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l
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Preesentacióó
A Teerrassa En Comú creiiem que caal avançar cap a novees formes dde participaació i
decissió ciutadanna en què siguem protaagonistes dee les decisio
ons relativess a allò com
mú. És
per aaixò que enn l’elaboraciió del progrrama electo
oral hi hem participat m
moltes perssones,
tant de forma presencial com en línnia, configu
urant així, un mandatt ciutadà de
d les
propoostes que heem de dur a terme des de les instittucions.
Aqueest apartat conté les 40 proposttes que ano
omenem dee mandat cciutadà. Só
ón les
mesuures més vootades que resulten d'unn procés de participació
ó i votació cciutadana que
q ha
donaat com a ressultat una prriorització dde les princcipals propo
ostes que coonté el progrrama.
Són propostes que
q defineix
xen el projeecte i el mo
odel de ciuttat que voