologies noves o millorades que donin resposta
als desafiaments fonamentals que haurem d’entomar com a societat de forma més
innovadora i eficient, contribuint també com a administració pública al creixement
econòmic intel·ligent i sostenible.
Crearem la Carta de Serveis d'Orbital 40 de forma concertada i conveniada amb els
agents de la ciutat posant a disposició de les empreses locals coneixement i expertesa
per tal d’impulsar la innovació corporativa
Continuarem impulsant accions per incrementar nombre d’empreses de la ciutat per
que assumeixin paràmetres de RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
Impulsarem programes de pràctiques en empreses locals per retenir i donar
oportunitats laborals al talent format a Terrassa.

1.3. Apostar per la Industria 4.0, nou paradigma de re-industrialització.
20. Impulsarem la promoció del sòl per potenciar l’atracció d’activitats productives de
major valor, prioritzant el suport als processos de canvi tecnològic, innovació i
transferència de coneixements.
21. Facilitarem la creació de 4.000 nous llocs de treball durant el proper mandat a partir
del desenvoluparem els nous polígons industrials activant el sòl industrial planificat
com Bellots II i Franja Sud.
22. Treballarem per activar els terrenys industrials situats en la franja nord i can Petit
vinculats a la construcció de la B40.
23. Apostem per la realització de plans de modernització i rehabilitació dels polígons
industrials, fent-los més econòmicament atractius i competitius , millorant les
infraestructures de serveis i confort de les empreses residents, , però sobretot i
prioritàriament de les treballadores i treballadors que hi accedeixen cada dia
24. Convertirem la Masia del Bellots en un centre de serveis de proximitat per les
industries de Terrassa.
25. Augmentarem les eines de sensibilització i diagnosi sobre les palanques de la Indústria
4.0 per garantir-ne l’adequat coneixement i facilitar un major grau de penetració en el
teixit productiu local, fent especial incidència en les petites i mitjanes empreses.
26. Crearem un dispositiu d’atracció d’empreses innovadores així com un espai de cocreació empresarial i una agenda permanent de prospecció internacional per captar
empreses de la indústria 4.0 per a Terrassa.
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27. Incrementarem les dinàmiques de col·laboració entre l’administració, el sector
industrial, les universitats, els centres tecnològics i els grups de recerca perquè el
treball conjunt es tradueixi en un increment de la fortalesa i competitivitat del teixit
productiu.
28. Fomentarem l’associacionisme empresarial en el marc dels polígons d’activitat
econòmica com a element clau per una veritable modernització del teixit productiu.
29. Impulsarem la digitalització extensiva i profunda en l’entramat empresarial local com a
necessitat ineludible de futur.
30. Consolidarem l’aprofitament d’iniciatives existents com el RIS3CAT o el Projecte
d’Especialització competitivitat territorial PECT Healthcare Innovation Lab.

1.4. L’economia social i solidària, un model més just, democràtic.
31. Prioritzarem el creixement i l’enfortiment del teixit empresarial local basat en el model
d’economia social i solidària, tant pel seu valor afegit d’interès social i compromís amb
l’entorn, com per la seva demostrada fortalesa i resiliència davant les inestabilitats.
32. Promocionarem l’Economia Social i solidària per augmentar-ne el seu coneixement i
reconeixement fomentant una visió amplia i que respongui millor a la realitat del
sector. Consolidarem la Fira de l’ESS i impulsarem tallers i projectes educatius a
escoles i instituts.
33. Implementarem mecanismes que millorin el finançament i augmentin el consum de
productes i/o serveis d’Economia Social i Solidària per tal d’enfortir les empreses i
entitats del sector.
34. Continuarem apropant l’Economia Social i Solidària als barris de la ciutat amb
programes específics per tal d’ampliar i estendre’n el model
35. Facilitarem l’accés a espais d’iniciatives d’Economia Social i Solidària des de la
intermediació i les opcions municipals.
36. En definitiva, ens comprometem a executar en tots els seus apartats i previsions el Pla
Estratègic d’Economia Social i Solidària aprovat recentment per unanimitat de tots es
grups municipals. Ho farem en estreta col·laboració amb tots els agents d’aquest
model d’activitat econòmica, representats en el Consell Municipal d’aquests
sector, l’únic que existeix a Catalunya.

1.5. Comerç i serveis, motors econòmics de la ciutat.
El comerç és un dels elements bàsics de la “ciutat de la proximitat” que volem per a viure.
Per això, la seva distribució a la ciutat ha de ser equilibrada. No volem barris només
residencials i zones només comercials. Volem polivalència en els usos del sòl urbà. I que els
veïns de tots els barris de Terrassa tinguin al seu abast, sense necessitat de desplaçar-se
grans distàncies, tota la oferta comercial i de serveis adequada per a una bona qualitat de
vida.
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37. Defensarem el comerç de proximitat com a element generador de riquesa,
socialització i qualitat de vida i treballarem per l’equilibri real entre els diferents
models.
38. Incrementarem el suport a l’associacionisme comercial i treball conjunt dels
comerciants, potenciant també la col·laboració amb l’Administració perquè entenem
que els grans reptes s’han d’abordar de forma col·lectiva i cooperativa.
39. Facilitarem la professionalització del sector per continuar millorant els models de
gestió dels comerços en tant que no deixen de ser empreses, i donarem suport als
emprenedors amb estudis de mercat i en la preparació dels seus projectes i plans de
negoci, amb l’objectiu de contribuir a la viabilitat i sostenibilitat de les pymes
comercials de la ciutat.
40. Fomentarem i consolidarem Àrees de Promoció Econòmica Urbanes (APEUS o BIDS )
com a forma de cooperació públic privada que impulsi el desenvolupament sostingut
de determinades zones densament comercials de la ciutat des de l’autogestió i la
coparticipació, que en donaran com a resultat una ciutat també territorialment
equilibrada en la seva oferta comercial.
41. Potenciarem la creació de fires i esdeveniments com a propostes actives de
dinamització.
42. Lluitarem per evitar l’especulació desmesurada en el preu dels lloguers de locals,
important amenaça pel creixement del sector.
43. Garantirem el comerç electrònic com a complement del comerç de proximitat,
entenent-lo com una oportunitat del comerç tradicional d’innovar i continuar oferint
serveis de qualitat.
44. Continuarem amb la línia de subvencions del programa de millora de l’accessibilitat al
comerç
45. Finalitzarem la urbanització de l’espai del passeig central de l’Avinguda Béjar per tal de
dignificar el Mercadal Martí i Humà, un dels més grans i antics de Catalunya.
46. Treballarem per finalitzar amb consens els Plans Directors dels mercats municipals,
amb les accions necessàries per tal que esdevinguin mercats del segle XXI. Un mercat
de la Independència motor des del Modernisme i la tradició i un mercat de Sant Pere
impulsor de la seva històrica zona comercial.
47. Crearem el Patronat de Comerç i Turisme on a partir de la Taula de Comerç i la del
Producte Turístic s’ampliï la col·laboració públic-privada per aconseguir que les
polítiques que emanin tinguin també extensió territorial. Gestió de capitalitat.
48. Treballarem per mantenir i potenciar Mercavallès com a plataforma del comerç
comarcal de proximitat, modernitzant les seves instal·lacions i establint un pla de futur
per garantir-ne la sostenibilitat pels propers decennis.
49. Mantindrem un panell actiu per tal d’actualitzar les dades sobre la salut comercial de
la ciutat, en base a les enquestes realitzades tant a nivell local com comarcal amb les
Cambres i la Diputació
50. Potenciarem el servei de mediació i arbitratge com a sistema alternatiu i voluntari de
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resolució de conflictes.
51. Incrementarem els recursos destinats a la formació en l'àmbit del consum responsable
per tal que la ciutadania esdevingui cada vegada més formada en els hàbits de
consum.
52. Mantindrem l’activitat i millorarem el Recinte Firal aprofitant al màxim les seves
possibilitats
53. Treballarem per habilitar espais i finançament per la construcció d’un nou Recinte Firal
que pugui desenvolupat també les funcions del Palau de congressos que la ciutat
necessita en l’àmbit de prolongació de Rambleta
54. Crearem un Centre de Promoció i Distribució de l’Artesania amb l’objectiu de ser
punt de referencia per la producció local i comarcal
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2. LA TERRASSA FEMINISTA I DE LA IGUALTAT EFECTIVA
Introducció. Cap a la igualtat real i efectiva.
L’eclosió del moviment feminista ha estat sens dubte el fet determinant de la llarga lluita per les
igualtats en aquests inicis del segle XXI. Les reivindicacions per la igualtat se situen, i són
reconegudes per grans majories socials, en tots els aspectes de la vida: polític, econòmic, social, i en
tots els àmbits de l’activitat humana: domèstic, professional, institucional.
A l’estat espanyol, amb els governs socialdemòcrates, es van aprovar lleis que ens situen en posició
d’avantguarda al món. Terrassa, l’any 1991, ja va ser pionera en l’establiment d’una regidoria
dedicada a la plena igualtat entre homes i dones i en la provisió de serveis municipals dedicats a la
promoció de la igualtat i l’assistència i orientació per a la igualtat de gènere.
Malgrat el llarg camí recorregut, sobretot al sector públic i a les institucions, romanen encara a les
empreses i a determinats àmbits socials, situacions de discriminació per gènere, per orientació
sexual, per diferències ètniques, culturals, religioses, etc.., que no són justes i que una política
progressista s’ha de comprometre a erradicar per aconseguir una igualtat real i efectiva entre totes
les persones.
Per aquesta nova etapa de progrés a la ciutat, els socialistes terrassencs assumim un compromís
ferm i decidit per fer realitat aquesta la igualtat efectiva amb les següents mesures:

2.1.

Feminisme, sinònim de democràcia

55. Treballarem pel foment d’un entorn laboral que doni les mateixes oportunitats als
homes i les dones i que faciliti una conciliació i coresponsabilitat real i equitativa i
apostarem perquè el teixit industrial i econòmic de la ciutat es comprometi a
desenvolupar una política laboral amb perspectiva de gènere intentant fer una revisió
dels horaris laborals, comercials, de transport públic...
56. Crearem en el marc del Pacte per l’Ocupació una taula política laboral amb
perspectiva de gènere.
57. Impulsarem una xarxa de treball cooperatiu, col.laboratiu i d’intercanvi entre
emprenedores i en cooperació amb altres iniciatives empresarials.
58. Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa.
59. Els concursos públics de l’Ajuntament incorporaran l'exigència de que les empreses
que vulguin concórrer tinguin plans d’igualtat aprovats.
60. Treballarem per un espai públic equitatiu, igualitari i amb perspectiva de gènere.
61. Desenvoluparem un protocol d’actuació d’agressions sexuals en els espais d’oci on hi
12

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

participi tota la ciutadania.
Impulsarem un espai de reflexió a cadascun dels districtes de la ciutat per revisar els
barris mirant els carrers, places i mercats des d’una perspectiva de gènere, amb
l’objectiu d’analitzar la relació entre espai públic, gènere i la transversalitat.
Realitzarem campanyes de prevenció, especialment dirigides a la infància i
adolescència, amb l’objectiu d’analitzar la dona com a part important i protagonista de
la nostra història, del nostre present i del nostre futur.
Realitzarem formació al personal de les escoles bressol, educadors i educadores en
igualtat de gènere per evitar la repetició d’estereotips.
Reeditarem de manera bianual el Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia,
acompanyant-lo d’accions que li donin més visibilitat.
Fomentarem que les noies estudiïn ciència, tecnologia i enginyeries en formació
professional i a la universitat.
Impulsarem bianualment la Jornada de Feminisme per un mon millor.
Actuarem de manera integral en relació a la sensibilització, prevenció i actuació per
eradicar la violència de gènere.
Impulsarem serveis informatius i d’atenció en espais d’oci i festes de gran
concurrència, espais familiars, mercats i zones esportives.
Crearem el segell Lila, una certificació de compromís contra la violència de gènere
adreçat a taxistes, conductors i conductores d’autobusos, bars i locals, entre d’altres
col·lectius que s’hi vulguin adherir. El segell Lila identificarà que les persones que
treballen en aquests serveis o establiments s’han format sobre violència de gènere.
Revisarem l’agenda d’activitats en les quals l’Ajuntament hi participa d’alguna manera
amb l’objectiu que en totes aquestes activitats es tingui en compte la perspectiva de
gènere.
Totes les comunicacions internes i externes dels serveis municipals seran editades
tenint en compte la perspectiva de gènere
Descentralitzarem els serveis que es presten des de Casa Galèria
Treballarem per impulsar noves masculinitats.
Incorporarem un nou servei a l’Oficina d’atenció a l’empresa, per l'assessorament en
la implantació de plans d'igualtat i plans de gestió eficient del temps en les seves
estructures.
Farem de la Comissió 8 de Març de Terrassa -integrada per tots els grups, entitats i
associacions de dones de Terrassa - un organisme consultiu i de participació en les
polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, considerant que la ciutadania ha de comptar
amb la possibilitat d'una participació activa.

2.2. Usos i gestió del temps
77. Desenvoluparem el Pla Estratègic dels Usos del Temps i la Gestió del temps a
Terrassa.
78. Durem a terme accions de sensibilització de la necessitat d’equilibri i conciliació en el
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repartiment del temps amb la organització dels temps quotidians de la ciutadania.
79. Impulsarem el treball de la Taula d’Igualtat i Usos del Temps i el treball en xarxa amb
els agents socials
80. Treballarem per la difusió i l’impuls del Pacte Ciutadà del Temps.
81. Estendrem el projecte Banc del temps a tots els districtes

2.3.

Per una Terrassa on poder ser i estimar en llibertat.

82. Ampliarem els recursos municipals del SAI DASIG i continuarem reclamant al Govern
de la Generalitat per tal que doti de recursos suficients, per respondre a les demandes
de la ciutat.
83. Reclamarem a la Govern de la Generalitat per tal que redacti un Reglament que
desenvolupi la Llei 11/2014.
84. Ampliarem el Pacte DASIG per tal d’interpel·lar al màxim de persones possibles, però
sobretot a la patronal amb el fi que s’estableixin els llocs adequats perquè les persones
del col·lectiu no es vegin discriminades per no esser heteronormatius.
85. Realitzarem formació continuada en matèria de diversitat sexual i afectiva a tots els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament incloent als Regidors i regidores del Ple.
86. Promocionarem la formació de la policia municipals per tal que pugui afrontar casos
relacionats amb la diversitat sexual i afectiva.
87. Desenvoluparem un protocol d’actuació contra les agressions LGTBIfòbiques.
88. Donarem visibilitat a la lluita del col·lectiu LGTBI+.
89. Oferirem els recursos necessaris a les entitats LGTBI+ que ho requereixin, oferint
suport, assessorament i difusió de les seves activitats i accions.
90. Posarem a disposició de la comunitat educativa tallers per fomentar la igualtat i el
respecte per la diferència a les escoles.
91. Implementarem protocols específics d’atenció per a gent gran, persones amb
capacitats diverses i persones refugiades que formin part del col·lectiu LGTBI
92. Crearem un espai institucional de debat i assessorament que aglutinarà les entitats
LGTBI+ i feministes.
93. Fomentarem l’atenció adaptada a les dones lesbianes en l’àmbit ginecològic tant en les
exploracions físiques com en la prevenció i tractament de les malalties de transmissió
sexual
94. En l’àmbit laboral, fomentarem un ambient respectuós amb la diversitat afectiva i
sexual, tant des de l’administració com des de l’àmbit privat, denunciant l’homofòbia,
la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia.
95. Facilitarem a les persones trans i intersexuals que visquin d’acord amb el gènere sentit
afavorint la seva visibilitat i participació social, promovent que la documentació
relacionada amb equipaments municipals, entitats i institucions respectin la identitat
de gènere; impulsant la redacció d’un protocol que garanteixi que les persones trans
rebran informació sobre totes les alternatives i, si ho desitgen, una atenció mèdica
especialitzada a Terrassa; fent una campanya informativa per fomentar que als centres
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educatius i sanitaris les persones trans i intersexuals siguin tractades i anomenades
d’acord amb el gènere amb què s’identifiquen.
96. Fomentarem el coneixement, el respecte i l’adaptació, a la diversitat sexual i als
diferents models de família, i promourem la lluita contra els prejudicis, l’homofòbia, la
lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia des de diferents àmbits:
associacionisme LGTBIQ, món associatiu en general, àmbit de la producció cultural,
mitjans de comunicació locals i àmbit jurídic.

2.4.

Una ciutat inclusiva i d’acollida sense cap tipus de discriminació.

2.4.1. Una ciutat lliure de racisme
97. Continuarem apostant per la generació d’espais de trobada on es desenvolupin
accions comunitàries integrals que fomentin el coneixement mutu, el respecte i la
convivència.
98. Intensificarem les campanyes d’informació i sensibilització per a tota la ciutadania
sobre aquells aspectes que constitueixen font de diversitat a la nostra ciutat.
99. Intensificarem els programes d’interculturalitat on es propicií la trobada i la relació
entre les diferents cultures que viuen a la ciutat.
100.Consolidarem un servei d’atenció i denúncia de casos racisme i xenofòbia per realitzar
acompanyament i assessorament a les víctimes i que reculli i centralitzi la informació
relativa a aquestes situacions per ajustar les actuacions municipals que les combaten.
101.Mantindrem i adequarem els instruments necessaris per desenvolupar la primera
acollida a les persones nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques.
102.Continuarem apostant l’aprenentatge del català com a recurs imprescindible per a la
integració sòcio-laboral de les persones nouvingudes així com llur inserció en el teixit
social de la ciutat.
103.Apostarem per un servei de traducció i informació com a instrument facilitador per a
la generació de bona convivència i la mediació comunitària a través del diàleg per tal
de que el desconeixement de la llengua no suposi un obstacle.
2.4.2. Per una Terrassa que potencií les capacitats
104.Continuarem integrant la transversalitat en l’abordatge de les necessitats de les
persones amb discapacitat, incorporant a tots els serveis municipals la formació i els
mitjans que requereixin per poder atendre i donar resposta a les necessitats del
col·lectiu de forma inclusiva i normalitzada.
105.Potenciarem el treball en xarxa amb les entitats i els diferents col·lectius de persones
amb discapacitat des de la proximitat de Taula local de Capacitats Diverses i
Accessibilitat i totes les comissions que n’emanen com a mecanisme de participació i
validació.
106.Facilitarem l’assessorament, la informació, el suport i l’acompanyament tant a les
persones amb discapacitat com a les seves famílies amb l’objectiu d’orientar i facilitar15

ne la integració i la millora de la qualitat de vida.
107.Vetllarem per avançar cap a una educació inclusiva com a model que valoritza i
normalitza la diversitat des de l’etapa educativa.
108.Promourem parcs infantils accessibles i adaptats a les capacitats de tots els infants de
la ciutat com a mecanisme d’inclusió de primer ordre.
109.Consolidarem l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) com a millor manera d’assessorar,
tutoritzat i acompanyar la inserció laboral de les persones diagnosticades amb alguna
malaltia mental.
110.Incrementarem la col·laboració estable amb ECOM per a la millora de l’ocupabilitat de
les persones amb discapacitat física i la seva integració al món laboral.
111.Continuarem exigint a l’administració competent la posada en funcionament d’una
nova residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual, que
doni cobertura a les necessitats de la ciutat i alleugereixi la pressió que ara ha de
suportar l’actual residència i centre de dia de La Pineda.
112.Continuarem apostant per les clàusules socials en els plecs de condicions de les
contractacions de l’Ajuntament per tal de promoure la inclusió.
113.Incrementarem l’oferta de transport adaptat a la ciutat per accedir als serveis
especialitzats per garantir els drets i fomentar la inclusió de persones amb mobilitat
reduïda.
114.Continuarem fent costat a les entitats del tercer sector que treballen amb persones
amb discapacitat a la ciutat
115.Continuarem realitzant campanyes de sensibilització i conscienciació de la ciutadania
en relació als drets de les persones amb discapacitat per augmentar la seva visibilitat
dins la societat.
2.4.3. Una mirada a la diversitat religiosa
116.Defensarem la llibertat religiosa com un dret de totes les persones i valorarem la seva
contribució social en el marc d’una societat laica on totes les opcions espirituals i
religioses poden conviure en respecte i igualtat davant l’administració.
117.Treballarem perquè la pràctica religiosa sigui des del respecte als drets i les llibertats i
en la generació d’espais de diàleg interreligiós com a font de cohesió social i
convivència.
118.Farem que la ubicació de nous espais de culte es produeixi, sempre amb respecte a la
llei, fruit d’una negociació entre l’administració i les comunitats cercant un equilibri de
convivència.
119.Promourem la incorporació de l'ensenyament cultural sobre el fet religiós en termes
d'integració i convivència, com a part del nostre patrimoni cultural, evitant els riscos
que deriven de la ignorància.
120.Estudiarem a partir de les demandes presents i futures de les diferents confessions
establertes a la ciutat les vies i mecanismes per garantir la llibertat religiosa també en
el moment de la mort.
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3. LA TERRASSA CREATIVA I OBERTA AL MÓN
Posar en valor les singularitats de Terrassa i els elements de projecció exterior.
En el món globalitzat del segle XXI, cal pensar en global a partir del local. Entre els territoris es
donen relacions de competència i alhora de col·laboració, i en aquests entorns, generalment
conurbacions urbanes en continua expansió, hi ha una funció específica per a ciutats mitjanes com
Terrassa. Són les ciutats proveïdores de singularitats que donen qualitat i autenticitat als entorns
urbans generalment tendents a la uniformitat i l'estandardització.
La cultura i el coneixement són drets a exercir amb dignitat. Terrassa, dins la regió metropolitana
de Barcelona, que és el paradigma de la mediterraneïtat com a singularitat d’èxit global, té les
seves oportunitats en col·locar els valors locals associats a la creativitat i la història, els propis de la
cultura industrial, el modernisme, el jazz, el hoquei, la pujant industria audiovisual, la universitat, el
lideratge de xarxes internacionals de ciutats, l’acció solidària de les institucions i la societat civil, el
turisme de cultura i de naturalesa, etc.. Hem de fer de a nostra realitat de ciutat una eina per la
competitivitat des de a cooperació.

3.1.

Reconeixement i internacionalització de la ciutat.

121.Reafirmarem el lideratge de la ciutat a les xarxes Internacionals de municipis més
importants del món amb l’objectiu de continuar incidint en les polítiques que es
desenvolupen a nivell supramunicipal i que afecten de forma directe a Terrassa i als
terrassencs i terrassenques.
122.Contribuirem al coneixement i difusió dels organismes, funcionament i valors de d’una
Unió Europea justa, igualitària, lliure, democràtica i diversa, veritablement unida en la
diversitat i per sobre dels nacionalismes excloent.
123.Continuarem defensant el paper de les ciutats intermèdies a nivell mundial des del
nostre lideratge actual ens diferents grups de treball internacionals
124.Implantarem les estratègies de identitat competitiva de projecció exterior i de
internacionalització, reforçant-ne el nostre posicionament.
125.Exercirem la nostra major influència en els processos territorials, enfortint la nostra
capitalitat i sistema urbà alineats amb les estratègies del país, l'estat i Europa.
126.Impulsarem el programa AMB TERRASSA per persones que viuen fora però que d'una
manera o altra estan o han estat vinculades a Terrassa per tal que ajudin a la
promoció internacional de la nostra ciutat.
127.Treballarem conjuntament amb la ciutadania els cinc àmbits que recull el nostre Pla de
Projecció internacional: Universitat, Cultura i Patrimoni, Hoquei, Salut i Audiovisual.
Allò que ens diferencia s'ha de reforçar per a la seva millor solvència i posicionament.
128.Intensificarem la capacitat de fer prospecció de projectes, convocatòries i fonts de
finançament europees i internacionals a les que la ciutat hi pugui tenir accés, per tal
d’augmentar els recursos exteriors que rep Terrassa.
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3.2.

Compromís amb la cooperació internacional

129.Mantindrem el 1% dels ingressos propis del pressupost municipal a polítiques
de cooperació internacional i desenvolupament compartit.
130.Impulsarem un nou Pla director de cooperació internacional que marqui els objectius
estratègics i les línies d’actuació de la cooperació terrassenca pels pròxims 6 anys.
131.Donarem suport al teixit associatiu i les ONG’D, teixit que contribueix a la
sensibilització ciutadana i a impulsar els canvis que calen per construir un món més
just respectant els compromisos de gestió i reconeixent el seu important paper en la
imatge internacional que Terrassa ofereix a l'exterior.
132.Promourem estratègies compromeses amb la idea que qualsevol política de
cooperació vagi acompanyada per programes d'educació pel desenvolupament,
programes de sensibilització en valors que serveixen per conscienciar la ciutadania
sobre la situació del món actual i els rerefons de les desigualtats socials i vitals.
133.Refermarem el compromís i el lideratge de l’Ajuntament en projectes de promoció del
comerç just, apostant per la reducció de les desigualtats a partir de l’enfortiment de
models de producció i consum sostenibles i responsables, que garanteixin el treball
digne, el respecte al medi ambient, l’equitat de gènere i la construcció de societats
justes i inclusives, com ara per exemple el “Café Ciutat”.

3.3.

La Terrassa universitària, un campus urbà de referència

134.Consolidarem, incrementarem i optimitzarem el catàleg de dispositius municipals de
promoció i dinamització del Campus Terrassa.
135.Generarem espais de trobada entre la societat civil i el món universitari per aproparlos a les seves demandes i necessitats.
136.Potenciarem les vocacions científiques i tecnològiques entre els infants i joves
per incrementar el seu interès a les professions cientificotècniques, especialment per
augmentar la presència de dones en aquest àmbit i reduir l’escletxa actual.
137.Intensificarem els acords ajuntament-universitat per fer arribar la formació
universitària a tothom com a mecanisme de formació permanent i contínua, posant
especial esforç en potenciar les Aules per a la Gent Gran i les persones amb capacitats
diverses.
138.Crearem la figura del Sènior universitari per aprofitar per la ciutat els coneixements
del personal docent investigador jubilat al servei del compromís social i del progrés.
139.Recolzarem les associacions d’estudiants universitaris que actuen d’ambaixadors de
Terrassa al món i donen vitalitat al Campus
140.Farem una ciutat amable pels estudiants, generant els espais i les accions necessaris
per integrar-los cada cop més al dia a dia de Terrassa.
141.Crearem un catàleg de reptes municipal que posarem a disposició de les universitats i a
partir del qual puguin sortir treballs universitaris que donin resposta a aquests reptes
142.Continuarem desplegant el Consell Universitari per propiciar el diàleg, la coordinació i
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la suma d’esforços d’universitats, societat civil, empreses, instituts i centres de recerca
i altres actors que formen part de l’economia productiva.
143.Continuarem fomentant una societat informada i formada científicament i ens
esforçarem en mantenir els programes i estructures estables de divulgació i exposició
que acostin la ciència a la ciutadania i fomentin la seva participació en la mateixa.

3.4.

Turisme sostenible i generador de valor.

144.Crearem el Patronat de Comerç i Turisme a partir de la Taula de comerç i de la Taula
del Producte Turístic on hi participen empreses del sector, entitats, eixos comercials i
institucions per aprofundir en les necessitats, realitats i estratègies pertinents
d’ambdós sectors.
145.Convertirem la Masia Freixa en el Centre d’interpretació del Modernisme de tal
manera que a més de ser un element dinamitzador del Parc de Sant Jordi, esdevingui
referent en la conservació i difusió del modernisme com a fet identificatiu de la ciutat.
146.Impulsarem el Turisme Industrial del qual Terrassa és un referent consolidat a
Catalunya i Espanya per tal que aquest sector esdevingui clau en la promoció turística
de la ciutat.
147.Facilitarem amb polítiques de planificació urbanística i d’incentivació fiscal la creació
d’establiment hotelers que complementin l’oferta existent en l’actualitat.
148.Posarem en marxa l’Alberg Vallparadís a l’Antic poble de Sant Pere.
149.Aconseguirem per a Terrassa el segell de Turisme Esportiu aprofitant les potencialitats
de la ciutat en esports com el hockey.
150.Farem que Terrassa disposi d’un aparcament d’Autocaravanes per tal de facilitar
l’arribada a la ciutat de turistes d’aquest sector.
151.Conclourem les accions corresponents per aconseguir el reconeixement de ciutat
referent en Turisme sostenible aconseguint el certificat Bioespehere i explotarem
totes les potencialitats de l’entorn natural de la ciutat respectant sempre el medi
ambient.
152.Continuarem aprofundint en el turisme accessible per a tothom augmentant les eines
de guia, facilitant la mobilitat i els medis de comunicació a l’abast de tothom.
153.Crearem nous paquets turístics de promoció transversal en allò que nacionalment ens
han reconegut com a característic i únic de la ciutat, la Cultura i el Patrimoni.
154.Continuarem construint Turisme cinematogràfic aprofitant que som ciutat creativa
UNESCO de cinema, establint noves rutes en indrets de referència on s’han rodat films.
155.Crearem noves rutes de Industria Viva lligades a la XATIC ( Xarxa d’Ajuntament de
Turisme Industrial), amb les nostres botigues i comerços emblemàtics i les empreses
que tinguin un interès patrimonial tangible o intangible.
156.Reforçarem el Turisme de Reunions, la ubicació de la nostra ciutat, les infraestructures
de mobilitat i la oferta comercial i gastronòmica son un actiu per a poder oferir una
bona qualitat de turisme de reunions.
157.La gastronomia és una part molt important de l’oferta turística, continuarem treballant
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amb el sector de la restauració per potenciar la marca Terrassa Gastronòmica I
impulsarem la creació del Celler Terrassenc, un punt d’atracció turística on es
visibilitzin els potencials dels nostres productes de proximitat, ofertes de restauració i
diferents singularitats dels territori.
158.Potenciarem el Turisme Religiós situant-ne la Seu d’Egara com un autèntic epicentre
de l’art de Catalunya.

3.5.

La capitalitat cultural.

159.Reivindicarem i treballarem per tal d’aconseguir el primer Pla de Barris Culturals, amb
l’objectiu de potenciar de manera equilibrada noves centralitats culturals a la ciutat.
Generar noves dinàmiques socials a partir d’infraestructures cíviques i de les activitats
culturals.
160.Inclourem als nous equipaments socials i cívics espais culturals, com ara una sala
d’assaig especialitzada al Casal del Roc Blanc o al centre Cívic de Can Parellada
161.Remodelarem l’amfiteatre del parc de Sant Jordi.
162.Habilitarem, en un zona ben comunicada i de fàcil accés , un espai per tal que a
Terrassa pugui acollir esdeveniments de gran format de caràcter cultural
163.Construirem una biblioteca al Districte 5, al barri de Can Roca, fomentant així la
lectura pública i una nova centralitat de democratització del coneixement.
164.La nostra realitat teatral es exemplar i viva, a partir d'aquí treballarem consensuada
ment el nou programa TEOTE ( Teatre Obert a Terrassa) on impulsarem noves
dinàmiques per socialitzar i programar les Arts Escèniques conjuntament amb el
sector.
165.Recolzarem, a partir d’una línia específica d’ajuts, actuacions de manteniment i
millores dels teatres d’entitats ciutadanes.
166.Programarem la construcció d’un espai escènic en els terrenys de la Saifa Keler a Can
Palet
167.Expandirem el FESTIVAL TNT al país com a referent de les noves tendències amb
capitalitat a Terrassa, programant conjuntament a d’altres ciutats.
168.Establirem diverses programacions obertes a tot el territori, possibilitant l’accés a tota
la ciutadania.
169.Una vegada aconseguida la candidatura oficial a la llista indicativa, donarem el millor
de la ciutat per tal que la SEU d’EGARA esdevingui Patrimoni Mundial de la
Humanitat.
170.Internacionalitzarem la programació cultural a la Seu d’Egara.
171.Com a única Ciutat creativa UNESCO de l’estat en l’àmbit del cinema, farem del Parc
Audiovisual de Catalunya un referent productiu al sud d’Europa.
172.Amb la taula de l’Audiovisual continuarem treballant per posar Terrassa al mon des de
el nostre apoderament col·lectiu envers la creativitat.
173.Crearem l’Espai de memòria visual, recuperant arxius de la història tant bibliogràfica
com creativa de Terrassa.
20

174.Inclourem la Cultura i les indústries culturals i creatives a l'estratègia de promoció
turística de Terrassa.
175.Enfortirem programes transversals en l’eix Educació-Cultura176.Dotarem la ciutat d’un “terrassa biblio-bus” urbà per fer arribar els serveis de la xarxa
de biblioteques als nuclis de població amb més dificultat d'accés.
177.Finalitzarem les obres del Condicionament, un gran espai que ha d’esdevenir un
innovador Centre de producció i exposició de la Cultura Popular tradicional catalana de
Terrassa.
178.Dissenyarem un programa d’art públic per millorar el paisatge urbà.
179.Impulsarem l’eix Cultura-natura per crear el Paisatge Cultural amb un nou programa
amb el servei de Medi Ambient.
180.Ampliarem el suport a l'organització del Carnestoltes obrint una nova línia d’ajuts a les
entitats i comparses que hi participen.
181.Desplegarem el projecte Rock Ins a tots els Instituts per tal d’ampliar l’aprenentatge
musical a tota la ciutat.
182.Completarem el mosaic de festivals tot impulsant conjuntament amb el sector un nou
Festival de Flamenc de referencia.
183.Continuarem creant nous espais creatius i donant suport a les entitats culturals pel seu
desenvolupament i sostenibilitat.
184.Enfortirem la participació de tots els col·lectius i sensibilitats en el desenvolupament
cultural de la ciutat.
185.Promourem la iniciativa “Terrassa carrers de música”, potenciant i regulant la
presència de música en viu als carrers de la ciutat, un projecte obert que s’adreça a
tots els músics: professionals, amateurs o vinculats a centres de formació musical.
186.Crearem una línia expositiva i programada de l’art terrassenc de tots els temps amb
acords amb diferents fons públics i privats.
187.Demanarem a la generalitat i la Diputació treballar en xarxa per impulsar la cooperació
entre equipaments i l’accés als productes culturals arreu del territori en el marc d’un
sistema integral i accessible a tots els ciutadans i ciutadanes.
188.Defensarem que la reforma del Consorci per a la Normalització Lingüística ha
d’assegurar-ne el finançament a càrrec de totes les administracions.
189.La cultura es consubstancial a la condició humana i com a tal reafirmem el nostre
compromís en que aquesta ha de ser motor en els objectius de desenvolupament
sostenible envers l’agenda urbana de la ONU.
190.Seguint el desenvolupament del Pla de dinamització del patrimoni, convertirem la
Casa Soler i Palet, seu de la primera biblioteca-museu de la ciutat, en el Nou museu
d’història local conjuntament amb la Casa Alegre de Sagrera.
191.Remodelarem el Castell Cartoixa de Vallparadís com a seu de la Col·lecció d’Art de la
Seu d’Egara.
192.Demanarem al Govern de la Generalitat que impulsi, al Vapor Ros,
la ubicació
d’iniciatives de caràcter cultural , com ara l’ampliació de l’Institut del Teatre.
193.Inclourem l’edifici de l’antic ajuntament dins del Pla de dinamització del patrimoni.
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4. LA TERRASSA DELS DRETS I LES LLIBERTATS
Un govern local per a fer la Ciutat del Benestar.
Un dels efectes del fenomen de la globalització i la concentració urbana de la població, és
que col·loca els governs locals en l’obligació de resoldre problemes creats per decisions
alienes a la seva gestió, relacionades amb la macroeconomia i amb la geopolítica, lluny de
l’esfera de competències locals. Però és a la ciutat on s’han de materialitzar les garanties
d’exercici dels drets al conjunt dels habitants, vinguin d’on vinguin i tinguin o no recursos
propis. Com ha demostrat la recent crisi econòmica, els governs locals progressistes han
estat els principals garants dels drets humans i del manteniment dels serveis públics que
conformen l’Estat del Benestar.
El govern socialista de Terrassa es planteja aplicar polítiques d’habitatge per atendre les
necessitats de tota la ciutadania, fomentar l’existència d’un parc d’habitatge adequat i
assequible per a tots els sectors de la ciutadania, augmentar el parc públic d’habitatge
destinat a lloguer social pels sectors més febles, garantir la cobertura de les necessitats
energètiques a les llars, fomentar la rehabilitació i adequació energètica del parc
d’habitatges existent i impulsar els canvis legislatius necessaris a escala catalana i
espanyola per enfortir el dret a l’habitatge.
Entre d’altres, i malgrat l’absència de competències en sanitat, apostar clarament per la
millora dels serveis, fent efectiva la sanitat universal amb un servei de qualitat i sense
llistes d’espera que malmeten la igualtat de condicions entre ciutadania de diferents nivells
de renda. Potenciar els serveis de suport al procés educatiu fins a reduir el fracàs escolar a
les ratis de la UE, garantint a través del sistema educatiu l’autèntica igualtat d’oportunitats
que és la raó de ser del socialisme democràtic.
I a més dels serveis públics, fomentar a la societat els valors propis de la convivència i el
civisme, el respecte a les diferències, la solidaritat, com a expressió màxima de les
llibertats, sota el criteri que l’aspiració social a la llibertat, i només es realitza quan és per a
tots i totes, sense excepcions.

4.1.

Una assistència sanitària de qualitat i universal.

194.Reivindicarem al Govern de la Generalitat l’elaboració d’un Mapa Sanitari que
defineixi les necessitats dels equipaments i serveis necessaris en el territori d’acord
amb les realitats econòmiques, socials i demogràfiques de la ciutat.
195.Exigirem que el Govern de la Generalitat compleixi els seus compromisos de
construcció de nous CAP’S i desdoblament del CAP Mutua, en els solars que ja han
estat cedits pel municipi.
196.A partir del creixement sostingut de la població de la ciutat caldrà , realitzar una nova
planificació per a la construcció d’un nous CAP a la zona sud-oest de la ciutat, en la
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confluència dels barris de SXX, Cogullada i sud de ca n’Aurell
197.Demandarem la posada en funcionament de noves unitats sanitàries com ara la Unitat
de trànsit (LGTB) una unitat de referència de Fibromialgia i fatiga crònica, el Codi
Infart 24 hores i la construcció d’un centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP).
198.Reivindicarem al Govern de la Generalitat el finançament per dur a terme el
condicionament, en instal·lacions i equipaments de les plantes buides del Hospital de
Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa), per donar més capacitat d'ingrés mèdic al
territori.
199.Reivindicarem a la Generalitat un abordatge integral del problema de llistes d’espera.
200.Continuarem amb la implantació del programa de Terrassa ciutat cardioprotegida, a
partir del desplegament a tota la ciutat d’aparells de cardioprotecció i la formació a
entitats i treballadors.
201.Continuarem amb el desenvolupament dels projectes del Pla de drogues i la taula
interseccional de salut.
202.Des de la Taula d’accessibilitat continuarem treballant amb els centres de referència
de Terrassa, el Catsalut i les entitats per tal que es facin públiques les dades reals de la
situació de la sanitat a la ciutat.
203.Exigirem el reforç dels Serveis de Salut mental, prioritzant els programes d'atenció a
infants i adolescents per tal que siguin efectius i accessibles a tota la ciutadania.
204.Crearem la Oficina del dret del malalt, on els ciutadans puguin rebre assessorament i
fer reclamacions.
205.Continuarem amb els programes de promoció de la salut , alimentació saludable,
activitat física saludable, salut bucodental, salut sexual, prevenció del SIDA etc…
206.Donarem suport i acompanyarem a les entitats que estan duent a terme iniciatives de
treball comunitari i sensibilització a la nostra ciutat.
207.Impulsarem la redacció del Pla Local de Salut com a document marc que prioritzi,
ordeni i planifiqui les accions en l’àmbit de la salut local tant pel que fa a la promoció i
protecció de la salut com a la salut pública i comunitària.
208.Continuarem treballant per una ciutat saludable en totes les polítiques i estratègies de
ciutat. Itineraris 360º, incorporant els serveis de salut òptica
209.Terrassa lliure d’amiant: farem una pla especial per
la retirada dels elements
d’amiant que hi ha a la ciutat.

4.2.

Educació, garantia d’igualtat d’oportunitats

210.Mantindrem les Escoles bressol públiques de qualitat, amb programes que
reflecteixin aquesta etapa com essencial en el procés de creixement maduratiu del
nen. Mantindrem l’oferta pública municipal i exigirem al Govern de la Generalitat el
copagament acordat del servei.
211.Impulsarem l’ampliació de la oferta d’Escoles Bressol d’acord amb el creixement de la
ciutat.
212.Adaptarem les escoles municipals d’educació especial al desenvolupament del decret
d’inclusió per aconseguir una veritable integració de les persones amb capacitats
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diverses. Potenciarem la seva singularitat com a centres de referència comarcal.
Reconvertirem part de les seves potencialitats en serveis especialitzats de prevenció i
recursos per l’escola ordinària.
213.Implementarem el “Pacte contra la segregació escolar” signat per l’Ajuntament, la
Generalitat, el Síndic i altres entitats amb l’objectiu de que, cada escola ha de tenir una
representació equilibrada de la realitat que l’envolta, fent una avaluació continua de
tot el procés, amb el propòsit d’ajustar la seva evolució a la realitat del dia a dia de les
escoles de la nostra ciutat.
214.Potenciarem, amb nous espais , l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) com a
garantia de transparència i gestió de l’escolarització equilibrada entre els diferents
centres públics i privats, fent seguiment de les situacions d’absentisme escolar i
facilitant processos de mediació i acompanyament amb les famílies i les escoles.
215.Prioritzarem recursos compensatoris en aquells centres amb major concentració
d’alumnes de famílies socioeconòmicament desfavorides per corregir les desigualtats i
afavorir l’èxit escolar. Mantindrem la coordinació de l’oferta educativa
complementaria de la xarxa Terrassa Educa i el sistema de beques.
216.Promourem zones socioeducatives en lloc de zones escolars , per tal d’intervenir
conjuntament els àmbits educatius, sanitaris, serveis socials i culturals i de lleure,
donant una millor resposta a la complexitat de la lluita contra la segregació.
217.Mantindrem els Plans d’Entorn tot i la important reducció de dotació de la generalitat
com a instrument necessari per a l’equitat, sobretot en escoles amb major
concentració d’alumnes socioeconòmicament desfavorits, potenciant la unitat d’acció
del teixit associatiu de la ciutat.
218.Establirem indicadors d’equitat , d’acord amb les escoles i Serveis Socials, que facilitin
la identificació preventiva de situacions que perjudiquin la correcta escolarització.
219.Establirem un Pla de Transició d’Etapes Educatives que faciliti el seguiment d’alumnes
d’entorns desafavorits o amb necessitats educatives especials, potenciant els
programes de noves oportunitats, de l’escola municipal d’adults La Llar, l’escola de
segona oportunitat, l’equilibri i la renovació de l’oferta educativa de formació
professional i la millora de les accions d’orientació dels diferents serveis municipals.
220.Fomentarem un pla de formació pels mestres i acompanyament en els centres per la
redistribució dels espais d’esbarjo perquè siguin més inclusius, participatius i
igualitaris.
221.Potenciarem activitats per famílies, amb col·laboració amb les AFA, que siguin
solidaries, de convivència i ecològiques. Així com activitats extraescolars inclusives, i
que fomentin la igualtat d’oportunitats.
222.Continuarem implementant i complementant les beques menjador que gestiona el
Consell Comarcal i afavorirem que no es limitin a la etapa de primària sinó que
continuïn a l’etapa obligatòria de secundaria, oferint un model de gestió que garanteixi
de forma solidaria la igualtat en tots els menjadors escolars.
223.Potenciarem l’excel·lència de les escoles artístiques municipals amb una major
presència en la vida cultural de la ciutat, i alhora, incrementant la seva participació
amb projectes a les escoles de primària i instituts.
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224.Demanarem a la Generalitat la implantació a Terrassa del batxillerat flexible de 3 anys i
del Batxillerat esportiu
225.Continuarem l’esforç municipal en el manteniment de les instal·lacions dels
equipaments educatius, exigint a la Generalitat la construcció de Sala i Badrinas,
l’execució de les obres de reforma necessàries a totes les escoles.
226.Exigirem a la Generalitat la concreció de la planificació a mig i llarg termini que doni
resposta al constant creixement de la ciutat.
227.A partir dels creixements de població, i de les noves configuracions de les zones de
matriculació sol.licitarem a la Generalitat la planificació de nous instituts o institutsescola.

4.3.

Serveis socials de futur i amb futur pel benestar de tothom.

228.Promourem l’accessibilitat universal als serveis socials garantint la cobertura a tothom
dels serveis bàsics.
229.Proposarem a la Generalitat una revisió del marc legal vigent, la Llei de Serveis Socials
de l’any 2007, sorgida en un moment precrisi i que donava resposta a un altre context
social i econòmic.
230.Millorarem l’accessibilitat i la gestió dels dispositius d’emergència social i de
prestació d’ajuts socials. De manera que els i les professionals que atenen a persones
en situació de risc social, col.lectius vulnerables, o persones en situació de
dependència puguin orientar la seva tasca a oferir suport sociofamiliar, a l’intervenció
grupal, dinamitzar la comunitat i desenvolupar actuacions de caire més preventiu.
231.Potenciarem polítiques de coordinació intersectorial: habitatge, ocupació, gènere, gent
gran, salut i districtes, entre d’altres, prestant una atenció integral centrada en la
persona i orientada a la comunitat.
232.Enfortirem els serveis socials bàsics, reforçant els sistemes de planificació, de qualitat i
d’informació com a elements claus per a la millora continua.
233.Elaborarem, amb la participació dels i les professionals i de les persones usuàries, el
Pla Estratègic i el Pla Director dels serveis socials basats en la millora de l’organització,
la innovació i la gestió eficaç i eficient dels recursos públics. Uns serveis socials com a
agents significats i arrelats al territori, connectats, oberts, disponibles per i amb la
comunitat, apostant per la intervenció grupal i comunitària.
234.Treballarem per incrementar els recursos del contracte programa que tenim amb la
Generalitat per lluitar amb més intensitat contra l’exclusió social i residencial i les
diferents formes de discriminació. Amb una perspectiva global per abordar les
desigualtats i les polítiques de benestar social de manera integral i interseccional.
235.Revisarem el Reglament Municipal per la prestació d’ajuts d’urgència social adequantlo al context socioeconòmic actual.
236.Oferirem serveis als infants i a les seves famílies des d’una perspectiva d’exercici de
drets i de coresponsabilitat en el seu desenvolupament físic, emocional i educatiu,
millorant i ampliant els programes de suport a la família: centres oberts, escola de
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família, punt de trobada, reforç educatiu, etc...
237.Instarem a la Generalitat en la implementació dels serveis d’intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
sol·licitant ser la prova pilot de la seva implementació tenint en consideració a les
entitats de lleure infantil i juvenil perquè siguin elles les que prestin el servei.
238.Continuarem treballant perquè la Taula local d’infància i adolescència sigui l’espai de
coordinació i formulació de propostes per infants i adolescents en situació de risc
d’exclusió.
239.Treballarem per una atenció digna i integral als menors estrangers indocumentats i no
acompanyats en coordinació amb les administracions competents.
240.Continuarem progressant en els programes d’atenció a la dependència, SAD,
teleassistència i servei d’àpats a domicili garantint l’atenció a la població, potenciant
el model d’intervenció centrat en la persona, l’autonomia personal i de la unitat de
convivència. No renunciem, tot i així, a estudiar altres models de gestió dels serveis
d’atenció domiciliària basats en la proximitat, l’eficiència, la creativitat, la innovació i el
treball en xarxa i que tingui com a eix central la persona usuària.
241.Lluitarem pel correcte desplegament de la Llei de Promoció de l’autonomia personal i
l’atenció a la dependència reclamant a les diferents administracions competents els
recursos necessaris.
242.Apostarem pels serveis per les persones sense sostre consolidant l’Andana com a
alberg per a aquest col·lectiu i desenvolupant projectes com el housingfirst en
col·laboració amb institucions i entitats de la ciutat.
243.Implementarem, juntament amb les entitats del Rebost, el canvi de model de
distribució d’aliments per a persones en risc d’exclusió residencial amb l’objectiu de
dignificar la recollida i d’estendre el sistema de targeta moneder.
244.Mantindrem l’aposta per l’apoderament i la cooperació amb les entitats socials de la
ciutat concertant els serveis que tinguin capacitat per prestar, de manera que el
sistema de protecció guanyi cohesió buscant l’encaix de tots els actors a partir d’uns
objectius comuns i valors compartits per assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret
de les persones a viure dignament.
245.Treballarem, en lideratge amb la ciutadania, per implementar els Plans d’Acció
Comunitària Inclusiva de manera transversal amb les diferents regidories competents.

4.4.

Accés a l’habitatge digne, una prioritat.

246.Aprovarem el Pla Local d’Habitatge 2019-2024, com a instrument que determina, a
partir de l'anàlisi i la diagnosi, les propostes i compromisos en política d’habitatge per
als propers 6 anys amb l'objectiu de garantir l’assoliment de la ciutadania del dret a
l’habitatge digne, assegurant-ne l’accés i la permanència.
247.Desenvoluparem un estudi d’estratègia urbana en relació a l’habitatge, impulsant
modificacions del POUM per tal de generar reserves d’habitatge protegit en sòl urbà
consolidat i optimitzar les reserves en sectors i polígons.
248.Redactarem una ordenança d’edificació que incorpori criteris d’eficiència energètica,
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accessibilitat i de salut, potenciant un model de ciutat més sostenible.
249.Impulsarem una modificació puntual del POUM per a poder destinar locals situats en
plantes baixes a habitatges protegits accessibles i per col·lectius amb capacitats
diverses.
250.Impulsarem la promoció d’almenys 1.000 habitatge protegits de lloguer amb drets de
superfície sobre sòl municipal per aconseguir habitatges de lloguer a un preu
assequible.
251.Adquirirem habitatges d’entitats financeres i fons d’inversió exercint el dret de tanteig
i retracte per destinar-los a habitatges d’emergència o lloguer social.
252.Incrementarem els habitatges el parc públic d’habitatges de llogueri habitatge
dotacional per destinar-los a col·lectius en situació d’exclusió residencial i amb
dificultats d’accés a l’habitatge, sobre finques municipals.
253.Construirem 100 habitatges dotacionals destinats a habitatges per a gent gran i joves
com a equipaments intergeneracionals.
254.Rehabilitarem l’edifici del carrer Wilson per a destinar-lo a espai residencial compartit
temporal per a casos d’emergència.
255.Promourem habitatges dotacionals i habitatge protegit en règim especial de lloguer en
finques del patrimoni municipal per a col·lectius en situació d’exclusió residencial.
256.Des de l’Oficina Local d’habitatge continuarem difonent la borsa de mediació com a
eina per augmentar els habitatges en règim de lloguer a un preu assequible inferior al
de mercat.
257.Potenciarem programes d’informació i assessorament per impulsar d’altres formes
d'accés a l’habitatge com la masoveria urbana, la cessió d’ús, cooperatives i el
cohoasing.
258.Treballarem per la delimitació d’Àrees de Conservació i Regeneració urbana, incloses
dins el programa d’ajuts del Plan Estatal de Vivienda i Rehabilitacion.
259.Dotarem d’una línia d’ajuts a la rehabilitació interior d’habitatges dirigida a
col·lectius vulnerables.
260.Fomentarem amb campanyes la realització de d'Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)
261.Seguirem impulsant acords amb les entitats financeres i grans tenidors per regularitzar
contractes de lloguer social.
262.Continuarem amb la incoació d’expedients sancionadors a grans tenidors que tinguin
habitatges desocupats per més de 2 anys a fi de mobilitzar el seu parc d’habitatges
buits d’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.
263.Continuarem apostant per les oficines OFIMEH-LL i OFIMAPE com a espais de
prevenció i intermediació per combatre la vulnerabilitat residencial i energètica.
264.Continuarem treballant amb les comunitats veïnals per tal que esdevinguin espais de
socialització i de cohesió en el territori, mitjançant la detecció de problemàtiques,
intervenció i dinamització.
265.Impulsarem mesures per regular el preu del lloguer dels habitatges.
266.Crearem l’Observatori d’Habitatge de Terrassa amb la finalitat de poder donar
informació i dades de manera continuada i transparent.
267.Constituirem el Consell Municipal d’Habitatge, com a òrgan de participació i
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deliberació sobre l’habitatge integrat pels grups municipals, entitats, associacions
professional i organitzacions.

4.5.

Accessibilitat, un dret transversal i irrenunciable.

268.Transversalitzarem l’abordatge de l’Accessibilitat Universal a tots els serveis i
actuacions municipals com a fórmula superadora de la concepció de supressió de
barreres estrictament arquitectòniques en el marc de l’exercici garantista dels drets
universals.
269.Elaborarem i aprovarem un nou Pla Integral d’Accessibilitat amb compromís de
despesa i calendari d’execució i que comptarà amb la participació d’experts i de de la
ciutadania, especialment dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat.
270.Impulsarem campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives de forma
periòdica i sistemàtica per promoure la consideració de totes les persones com a
ciutadans i ciutadanes de ple dret, el respecte per la diferència i l’acceptació de les
persones amb discapacitat com a manifestació de la diversitat i la condició humana.
271.Redissenyarem el servei de transport públic “porta a porta”, dotant-lo dels recursos
necessaris per tal de garantir el servei de les persones que ho necessiten.
272.Millorarem els mecanismes de seguiment, execució i supervisió per tal de garantir que
totes les actuacions, concursos, contractes i llicències acompleixen els criteris i les
normatives d’accessibilitat universal i no discriminació.
273.Continuarem duent a terme les línies de subvenció per l’adequació d’establiments
comercials per fer-los accessibles com a política d’inclusió i garantia de drets i també
per a impulsar el teixit comercial de proximitat de la ciutat.
274.Generarem també línies de subvencions per l’adequació de l’accessibilitat de locals
d’entitats de la ciutat per avançar cap a una ciutat inclusiva també en
l’associacionisme i garantir la participació de tothom.
275.Facilitarem l’accessibilitat d’espais esportius per tal de potenciar l’esport inclusiu i
adaptat, i per tant, assolir que la pràctica esportiva als municipis estigui a l’abast de
tota la seva ciutadania.
276.Dotarem una línia d’ajuts a la rehabilitació interior i millora de l’accessibilitat
d’habitatges i comunitats.
277.Continuarem ampliant l’accés a l’oferta cultural, d’oci i turística de la ciutat facilitant
l’accessibilitat
tant
física
com
també
sensorial
i
cognitiva.

4.6.

Benestar animal i tinença responsable

278.Crearem la Regidoria de Benestar animal i tinença responsable per garantir els drets i
vetllar per la responsabilitat cívica de tothom i donar rellevància i visibilitat a la tasca
que ja s’està duent a terme des de l’Ajuntament en matèria de protecció dels animal
279.Farem campanyes de sensibilització que facin incidència sobre les responsabilitats
derivades de la tinença d’animals, pel foment de l’adopció i de corresponsabilitat de
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les propietàries i els propietaris d'animals en el civisme, el manteniment de l'espai
públic i la bona convivència.
280.Continuarem desenvolupant espais per la lliure circulació d’animals compatibles amb
la resta d'usos de l'espai públic.
281.Enfortirem la formació d' equips d'agents de policia municipal especialitzats en la
recollida d'animals exòtics, el maltractament i la venda il·legal d'animals en general i
lluitarem contra l’abandonament.
282.Intensificarem el programa CER (Capturar-esterilitzar-retorn) com a mètode ètic de
gestió de colònies d’animals amb
l’assessorament i la col·laboració de les
entitats animalistes i amb l’oferiment voluntari de les persones amb coneixements i
formació.
283.Facilitarem la identificació dels animals de companyia i en cas de ser necessari per les
condicions socioeconòmiques dels propietaris, també la vacunació i l’esterilització.

4.7.

Una ciutat amb memòria de la seva història

284.Crearem la Regidoria de Memòria Històrica amb l’objectiu de treballar pel
reconeixement i la memòria
d’aquells i aquelles que van lluitar per la llibertat i la
democràcia a la nostra ciutat.
285.Generarem espais de
coordinació i participació amb les entitats memorialistes que
treballi de forma transversal en el reconeixement i la rehabilitació de la ciutadania
que ha patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i de llurs
opcions personals, ideològiques o de consciència.
286.Promourem programes i accions de sensibilització i formació amb especial intensitat
als centres educatius i als col·lectius joves de la ciutat.
287.Informarem i senyalitzarem itineraris amb
punts d’interès memorialistes per
contribuir pedagògicament al manteniment de la memòria com a
patrimoni
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats
democràtiques.
288.Instal·larem Stolpersteine a Terrassa com a monument a les víctimes de l’holocaust
davant dels domicilis on van viure les víctimes.
289.Continuarem celebrant i commemorant dies internacionals amb actes públics que
contribueixin al record i al manteniment de la memòria democràtica i els Drets
Humans.
290.Garantirem l’exclusió de tot tipus de subvenció o ajuda pública a qualsevol
organització que enalteixi la dictadura franquista o la figura del dictador Franco, el
nazisme o la xenofòbia.
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5. LA TERRASSA DE LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Cap a la ciutat eficient, sostenible, justa i cohesionada.
En l’àmbit institucional, els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) col·locats per
a l’any 2030 per les NNUU, i la seva concreció a les Agendes Urbanes de la UE, d’Espanya i
de Catalunya, ens obliguen també a escala local a enfortir les polítiques de preservació de
l’entorn ambiental i de prevenció i reducció dels efectes del canvi climàtic.
I el conjunt de la societat està reaccionant en la mateixa línia. La consciència de l’amenaça
d’esgotament dels recursos del planeta i d’alteració de les seves condicions ha estat
recollida i s’ha convertit en una exigència de les generacions més joves, que reclamen
polítiques adequades als seus majors.
Els i les socialistes de Terrassa ens plantegem desenvolupar una Agenda local 2030, amb
mesures i objectius concrets alineats amb els ODS:
1)fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo;
2) evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent;
3) prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic;
4) fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular; 5) afavorir la
proximitat i la mobilitat sostenible;
6) fomentar la cohesió social i cercar l’equitat en l’assignació de recursos i oportunitats; 7)
impulsar i promoure l’economia urbana;
8) garantir a tothom l’accés a un habitatge digne;
9) liderar i fomentar la innovació digital, i
10) millorar els instruments d’intervenció i governança.
Aquests objectius posicionaran la Terrassa del 2030 entre les ciutats més cohesionades i de
millors condicions de vida del món. Al seu assoliment dedicarem tot l’esforç que calgui.
5.1.

Conservació i millora del Medi Ambient i del Patrimoni Natural.

291.Continuarem desenvolupant el Projecte de l’Anella Verda, incrementant els recursos
per al manteniment i millora de l’entorn natural, fent difusió dels seus valors.
292.Mantindrem i millorarem la xarxa de camins principals i secundaris de l’Anella verda,
facilitant l’accés i l’ús dels seus espais a la ciutadania des dels diferents barris de la
ciutat.
293.Preservarem i millorarem els hàbitats naturals d'interès de l’àmbit de l’Anella Verda.
294.Realitzarem actuacions de millora ambiental en els boscos de l’Anella Verda, eliminant
les espècies invasores i fent una gestió forestal sostenible i planificada.
295.Impulsarem l’economia circular en espais de l’entorn de l’Anella Verda, fomentant el
cultiu de productes locals i amb valor afegit.
296.Fomentarem noves activitats econòmiques basades en l’agricultura i la ramaderia en
l’àmbit de l’Anella Verda i establirem usos complementaris a l’agricultura en l’àmbit de
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les masies.
297.Impulsarem les iniciatives de custòdia del territori, apadrinament el voluntariat de
tasques, espais i elements singulars de l’Anella Verda.
298.Restringirem els usos en els àmbits dels torrents i rieres limitant-los a aquells de
manteniment i recuperació de la vegetació de ribera.
299.Recuperarem la vegetació pròpia d’espais fluvials i de les seves funcionalitats
ecològiques.
300.Crearem i mantindrem un Banc de terres que permeti l’accés de la nova pagesia als
terrenys agrícoles.
301.Donarem continuïtat al Programa d’Horts Urbans en els espais buits de la ciutat.
302.Desenvoluparem el Pla de Reducció del Soroll de Terrassa, en coordinació amb el Pla
de Mobilitat, incorporant la prevenció del soroll en la gestió de la ciutat.
303.Desenvoluparem el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire per contribuir a reduir els
nivells de contaminants per protecció de la salut, en coordinació amb el Pla de
mobilitat.
304.Intensificarem els programes de treball amb les escoles i entitats per promoure el
compromís i la participació vers la sostenibilitat, la millora de la salut i la qualitat de
vida.

5.2.

Mobilitat sostenible i accessible a l’abast de tothom.

305.Continuarem potenciant el transport públic i renovant progressivament la flota amb
vehicles més moderns i sostenibles.
306.Ampliarem la xarxa de les línies d'autobús que permeti millorar l’accessibilitat als
barris i polígons industrials de la ciutat, fent-los més competitius per a la implantació
d’empreses o activitats.
307.Millorarem el servei d’autobús cap a l’hospital ampliant els horaris i augmentant les
freqüències de pas cada 15 minuts.
308.Crearem una línia d'autobús circular interna per les avingudes que envoltarà la futura
Zona de Baixes Emissions (ZBE), facilitant-ne l’accés en transport públic.
309.Dissenyarem la xarxa d’autobusos de manera que totes les línies passaran per alguna
de les estacions de tren, especialment per l'intercanviador de l’estació del Nord per
afavorir la intermodalitat.
310.Reduirem el pas d’autobusos en els carrers estrets de la ciutat per millorar la qualitat
de vida dels veïns.
311.Estudiarem la implantació del transport públic a demanda com a nou servei en barris
de baixa densitat.
312.Introduirem els carrils multi ús, adaptats a les diferents necessitats horàries.
313.Implementarem un nou sistema de bicicleta pública i vehicles de mobilitat personal
(VMP) que permeti compartir-los i combinar-los amb d’altres mitjans de transport de
forma fàcil i econòmica.
314.Regularem l’ús de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) motoritzats a la ciutat,
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possibilitant el seu a la majoria de carrers de la ciutats però limitant-ne l’ús a partir
dels 16 anys.
315.Construirem nous carrils bici en vies de circulació principals, i dotarem d’aparcaments
segurs les estacions de tren i equipaments.
316.Continuarem realitzant programes com l’Ambicia't a l’institut i el Viatjo amb tu a les
escoles per promocionar l’ús de la bicicleta i del transport públic. Això permetrà que
els nens i les nenes adquireixin hàbits de mobilitat més sostenible que puguin
reproduir a la vida adulta.
317.Delimitarem una Zona de Baixes Emissions (ZBE) al centre de la ciutat donat que és on
concentren majoritàriament els índex més elevats d’emissions de partícules
contaminants derivades del trànsit de vehicles a motor, donant prioritat als models de
transport no motoritzat , assegurant però l’accessibilitat dels veïns, la distribució de
mercaderies i persones amb mobilitat reduïda.
318.Continuarem desenvolupant amb les comunitats educatives el programa de més camins
escolars, millorant així la seguretat i la qualitat ambiental a l’entorn de les escoles.
319.Definirem un Pla de Mobilitat Elèctrica per a Terrassa que permeti l’extensió de la
utilització del vehicle elèctric per part de la ciutadania, com a mesura per reduir els
soroll i la contaminació de l’aire.
320.Farem actuacions progressives per tal d’estendre a tots els barris les zones delimitades
com a zona 30, donant més protagonisme al vianant i fent més habitables els nostres
carrers.
321.Ampliarem la illa de vianants del centre, on es concentren moltes escoles, comerços i
activitats econòmiques, fent més atractiva la mobilitat a peu.
322.Volem crear proximitat fent que les distàncies es percebin més curtes gràcies a les
millores de confort i accessibilitat als carrers, ampliant millorant la qualitat de l’espai
peatonal i les condicions d’accessibilitat.
323.Regularem l’aparcament en calçada instaurant àrees mixtes o exclusives per a
residents i regulant els horaris segons la demanda, establint una tarifa reduïda en
funció de les necessitats i bonificant els vehicles menys contaminants.
324.Reduirem el trànsit de pas al carrer Arquímedes i Galileu amb càmeres i/o sistemes
intel·ligents de lectura de matricules.
325.Reordenarem els vials de la Plaça del Doctor Robert per millorar la mobilitat a peu
entre el Campus Universitari i la illa de vianants del centre per facilitar el canvi de
sentit dels autobusos.
326.Millorarem l’accessibilitat i la permeabilitat al Parc de Vallparadís des la xarxa de
carrers de la ciutat.
327.Estudiarem la implantació de la T-Verda local, a fi de promoure la retirada de la
circulació dels vehicles més contaminants, amb 3 anys de transport públic urbà gratuït
a qui doni de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental de la DGT.
328.Implantarem una línia d’ajuts per a la compra de bicicletes elèctriques urbanes a fi de
incentivar un canvi modal del cotxe a la bicicleta elèctrica especialment dirigit a
persones grans i ciutadans que realitzen desplaçaments de 5 km o més i/o amb
itineraris amb pendents.
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5.3.

Cap a una gestió sostenible dels recursos.

5.3.1. Economia circular, estratègia de ciutat
329.Elevarem l’economia circular a la categoria d’estratègia general de ciutat, és a dir,
més enllà d’una actitud i una forma sostenible de gestionar els recursos i els mitjans de
producció incentivarem que sigui també una actitud ciutadana transversal en tots els
àmbits de Terrassa.
330.Ens comprometem a elaborar una estratègia d’economia circular per avançar cap a
polítiques de “residu zero” pel 2050 en consonància amb la resta d’administracions de
l’Estat.
331.Promourem sistemes de depòsit, devolució i retorn per fomentar una major
circularitat dels materials plàstics per reduir aquest tipus de residus que suposa un
greu risc per l’ecosistema i per la pròpia salut.
332.Augmentarem les vaixelles i els materials reutilitzables per posar al servei de les
activitats que realitzen les entitats de la ciutat.
5.3.2. L’aigua, un dret a l’abast de tothom.
Un cop assumida la gestió del servei per part de Taigua és procedent una anàlisi i
replanteig de prioritats en els diferents àmbits d’actuació estratègica que permeti dibuixar
les línies d’actuació i defineixi els trets fonamentals de la política del servei per als propers
anys, en aspectes com: Tarifes estables i transparents, més inversions i millora tecnològica,
qualitat democràtica, transparència, control públic i participació ciutadana, justícia social i
polítiques ambientals.
333.Consolidarem la fase de municipalització de l’abastament d’aigua per tal de
preservar-la com un bé públic, tot assegurant l’autonomia municipal amb
transparència, control social i participació ciutadana en un marc general de justícia
social.
334.Aplicarem polítiques ambientals com a eina bàsica de gestió del cicle de l’aigua cercant
objectius tant de reducció del consum innecessari com de reutilització eficient d’aigües
regenerades i de millor recollida d’aigües pluvials.
335.Realitzarem un estudi exhaustiu de la situació actual del mapa de depuradores del
territori i la seva eficiència i que proposi una xarxa de sanejament més eficient sobre la
base de la millora de la reutilització de l’aigua de sanejament i la reducció de consums
energètics.
336.Augmentarem la qualitat de l’aigua de boca per reduir els residus plàstics d’un sol ús.
337.Disposarem d’aigua reutilitzada per a la neteja de carrers i espais públics.
338.Impulsarem sistemes de retenció i filtració d’aigües pluvials per al reg de la jardineria
de l’espai públic, vetllant també per que aquesta sigui autòctona i adaptada al nostre
clima.
339.Elaborarem el Contracte Programa que ha de concretar el sistema de relacions entre
l’Ajuntament i Taigua: responsabilitats de gestió encomanades, règim econòmic,
sistemes de verificació i control de l’activitat.
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5.3.3. L’Ajuntament motor d’un nou model energètic eficient i sostenible.
340.Impulsarem un Pla de Xoc per accelerar la Transició energètica vers un model
d’energies renovables a Terrassa que marqui el full de ruta per implementar sistemes
d’autogeneració i autoconsum energètic.
341.Crearem l’Oficina Energètica Municipal per impulsar l’autoconsum fotovoltaic amb
emmagatzematge de la ciutadania i les empreses. Aquesta oficina donarà suport
tècnic, assessorament i formació en matèria energètica, a més de facilitar i
promocionar avaluacions i auditories energètiques
342.Simplificarem els procediments administratius per a les instal·lacions renovables amb
unes noves ordenances energètiques.
343.Facilitarem les rehabilitacions energètiques i les instal·lacions generadores
d’energies renovables tant en l’àmbit residencial com en el comercial i industrial.
344.Potenciarem la figura del personal tècnic energètic de referència per acompanyar i
facilitar el màxim possible al sector privat avaluacions i auditories energètiques que
permetin reducció de consums.
345.Augmentarem la planificació dels aprofitaments forestals fruit per exemple de les
actuacions del Pla de Prevenció d’incendis forestals i col·laborarem en la
comercialització dels productes silvícoles locals com a generadors de biomassa.
346.Vetllarem perquè la indústria emergent 4.0 estigui basada en models òptims de
sostenibilitat ambiental, i intervindrem activament perquè la transició industrial sigui
acompanyada de la transició energètica.
347.Renovarem el parc mòbil municipal amb nous vehicles elèctrics
5.3.4. Recollida selectiva de residus.
348. Donarem continuïtat al Pacte per la Neteja per tal de millorar el servei de neteja
viària i recollida de residus de la ciutat.
349. Desenvoluparem el Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, avançant en
estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i
impulsin la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.
350. Implantarem a tota la ciutat una recollida de residus més eficient, mitjançant el
sistema de camions de càrrega lateral i contenidors de més capacitat.
351. Exigirem als nous sectors de creixement residencial i de transformació urbana la
implantació de petites deixalleries de barri per a la recollida de residus domèstics.
352. Estudiarem la incorporació de sistemes de control de les deposicions als
contenidors per tal de millorar els índex de recollida selectiva.
353. Continuarem incrementant progressivament les inversions a Eco-Equip per tal de
millorar la gestió i augmentar els recursos humans i materials.
354. Incrementarem el control i les inspeccions per evitar comportaments incívics
augmentant el número d’inspectors.
355. Impulsarem noves campanyes de sensibilització i informació per reduir la producció
de residus, incrementar la recollida selectiva i recordar els avantatges ambientals,
econòmics i socials del reciclatge i la reutilització dels residus.
356. Millorarem el servei de neteja viària a tots els barris, incorporant noves
escombradores mecàniques i vehicles de neteja amb aigua de la via pública.
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6. LA TERRASSA DEL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA
Cap a la ciutat completa i equilibrada en equipaments i serveis.
La dotació d’equipaments de tota mena a la ciutat, fins assolir les ratis pròpies dels països
de la UE ha estat una realització dels successius governs progressistes de Terrassa des del
primer ajuntament democràtic. La dinàmica inversora va quedar paralitzada pels efectes de
la crisi encetada el 2008 i la consegüent baixada d’ingressos. Per això, algunes de les
actuacions previstes en el POUM de 2003, orientades a equilibrar i completar la dotació
d’equipaments i infraestructures de la ciutat han quedat pendents.
Ara, amb les perspectives d’una recuperació de al normalitat fiscal a la ciutat, tenim
l’oportunitat de culminar la dotació d’equipaments i serveis propis del segle XXI, i d’una
ciutat dinàmica en constant evolució. Entenent l’esport com una activitat molt important
per a la salut i la bona vida, prestarem especial atenció a fomentar la seva pràctica i a dotar
la ciutat d eles instal·lacions adequades.
Desenvoluparem polítiques per a completar i equilibrar equipaments i serveis, i aconseguir
que el conjunt de la població, infants, joves, adults, gent gran, gaudeixi de totes les
oportunitats per a la millor qualitat de vida.

6.1.

Aliança per la infància, bandera de futur.

357.Desplegarem el CMIAT, Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa,
com a espai obert i inclusiu on els infants i adolescents puguin expressar les seves
idees i pensaments i proposar accions concretes per a la transformació de la ciutat des
de la seva perspectiva.
358.Potenciarem amb el CMIAT un Pacte Municipal per la Infància on es faci efectiu
l'objectiu de convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les
polítiques públiques i lluitar així de manera eficaç contra la pobresa infantil.
359.Ampliarem la xarxa d’escoles bressol, així com altres serveis integrals d’infància, com
a millor contribució dels municipis a la igualtat d’oportunitats. No deixarem d’exigir al
govern de la Generalitat que compleixi amb les seves obligacions de finançament
d’aquesta etapa educativa.
360.Impulsarem una xarxa de Ludoteques municipals de 0 a 6 anys, basat en el joc lliure i
el respecte cap a l'infant on pugui desenvolupa les seves capacitats i habilitats
d'aprenentatge social i descoberta.

6.2.

Terrassa, ciutat per a joves.

361.Ampliarem els serveis d’informació, assessorament i orientació integral als joves i les
joves de Terrassa partint de les seves necessitats i d’una forma gratuïta i
personalitzada
362.Potenciarem el Punt Jove a l’Institut com a referència d’informació i assessorament
jove als centres educatius de secundària i donarem més rellevància a les accions de
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participació dels col·lectius d’estudiants.
363.Afavorirem als músics joves emergents de la ciutat augmentant el número de Bucs
d’assaig insonoritzats, ampliant als programes de formacions i potenciant els concerts
a espais de la ciutat per a que es puguin donar a conèixer.
364.Millorarem la formació en el lleure educatiu als i les joves de Terrassa per fer-la més
accessible, que arribi a més jove i per continuar millorant la qualitat i el prestigi del
lleure educatiu a la ciutat.
365.Garantirem la igualtat d’oportunitats i que l’accés a formació més enllà de les aules no
vagi en funció de la renda familiar. Per això, farem més i millor Districte Jove per
incrementar l’acompanyament i l’acció socioeducativa en el temps lliure de forma
descentralitzada a tots els districtes de la ciutat i potenciant l’educació en valors, el
foment de l’autonomia personal, el treball per projectes, l’atenció a la diversitat, la
dimensió comunitària i l’acció educativa en medi obert.
366.Lluitarem amb programes específics contra l’abandonament escolar i a favor de
l’ocupabilitat, per evitar la desvinculació dels i les joves dels camps formatius i per
millorar les competències i la transició cap a la seva vida laboral i adulta en estreta
col·laboració amb el Servei d’Ocupació.
367.Incrementarem la col·laboració i el treball en xarxa amb les entitats de lleure de la
ciutat per potenciar els Casals d’estiu i els esplais de dissabte per tal de que puguin
desenvolupar correctament els seus projectes.

6.3.

La gent gran, un gran actiu.

368.Seguirem reclamant a la Generalitat la planificació en el territori de places de
residència i centres de dia i exigirem la construcció de les residències públiques i
centres de dia compromesos a Sant Pere Nord i Ca n’Anglada, així com l’adequació i
posada en funcionament de les plantes buides a la residencia de Mossèn Homs i una
nova residència i centre de dia a la zona sud de la ciutat.
369.Finalitzada l'avaluació del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, la
presentarem a la Organització mundial de la Salut per aconseguir la distinció de ser
una ciutat amigable en el marc de la xarxa Mundial de ciutats amigues de les persones
grans.
370.Continuarem amb la redacció del Pla Estratègic de la Gent Gran que definirà les línies
estratègiques i els objectius dels propers anys en relació a la gent gran a la ciutat, i els
equipaments necessaris per a cobrir les seves necessitats.
371.Implementarem els protocols de la Guia Local per fer front als maltractaments a les
persones grans de l’Ajuntament de Terrassa.
372.Consolidarem i ampliarem el programa Sempre Acompanyats a tots els districtes per
abordar la solitud no volguda en les persones grans.
373.Impulsarem un canvi de normatives per tal de revertir locals buits en plantes baixes
com a habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional.
374.Potenciarem nous models d’habitatge (col.laboratiu, intergeneracional, cooperatiu) i
l’adaptació de domicilis particulars i habitatges amb serveis per a persones grans com
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alternativa a l’ingrés residencial
375.Lluitarem contra la pobresa energètica que afecta a les persones més vulnerables i
especialment a les persones grans.
376.Exigirem a la Generalitat poder participar en les inspeccions que es produeixin en les
residències i centres de dia de titularitat privada per vetllar pel seu bon funcionament.
377.Continuarem donant suport a les associacions, entitats i col·lectius de gent gran en
les accions adreçades a millorar la qualitat de vida i la seva participació activa a la
ciutat.
378.Crearem un servei d’assessorament especialitzat per a les persones grans i
pensionistes.

6.4.

L’esport al servei del creixement personal i comunitari.

379.Aprovarem el Pla Director de l’Esport. Pla redactat des de un anàlisi exhaustiu i realista
de l’esport i la ciutat, que proposa accions i línies d’actuació a desenvolupar en els
propers anys tant en l’àmbit d’equipaments com en l'àmbit de la participació de
ciutadans i ciutadanes en la pràctica de l’exercici físic.
380.Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la
implicació de les dones dins l’àmbit esportiu. Des de l’esport escolar al federat i
l’esport de lleure a la gestió i direcció d’entitats, Així com prioritzant l’esport femení en
l’ús d’espais públics.
381.Implementarem programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu com a
millora de la qualitat de vida.
382.Incrementarem el pressupost pel manteniment dels equipaments esportius de la
ciutat, per tal de que estiguin en condicions òptimes per a la pràctica esportiva.
383.Fomentarem programes d’esport escolar que prioritzin el valor de l’esforç, el respecte,
la igualtat i la corresponsabilitat.
384.Potenciarem el Consell Esportiu per tal que pugui gestionar espais públics per la
pràctica esportiva.
385.Incrementarem l’oferta d’activitats esportives adreçades a persones amb capacitats
diverses.
386.Donarem suport a les entitats esportives tant perquè compleixin amb les seves
obligacions legals com en la utilització d’equipament i facilitarem la relació i
coordinació entre entitats.
387.Programarem la substitució de la gespa en els camps de futbol, en els propers 2 anys,
d’acord amb l’activitat social i esportiva de cada equipament.
388.Impulsarem la construcció de la cobertura de les pistes exteriors de Can Jofresa i les
Arenes, de la pista descoberta del carrer Salmerón i construir pavellons d’ús
comunitari en els instituts, tal i com estava acordat amb el Govern de la Generalitat
389.Promourem la cobertura de les piscines descobertes de Les Arenes i de la Maurina
amb coberta retràctil que permeti el seu ús durant tot l’any.
390.Planificarem una alternativa en el barri a l’actual equipament socio-esportiu de la
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Cogullada i estudiarem la possibilitat de destinar els espais de l’actual pista per
aparcament pels veïns i les veïnes del sector.
391.Gestionarem amb el Consell Català de l’Esport, el Departament d’Educació de la
Generalitat i la Diputació de Barcelona un pla d’inversions i ajuts que permeti el
finançament de la construcció de nous equipaments d’acord amb les necessitats
actuals de la ciutat.
392.Reclamarem al Consell Català de l’esport els compromisos adquirits en els darrers
anys: substitució de la gespa de l’Estadi Martí Colomer, cofinançament camp de
Rugby-futbol de Les Fonts i gestió de la rehabilitació del poliesportiu Can Palet-Can
Jofresa.
393.Potenciarem l’organització d’esdeveniments esportius de caire internacional.
394.Impulsarem la creació de la Casa Museu del Hoquei que sense dubte contribuirà a
potenciar encara més un esport en el qual Terrassa és un referent internacional.

6.5.

Un espai públic amable on viure i conviure
L’espai públic és l'ànima de les nostres ciutats i pobles. La ciutat comença en allò que
compartim, en el que ens és comú, l’espai públic és l’escenari on exercim els drets la
ciutadania, ha de ser lloc de trobada per a fomentar la convivència intercanvi i el sentit
de pertinença a la comunitat.

395.Potenciarem a l’espai públic la diversitat d’usos per a tota la ciutadania, promovent la
reforma dels espais existents i incorporant-ne de nous com per exemple l’espai lliure
deixat per l’antiga Casa del Poble.
396.Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l'abast de
tothom, dotats d’instal.lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben
conservats.
397.Millorarem els entorns de les places i dels parcs, convertint, progressivament,
Terrassa en una «vila florida», fomentant la plantació de flors i la millora estètica, tant
a espais públics com a espais privats (terrasses, balcons, etc).
398.Renovarem elements de jocs infantils, esportius i biosaludables, posant especial
atenció als elements accessibles.
399.Seguirem avançant amb les actuacions d’accessibilitat, eliminant barreres en espais
públics, ampliant voreres i incrementant el semàfors adaptats per a persones amb
discapacitat visual.
400.Incrementarem els recursos per a poder millorar els ferms i les voreres dels carrers
401.Impulsarem la renovació d'arbrat i vegetació amb criteris de manteniment socials i
ambientals, creant entorns saludables i naturals.
402.Implementarem un sistema de rec intel·ligent als parcs optimitzant els recursos
d’aigua i permetent un millor desenvolupament dels arbres i zones verdes de la ciutat.
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7. LA TERRASSA TERRITORIALMENT EQUILIBRADA
La Planificació de la Terrassa 2030: equilibrada, equitativa, sostenible, cohesionada, activa,
generadora de riquesa i de benestar.
Durant els darrers anys Terrassa està tenint un creixement sostingut de població. Aquest
fet pot mantenir-se de manera estable durant els propers anys. La ciutat que va delimitar el
POUM pot perfectament donar resposta a aquesta situació sense superar els contorns de la
ciutat que en ell es van plantejar.
Caldrà però actualitzar i replantejar alguns aspectes del POUM per tal d’adaptar-lo a les
noves realitats sòcio-econòmiques, permeten noves solucions viables a nous desafiament
tenint especial cura en la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible,
fomentar la compacitat i l’equilibri urbà per garantir la dotació de serveis bàsics a la
majoria de la població.
Promourem un Urbanisme reequilibrador que posi la ciutat al servei de tots i que limiti
l’explotació dels recursos urbans com a negoci especulatiu de minories privilegiades. Que
cerqui l’equilibri en quant a dotació de serveis i equipaments que suposin una igualtat
efectiva de condicions de vida per a tots i totes les persones de la ciutat. Que cerqui
l’equitat en quant a l’esforç i el retorn de tothom en la generació de plusvàlues urbanes.
Que aconsegueixi fer realitat la utopia de la ciutadania plena, entre persones lliures i
iguals...

7.1.

Cap a una ciutat compacta, equitativa, complexa i activa.

403.Ens comprometem a iniciar un procés per definir els eixos principals de revisió del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), cercant un sòlid i ampli consens polític i
de la mà de tota la ciutadania
404.Iniciarem els projectes Plans de Barris locals a Can Palet i Egara. Aquests plans han de
crear noves centralitats ciutadanes a partir de la integració en un mateix Pla d’accions
de potenciació d’eixos comercials de proximitat, implantació d’iniciatives
emprenedoria , equipaments culturals, cívics o administratius. En aquests projectes
aprofitarem les experiències dels plans de barri de districte II i la Maurina per crear
instruments de participació i implicació de la ciutadana en aquestes iniciatives de
transformació.
405.Malgrat les iniciatives de caràcter municipal que endegarem, sol·licitarem una nova
llei de barris a la Generalitat que ajudin al finançament d’aquests projectes
406.Finalitzarem el procés d’esponjament de Ca n’Anglada i redactarem i iniciarem les
primeres fases del projecte d’urbanització i transformació de la zona nord del barri.
407.Donarem prioritat al desenvolupament urbanístic de l’àmbit de la Rambleta del Pare
Alegre que ens permetrà redefinir la mobilitat de la principal via d’accés al centre de la
ciutat.
408.Plantejarem a la Generalitat la revisió l'Àrea Residencial Estratègica Porta Sud (ARE)
amb la reducció de l'àmbit d’actuació i la reducció del nombre d’habitatges previstos
(de renda lliure, protegits i per a lloguer social) per a la seva adequació a l’entorn urbà
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ja consolidat.
409.Executarem les obres del Parc de la República.
410.Programarem lla urbanització del Vapor Gran
411.Impulsarem la reconversió de les antigues carreteres que travessen la ciutat, per tal
que perdin el seu caràcter de vies de pas i es reconverteixin en nous eixos urbans
humanitzats i pacificats, potenciant el seu ús cívic en el marc dels barris pels que
discorren, ( Rellinars, Olesa, Castellar i Matadepera)
412.Reconvertirem el tram de la carretera de Martorell, des de la rotonda del Doré fins a
la carretera d’Olesa, en un eix cívic que doni continuïtat al de la carretera de
Montcada i
413.Reurbanitzarem la plaça de Baltasar Ragon, com a punt d’encontre dels barris de ca
n’Aurell i la Cogullada.
414.Reurbanització del carrer Faraday, per a potenciar-ho com a eix cívic-comercial que
vertebri Ca n’Aurell
415.Iniciarem els tràmits per declarar els jardins del Parc de Sant Jordi com a Bens
d’interès Cultural
416.Adequarem dels terrenys de l’antiga Saifa Keler per a usos veïnals mentre no es
construeixin els equipaments programats.
417.Redactarem un nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni Municipal.
418.Reordenarem la Plaça Freixa i Argemí per millorar els accessos al Parc de Sant Jordi i la
Masia Freixa.
419.Treballarem amb els veïns i comerciants de l’eix cívic i comercial del barri de Sant
Pere, apostant per la transformació de l’entorn del Mercat del Triomf i el carrer
Ample.
420.Exigirem als propietaris de les masies de Can Marcet i Can Boada que les mantingui en
bon estat de conservació i treballarem conjuntament perquè es dotin d’un ús públic
per als veïns dels barris de Can Boada.
421.Modificarem la planificació d’usos comercials a les plantes baixes dels eixos viaris
principals.
422.Revisarem els plans de desenvolupament dels nou sectors de sòl de creixement
residencial.
423.Impulsarem la urbanització de l’àmbit disseminat del Pla del Garrot dins el barri del Pla
del Bon Aire.
424.Avançarem en la urbanització i desenvolupament de l’àmbit de la Franja Nord per
impulsar la implantació d’activitats del sector terciari.
425.Treballarem conjuntament amb la UPC la idea d’integrar els espais lliures de l’entorn
del campus universitari a la trama urbana de la ciutat.
426.Iniciarem el Projecte d’Activació Temporal d’Espais Buits que ens permetrà aprofitar
els solars, tant públics com privats, seguint l’exemple del Programa d’Horts Urbans.
427.Modernitzarem la tramitació de llicències d’obres per aconseguir reduir més
encara els terminis de concessió.
428.Realitzarem les millores necessàries per fer accessible la pasarel.la peatonal de la riera
de les Arenes a l’alçada del barri de Sant Llorenç
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429.Farem les obres de millora de la zona d’equipaments de Can Palet de Vista Alegre i la
recuperació de camins naturals del barri tot convertint la Plaça de la Pau en una nova
entrada de l’ Anella Verda.

7.2.

Completar infraestructures urbanes i eliminar barreres internes.

430.Seguirem reclamant al Ministeri de Foment la finalització de les obres de l’autovia
Orbital (B-40) fins a la seva connexió amb l’autovia del Baix Llobregat, assegurant la
seva implantació amb el menor impacte ambiental, i completar les actuacions de
millora encara pendents en el tram de Terrassa.
431.Cal que a B40 continuï la fase que enllaci amb la Ronda oest de Sabadell. Aquesta obra
faria repensar la planificació la ronda est de Terrassa i la nova configuració de
l’avinguda del Vallès així com reconvertir l’actual N150 en una via cívica i replantejar
els terrenys i usos de la franja est de la ciutat (Antiga Mancomunitat).Vetllarem perquè
la seva implantació sigui del tot curosa i respectuosa amb el medi natural i el paisatge
de la nostra Anella Verda i no interfereixi amb els seus connectors biològics.
432.Continuarem instant a la Generalitat de Catalunya perquè iniciï els treballs de redacció
del projecte de transformació de la carretera de Martorell en una via urbana (C-243)
al seu pas pels barris de les Carbonelles, Les Martines i Can Palet de Vista Alegre, un
cop l’autovia B-40 entri en funcionament. Mentrestant, exigirem que s’executin totes
les mesures necessàries per pacificar l’elevat trànsit rodat que suporta aquest antiga
via de connexió entre Terrassa i Martorell.
433.Seguirem reclamant la gratuïtat del peatge de Les Fonts (C-16) per als ciutadans i
ciutadanes de Terrassa.
434.Seguirem reclamant l’increment de freqüències a la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’evitar que surtin trens de Terrassa amb molts
ciutadans drets. Cal una estructura horària equilibrada d’acord amb la demanda.
435.Seguirem reclamant la incorporació de Terrassa a la zona tarifària 2 de l’Àrea del
Transport Metropolità a la Generalitat de Catalunya, mentre no s’implanti el nou
sistema de tarifa quilomètrica amb la introducció de la T-mobilitat.
436.Demanarem a la Diputació la reordenació i pacificació de la carretera de Matadepera
des de l’avinguda Béjar fins a l‘entrada de Matadepera.
437.Reclamarem a la Generalitat que projecti i programi la construcció de la nova estació
de FGC a la Porta Sud de la ciutat (davant dels Jutjats) que ha de donar servei als barris
del sud de la ciutat
438.Reclamarem al Ministeri de Foment que projecti i programi la construcció de la nova
estació de RENFE prevista a l’oest de la ciutat, entre els barris de Can Boada i la
Maurina.
439.Enfront d’altres opcions reivindicarem que la línia R4 modifiqui el seu recorregut per
tal que es pugui accedir de manera directe a l’Aeroport.
440.Mentre això no sigui possible, instarem a la Generalitat perquè augmenti la freqüència
i els horaris del servei de Bus Express que fa la ruta Terrassa-Barcelona, sobretot per
la línia que accedeix a l’Avinguda Diagonal i l’aeroport.
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441.Defensarem la nova línia ferroviària prevista al Pla Territorial Metropolità que ha de
donar servei als barris del sud i del sud-est de la ciutat, com Can Palet, Ca n’Anglada i
Montserrat, així com a l’Hospital de Terrassa i que ha de permetre comunicar-nos
directament amb el Campus de la Universitat Autònoma i amb l’estació de Sagrera
A.V. a través del túnel ferroviari d’Horta.
442.Requerirem a la Generalitat que millori
les infraestructures viàries de la N150mitjançant una nova rotonda amb accés directe i mitjançant un itinerari segur per
a vianants i ciclistes.
443.Farem que l’aparcament de l’Hospital de Terrassa ampliï les places i que el seu ús sigui
tarifat amb criteris socials i sostenibles.
444.Vetllarem per a que la Generalitat avanci en l’estudi previ de les actuacions per a la
millora de la infraestructura del corredor de BRCat (Bus Ràpid de Catalunya) TerrassaSabadell-Granollers i especialment en les necessitats de millora a la N-150 entre la
sortida de Terrassa i la zona de l’Hospital de forma que com a mínim es disposi de dos
carrils extres per al bus fins a la nova rotonda a construir com a nou accés a l’Hospital i
la connexió directa d’ell amb la zona de la mancomunitat per tal que s’obtingui una
molt significativa reducció del temps de recorregut dels serveis de bus, tant urbà, com
interurbà.
445.Requerirem a la Generalitat per a que programi i executi les obres a curt termini i
implanti serveis ràpids de bus cap a Sabadell i Granollers, sempre passant per
l’Hospital.
446. Millorarem les connexions del barri de Can Parellada amb l’avinguda del Vallès i el
conjunt de la ciutat, mitjançant la construcció del nou pont del carrer Itàlia, l’obertura
d’un nou carrer que des d’ell connecti amb el carrer Venus.
447.Millorarem l’Avinguda del Vallès mitjançant diverses actuacions, per tal d’assolir una
circulació més fluïda i eficaç que eviti retencions i faciliti la distribució del transit cap
als diferents àmbits de la ciutat.
448.Reordenarem el pont de França per tal que les interseccions dels seus extrems es
regulin només amb dues fases semafòriques. Incidirem en l’acció de la Generalitat per
tal que es completi la connexió amb la C-58 amb un nou pont en el seu lateral nord.
449.Impulsarem el projecte de cobriment del Transvasament de la Riera de Palau per la
Ronda de Ponent, cercarem finançament estatal i europeu per ajudar a executar-lo.
450.Vetllarem perquè la Generalitat engegui i formalitzi els treballs de redacció d’un
veritable Pla Director de les Rieres a Terrassa, de forma coordinada i participada amb
Ajuntament i Veïns. A partir dels resultats del Pla encarregarem els estudis dels
aspectes urbanístics, socials o de mobilitat dels eixos d’aquestes rieres per tal de poder
definir la seva imatge de futur de forma completa, així com la programació de les
actuacions que ho desenvolupin.
451.Cal que la Generalitat inverteixi de manera permanent en la millora de les rieres,
ens comprometem però a
que dins les possibilitats pressupostàries de l’
Ajuntament realitzar subsidiàriament
aquelles actuacions que contribueixin
significativament minimització del risc de danys
452.Fomentarem l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu dins dels nuclis
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urbans i periurbans, tot garantint una xarxa d’infraestructures eficient i adequada a la
seguretat de les persones, i reclamant el carril bici a la carretera N-150, entre Terrassa
i Sabadell.
453.Desenvoluparem una xarxa de carrils bici que completi l’actual i garanteixi les
connexions entre els àmbits de la ciutat, l’àmbit de l’Anella Verda i Matadepera.
454.Finançarem juntament amb la Diputació la construcció d’un itinerari per a vianants i
ciclistes (amb espais independents per a ells) des de la sortida de Terrassa fins a
l’entrada a Matadepera, per la BV-1221 i la BV-1275.
455.Farem un carril-bici des de la Plaça de l’Aigua en direcció nord fins a connectar amb la
carretera de Matadepera
456.Requerirem a la Generalitat per a que pavimenti i millori l’espai per a vianants entre la
sortida per la carretera de Castellar i la torre de Mossèn Homs.

8. LA TERRASSA SEGURA I CÍVICA
Cap a la ciutat tranquil·la i optimista.
Les situacions de crisi porten incerteses a la població, i les incerteses paralitzen les molts
projectes i influeixen negativament als estats d’ànim. Apareixen les pors, i amb elles, els
perills de caiguda en discursos demagògics i alarmistes. Els socialistes som optimistes,
volem canviar el món i fer-lo més just, més solidari, més acollidor, més lliure.
No entenem la seguretat sinó com a garantia de llibertat i d’igualtat. L’estat de dret es basa
en les garanties de la ciutadania enfront les arbitrarietats del poder polític i enfront els
abusos del poder econòmic.
La Terrassa que volem els i les socialistes és la que es basa en la confiança recíproca entre
institucions i persones, la ciutat optimista i solidària que no vol deixar ningú enrere en el
seu camí de progrés.

8.1. Una ciutat resilient i amb capacitat de resistir, adaptar-se i recuperar-se a les
pertorbacions
457.Implementarem el projecte Terrassa preparada com a garantia d’una major preparació
dels serveis implicats en l’atenció a les emergències i de la ciutadania en general.
458.Dotarem els recursos tecnològics, humans i de formació adequats per tal d’estar
en millors condicions davant les situacions d’emergència.
459.Incrementarem la transversalitat del servei de Protecció Civil per tal de garantir una
millor coordinació entre els serveis implicats en l’atenció de les emergències.
460.Millorarem els recursos destinats a les entitats col·laboradores de l’administració
local en l’extinció d’incendis (ADF, Voluntaris Forestals...) ubicant la seva seu en unes
noves instal·lacions centrals a la Masia Bellots.
461.Incrementarem les eines de comunicació i xarxes socials per a una millor informació de
la ciutadania.
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8.2.

Civisme i convivència

462.Fomentar un nou model per a entrades/sortides d’escoles, amb participació de
la comunitat educativa de cada centre i amb la coordinació i suport dels agents de
convivència. L’objectiu seria alliberar policies per a altres funcions, sense reduir la
seguretat a les entrades i sortides de l’alumnat de les escoles
463.Col.laborarem amb entitats dels sector per tal de crear els/les Jardiners/es
voluntaris/es. Fomentar la participació de persones voluntàries per tenir cura d’espais
amb jardins a la ciutat, amb el suport i supervisió dels serveis municipals.
464.Consolidarem la figura dels agents de la convivència a cada barri amb a creació de 40
places més d’agents, de tal manera que ha cada districte hi hagin un mínim de 5
agents.
465.Farem accions educatives pel foment de la convivència, l’ecologisme i el respecte a la
diferència. Implicació dels agents de convivència en els districtes per a tots aquells
temes que tinguin a veure amb la millora de la convivència i la prevenció de l’incivisme
(residus, neteja, parcs, etc...)
466.Incrementarem la pressió contra els incivismes. No pot ser que les accions d’uns pocs
tinguem malmetin la bona feina que fa la resta de ciutadania.

8.3.

Garantir la seguretat com a condició de llibertat de la ciutadania.

467.La seguretat l’hem d’entendre amb una mirada amplia, una seguretat de que la ciutat
respongui solidàriament en moments de dificultat del seus conciutadans i
conciutadanes.
468.Potenciarem la transversalitat en l’actuació de tots els actors en matèria de seguretat,
per optimitzar recursos i incrementar l'eficàcia.
469.Impulsarem la participació de la ciutadania en la co-producció de polítiques públiques
de seguretat a través del Consell de Seguretat de Terrassa i les seves comissions i
grups de treball.
470.Crearem un grup de suport estable a al Consell de Seguretat local, que tindrà entre
d’altres objectius
471.proveir d’informació als membres del consell a partir de la integració i gestió de les
dades que la ciutat genera en matèria de seguretat
472.Finalitzarem el Pla Local de Seguretat, en el si del Consell de Seguretat i mitjançant la
participació oberta a la ciutadania amb l’obertura del corresponent procés participatiu
i la celebració de les xerrades temàtiques i jornades obertes a la ciutadania.
473.A partir del Pla Local de Seguretat crearem el Pla Anual de Seguretat de cada
districte, amb un apartat dedicat a cada barri. Elaborat conjuntament amb el Consell
de Districte i amb les associacions de veïns i veïnes, sota el lideratge de la Policia
Municipal i en coordinació amb Mossos d’Esquadra.
474.Augmentarem el cos de policia municipal, fins a complir la ratio que ens toca per
població i exigirem també l’augment dels Mossos d’Esquadra per tal que assignin els
efectius fixats pel Parlament de Catalunya i per a que s’assumeixen les competències i
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funcions pròpies de mossos i que impliquen una major dedicació de la policia
municipal en detriment de les funcions pròpies.
475.Millorarem la coordinació entre cossos policials com a eina per garantir una major
eficàcia i eficiència en la seguretat de la nostra ciutadania.
476.Transformarem el model de policia municipal amb l’objectiu de què tota la nostra
policia esdevingui de proximitat, modificant el model de patrullatge dels cotxes
patrulla, ja que no es correspon ni amb l’època que vivim ni amb les necessitats de la
ciutadania.
477.Treballarem per un model de seguretat pública proactiu i preventiu, potenciant la
policia de proximitat i comunitària. Amb l’augment de la dotació de policies
municipals, es podran destinar més efectius per tal de millorar l’atenció preventiva
als nostres barris, policia de proximitat o de barri que treballaran conjuntament amb
els agents de convivència.
478.Continuarem treballant per una mobilitat segura , atenent a les noves estratègies de
mobilitat, que permeti una mobilitat pacífica i ecològicament sostenible.
479.Incrementarem els programes d’educació vials i civisme a les escoles així com les
xerrades adreçades a col·lectius vulnerables en matèria de trànsit i seguretat.
480.Augmentarem les eines tecnològiques en la gestió de la seguretat pública així com en
les xarxes socials, implementarem un aplicatiu de comunicació ràpida entre la
ciutadania i la policia municipal.
481.Millorarem i incrementarem el compromís de la policia municipal amb la ciutadania,
oferint una millor atenció, tant presencial, com telefònica
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9. LA TERRASSA DEL BON GOVERN
Institucions inclusives i bon govern, garantia de cohesió i progrés.
L’estil de govern del socialisme democràtic terrassenc s’ha caracteritzat sempre per la seva
inclussivitat. S’ha volgut comptar amb tothom que volgués participar en l’apassionant tasca
de definir una ciutat en constant evolució i creixement. I s’han fet polítiques per a
possibilitar la igualtat d’oportunitats, amb el convenciment que la reducció de les
desigualtats no és només un factor de cohesió i pau social, sinó que és també un factor de
productivitat i competitivitat en el mon globalitzat que s’ha anat configurant els darrers
anys.
Entenem que l’element principal del bon govern és el diàleg constant amb la ciutadania.
El diàleg facilita que els qui hi participen transformin les seves opinions inicials per altres de
més reflexionades; fomenta l’aparició de dinàmiques col·laboratives en la societat civil;
genera confiança cap a les institucions públiques i ajuda a prendre decisions de més
qualitat i més proximitat.
Amb aquest objectiu continuarem aprofundint en la millora de la democràcia en tots els
ordres de la vida local, fomentant la participació i la implicació de la ciutadania en la
gestió de les polítiques públiques. hem de millorar la cohesió social i capacitació de la
ciutadania per exercir dels seus drets de participació, el suport que des de l’administració
es dona entitats i al voluntariat,
Garantirem el diàleg, el respecte i l’estabilitat a l’Ajuntament i a la ciutat. El mandat 201519, ha estat difícil, però hem complert la majoria dels compromisos amb els que ens vàrem
presentar a les eleccions municipals, hem respost amb valentia i honestedat i ho
continuarem fent. Tenim idees clares i un projecte de progrés i de ciutat molt sòlid, fruit de
molt diverses aportacions, perquè el PSC-Terrassa és el partit menys partidista i menys
sectari que hi ha a la nostra ciutat. Som un partit capaç d’arribar a pactes complexes i molt
plurals, posant sempre per davant els interessos de Terrassa, així ho hem demostrat al llarg
d’aquest anys, ja sigui amb pactes de govern amb altres grups municipals o teixint aliances
amb les entitats i institucions de la ciutat.

9.1.

Governança compartida: Participació i transparència

482.Crearem una Regidoria de Participació Ciutadana depenent l’alcaldia amb l’encàrrec
continuar desplegant el reglament de Participació , i coordinar totes les eines,
serveis i processos participatius que es realitzin a l’ajuntament.
483.Establirem mecanismes d’impuls dels consells participació sectorials i de districte , com
ara incrementant la difusió de les seves sessions o la visualització dels seus treballs
484.Augmentarem les partides del pressupostos dels consells de districte destinats a
millora de l’espai públic i dinamització comunitària.
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485.Crearem una taula de treball multisectorial per tractar aquells temes comuns que
afecten a les urbanitzacions que es troben situat fora de la trama urbana
consolidada, formada per serveis municipals i entitats representatives d’aquest
sectors.
486.Fixarem una jornada durant el mandat per realitzar una consulta no referendària
sobre diferents temes que les iniciatives ciutadanes hagin plantejat
487.Posarem en marxa un concurs d’idees innovadores per millorar la ciutat, amb el
compromís de treballar per convertir-les en realitat.
488.Crearem la Oficina integral d’entitats i voluntariat , que actuarà com a finestra
única amb tots els serveis adreçats a qualsevol tipus de voluntariat i entitats i
associacions.
489.Establirem programes específics de col·laboració entitats per tal que
persones
voluntàries “seniors” que vulguin ajudar, amb la seva experiència en la gestió del dia a
dia de les entitats ( peticions de subvencions, organització d’activitats,...)
490.Incrementarem la dotació de les subvencions a entitats adreçades a reformes i
millores dels seus immobles.
491.Amb col·laboració d’altres entitats i institucions crearem una línia estable de formació
i capacitació de les persones responsables d’entitats, especialment implantació de
noves tecnologies, temes fiscals,..
492.Potenciarem la creació de taules de treball entre administració i entitats per tal
d’elaborar projectes de barri amb l’horitzó 2030

9.2.

Els equipaments, garantia de proximitat.

493.Farem un Pla d’equipaments generals de Terrassa, que establirà progressivament una
diferenciació entre edificis de serveis administratius i edificis destinats a activitats
cíviques, culturals, educatives, i de participació.
494.A partir dels estudis realitzats en mandat 2015-19, iniciarem la construcció dels casals
del Roc Blanc, l’ampliació del Casal de Torre-sana, l’ampliació de Centre cívic de Can
Parellada.
495.Executarem la primera fase del nou equipament cívic a Can Palet en els terrenys de
l’antiga Saifa Keler.
496.Dotarem de nous equipaments socials els barris de Pere Parres i La Cogullada.
497.No té cap sentit que a Terrassa existeixin dues xarxes d’equipaments cívics, una de la
Generalitat i una altre de l’Ajuntament amb funcionaments i normes diferents.
Reclamarem el traspàs, amb el seu personal i pressupost, de la xarxa d’equipaments
cívics que la de la Generalitat té a Terrassa, a l’Ajuntament.

9.3. Una fiscalitat justa per reduir desigualtats i garantir la solvència dels serveis
públics.
Hem de crear més riquesa a la ciutat però també hem de redistribuir-la millor, i per
això les polítiques fiscals municipals seran una peça important, amb transparència i
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bona gestió, si volem garantir la ciutat que ens mereixem hem de poder finançar de
manera convenient es serveis i infraestructures, mantenint un nivell mig/baix de deute
municipals.
.
498.Prioritzarem una Fiscalitat verda, incentivant a partir de bonificacions aquelles
persones/famílies/empreses més responsables amb l'aplicació de rebaixes en el
pagament d‘impostos i taxes.
499.Proposarem un pacte fiscal a llarg termini a tots els grups municipals per tal d’establir
una política fiscals estable i consensuada, repensant les estratègies de generació
d’ingressos municipals amb d’una nova assignació i repartiment de les càrregues fiscals
generals a partir dels estudis de renda territorials i un increment de les
inspeccions fiscals.
500.Acostarem les taxes locals al seu cost real, per tal d’aconseguir major equitat, de tal
manera que es pagui en funció del l’ús real dels serveis públics alhora que
incrementarem les bonificacions que garanteixin la justícia social.
501.Continuarem reclamant un finançament just pels municipis, que tingui en compte la
població i les seves necessitats, cal augmentar les aportacions de l’Estat i Generalitat,
que han de definir un nou marc per als ajuntaments i un finançament just i coherent
amb els estàndards dels països de la Unió Europea.

9.4.

Un Ajuntament eficient al servei de la ciutadania

502.Per la millora de la gestió dels serveis municipals farem un pla d’ordenació dels usos
dels edificis administratius amb l’objectiu de simplificar i millorar la prestació dels
serveis, unificant els serveis centrals de les àrees i creant diferents centres de serveis
municipals de proximitat que integraran tots els serveis d’atenció personalitzada en
el territori.
503.A partir dels treballs realitzats en el projecte Fem Ajuntament, reformarem
l’organització municipal per tal que pugui adaptar-se a les noves necessitats de la
ciutat i garantir uns serveis eficients i propers. .
504.Promourem el desenvolupament professional i el talent de les persones que treballen
a l’ajuntament, a partir de la potenciació de la innovació, la implementació de
sistemes d’avaluació interns i externs
505.Continuarem treballant per la professionalització de l’administració invertint
en programes de formació i capacitació del personal
506.Crearem un servei integral de per a gestió de les dades municipals , que faciliti
convertir la informació i les dades municipals en coneixement, incorporant eines i
innovació, amb plataformes que permetin veure les previsions, el progrés, les
desviacions i els resultats dels programes, projectes i serveis. Hem d’integrar i explotar
el potencial de les dades i informació que es generen des de l’ajuntament per tal de
millorar els processos de gestió dels serveis a la ciutadania, empreses i entitats,
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facilitar la generació d’ocupació i noves iniciatives de caràcter econòmic,...
507.Posarem en funcionament plataformes i solucions que permetin visualitzacions
interactives amb llenguatge simple i clar, que permetin el seguiment i l’avaluació de
resultats dels serveis que presta l’ajuntament
508.Crearem un programa específic de formació en llengües estrangeres pel personal
municipal.
509.Modernitzarem els mitjans de comunicació municipals per tal d’adaptar-los a les noves
realitats socials de la ciutat.

510.Continuarem avaluant periòdicament els serveis municipals a partir de la realització
d'enquesta d’opinió i eines d’escoltar activa. Realitzarem de manera anual un
baròmetre d’opinió, que inclourà el coneixement i valoració dels regidors i regidores.
511.La transparència efectiva ens porta a posar el focus en el concepte de Govern obert,
que suposa complementar la participació ciutadana tal com l’hem entès fins ara amb la
construcció d’espais de diàleg que permetin incorporar diferents visions i els interessos
i demandes de la ciutadania en la gestió municipal. Crearem l’oficina de transparència
i avaluació per millorar les polítiques públiques i els seus resultats suposa, en
conseqüència, millorar la qualitat de vida, el benestar i el desenvolupament.
512.Elaborarem l’Agenda Terrassa 2030 per tal que tota l’acció municipal tingui com
l’objectius els ODS 2030

9.5.

Completar la Terrassa intel·ligent.

513.Potenciarem la generació, l’anàlisi i el tractament de dades digitals municipals per, en
base al tractament i l’explotació de les mateixes, poder millorar els procediments de
presa de decisions i adaptar les actuacions que duu a terme l’Ajuntament a les
necessitats dels ciutadans de Terrassa per que les polítiques públiques municipals
siguin més anticipatòries, eficients i eficaces.
514.Millorarem l'obertura de les dades digitals per fer-les més útils i accessibles a
l’ecosistema innovador per incentivar la generació de solucions disruptives a reptes
urbans
515.Garantirem un ús responsable i ètic de les dades elaborant un codi ètic que defensi
els drets digitals dels individus i plantejarem mesures per apoderar la ciutadania en el
coneixement i control de les seves dades digitals.
516.Desenvoluparem una estratègia de ciutadania digital per garantir la connectivitat a
Internet de tothom i que desenvolupi accions per reduir l’escletxa digital, posant en
marxa serveis de capacitació per a col·lectius en risc d’exclusió digital.
517.Treballarem pel desplegament de xarxes i la implantació de la tecnologia 5G a la
ciutat i promourem projectes pilots que permetin capturar tot el seu potencial
innovador.
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10.TERRASSA, UN NOU LIDERATGE PER A LA REGIÓ METROPOLITANA.

El Vallès és una de les àrees més importants de Catalunya, on s’hi concentra una gran part
de la població i del teixit productiu. El Vallès , a l’igual que en el Maresme o el Penedès, a
cavall entre l’àrea metropolitana i la Catalunya interior, l’organització territorial actual a
creat situacions complicades de gestionar. En la mateixa comarca hi conviuen municipis
que formen part de l’àrea i altres que no, alhora que la trama urbana està formada per
poblacions mitjanes i grans amb capacitat de gestió i autosuficiència molt importants amb
un seguit que poblacions petites al seu voltant estretament vinculades a elles. La situació
es complica quan a més ja siguin Serveis Territorials o agències de la Generalitat o la
Diputació de Barcelona actuen sobre aquests mateix territori Tot aquest entramat
institucional porta a vegades que les línies competencials siguin difuses, i que tendeixen a
sobreposar-se unes amb les altres repercutint en l'eficiència dels objectius que cadascuna
d’elles hauria de tenir.
Al llarg d’aquests anys les poblacions d’aquest territori hem anat cercant les maneres
d’establir col·laboracions que permetessin la millora en la prestació dels serveis o la
cooperació per la recerca recursos. Des de l’AMTU, a la B-30 passant per l’arc metropolità o
consorcis per la gestió de serveis concrets.
Creiem, que cal una reforma de les administracions territorials en el seu conjunt, ja que
tots aquests esforços dilueixin la veritable força que podríem tenir si establíssim
estructures més simples. Cal una nova mirada a aquesta malla d’institucions, que no
oblidem han de tenir com objectiu aconseguir, amb els recursos justos, millorar la vida dels
ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats.
Alhora formem part de la Regió Metropolitana de Barcelona, una regió que ha de competir
a nivell global, i per això ens cal col·laboració i polítiques públiques conjuntes. Polítiques (
d’habitatge, mobilitat, residus, industrials,..) en les que cal intervenir de manera conjunta,
ja que una decisió pressa per una part efecte a la totalitat, com estem veiem en les
polítiques de mobilitat o habitatge.
No hem de competir amb L'Hospitalet o Cornellà, al contrari hem de col·laborar de la
manera més eficient possible. L’objectiu de tots hem de competir amb Frankfurt, Londres ,
Madrid o Paris.
Estem orgullosos de la nostra ciutat, de les seves fortaleses, del seu lideratge i és per això
que no ens ha de fer recança participar en espais de col·laboració que superin les actuals
institucions.
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El futur no passa per la creació de noves estructures, al contrari, passo per dissoldre
institucions i aplegar-nos en un sol òrgan de coordinació metropolità. Sabem que per això
calen molts consensos, i aquests a les actuals circumstancies podem ser difícils
d’aconseguir.
Per això, i creiem que en aquests moments s’ha de primar la resposta als problemes
immediats que els reclama la gent i que tenim a sobre la taula: habitatge, ocupació,
educació, residències de gent gran, immigració, salut, proposem:

10.1. Propostes d’organització territorial per a Terrassa i el seu entorn.

518.Exigirem al Govern de la Generalitat que reprengui amb urgència els treballs per
actualitzar el marc legal (llei electoral, llei de governs locals, desenvolupament de la llei
de vegueries, etc.) i institucional de Catalunya, amb el procés de diàleg amb el territori
i els agents socials que demanaven el 2016 els alcaldes i alcaldesses del Vallès. Les
institucions catalanes del segle XXI han de ser inclusives (estar al servei de tota la
ciutadania i no només d’una part) i liderar en el seu àmbit el desenvolupament
econòmic socialment i ambientalment sostenible i, alhora, garantir els drets i la
igualtat d’oportunitats per a totes les persones.
519.Pel que fa a l’estructura territorial, els socialistes terrassencs proposem que es
configuri institucionalment el que ja és una realitat econòmica i social, la Regió
Metropolitana de Barcelona,
520.La governança de la Regió Metropolitana de Barcelona ha de configurar-se sota els
principis de representativitat d’electes directes amb responsabilitats de govern
municipal, és a dir, un Consell de Govern Metropolità format pels Alcaldes i
Alcaldesses del territori, amb vot ponderat proporcional a la població dels municipis, i
presidit per un alcalde o alcaldessa
521.Les infraestructures i serveis bàsics de la RMB hauran de tenir una gestió integral i
integrada, amb igualtat de serveis i de tarifes pel conjunt de la població, amb
independència del municipi de residència.
522.Els i les socialistes terrassencs impulsarem aquest debat i promourem aquestes
propostes en tots els àmbits de la nostra actuació política, per la nostra convicció
profunda de treballar al servei dels nostres conciutadans i conciutadanes i millorar les
condicions de vida per a tothom al nostre territori.
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10.2. Terrassa, Capital del Vallès
523.Com a co-capital que som, seguirem donant suport i col·laborant, exercint el lideratge
que ens pertoca a la comarca del Vallès Occidental
524.Col·laborarem intensament amb els ajuntament veïns de la ciutat, a partir de
convenis específics en aquells assumptes que acordem (neteja, mobilitat, etc...)
525.Estudiarem, sense descartar cap opció, respectivament amb els Ajuntaments de
Viladecavalls i Sant Quirze les diferents possibilitats de solucions a curt, mig i llarg
termini per la millora els serveis que es presten als veïns i veïnes dels barris de Can
Tries i Les Fonts.
526.Proposarem a l’ ajuntament de Sabadell la creació un espai estable de col·laboració
on es plantegin i s’acordin polítiques públiques que afectin ambdues ciutats .
527.Amb la posada en servei de la B40 fins a Abrera consolidarem la col·laboració amb els
ajuntaments implicats en aquest tram de via, tant del Baix Llobregat com del Bages a
partir de la signatura d’un conveni de col·laboració per la promoció industrial i
econòmica de tota la zona.
528.Establir acords de col·laboració amb l’àrea metropolitana especialment en matèries de
promoció econòmica, habitatge i medi ambient.
529.Establir un servei d’estudis específic sobre el fet metropolità que i de col·laboració
amb altres municipis que ens permeti disposar d’indicadors i dates objectives davant
els nous reptes als quals ens haurem d’enfrontar.
530.El creixement de la ciutat farà que indubtablement en uns anys estem als llindars
previstos en l’ordenament jurídic per ser considerats una gran ciutat, fet que
comportarà un seguit de canvis i millores pel que fa a l’organització municipal. Caldrà
iniciar els tràmits per tal de sol.licitar al Parlament aquesta consideració.
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11.COM HEM FET AQUEST PROGRAMA
A la tardor del 2018, vàrem articular un seguit de conferències temàtiques, amb la
participació d’experts de primer nivell, de fora i de dins de la ciutat, de les quals es van
recollir idees, tendències, i dades de context molt útils per a la nostra ciutat. I després, es
van realitzar un total de 14 trobades del nostre candidat amb veïns i veïnes de tots els
barris de la ciutat, en les quals s’ha analitzat la situació de cada zona i s’han identificat
conjuntament amb els veïns i veïnes les propostes de millora més adients.
El nostre candidat i el seu equip també van realitzar sessions de treball amb activistes
socials i membres d’entitats ciutadanes sectorials, de l'educació, la cultura, l’esport, i amb
els agents socials i econòmics de la ciutat. I finalment, a la seu del PSC s’han articulat 12
sessions de debat obertes a la ciutadania sobre cada un dels apartats d’aquest programa.
En resum, en aquestes sessions han participat més de dos mil terrassencs i terrassenques.
A tots i totes, el nostre profund agraïment per la seva implicació i compromís amb el
progrés de la ciutat.
Els resultats dels treballs són aquestes polítiques, les polítiques del socialisme democràtic
del segle XXI, orientades a una societat més justa, més rica, més cohesionada, més
sostenible i ecològica, condensades en aquest programa, amb la idea que no es limiten a
orientar l’acció del govern dels proper quatre anys, sinó que constitueixin la base de les
polítiques públiques locals de l’Agenda Terrassa 2030, alineada amb els Objectius de
Sostenibilitat i Cohesió social fixats per les NNUU i la UE per a fer un món millor per a les
futures generacions.
A més s’han revisat els plans i projectes que havien quedat pendents a causa del període
d'emergència causat per la crisi econòmica i s’han recollit les demandes ciutadanes
rebudes en l’exercici del govern.
I com no podia ser d’altre manera té com a referencia els programes marc del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
Aquest programa ha estat aprovat per l’agrupació socialista de Terrassa el 4 de maig de
2019 al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany
Moltes gràcies a totes les persones que han col·laborat amb nosaltres en aquesta
apassionant tasca de definir i projectar la Terrassa pels propers anys !
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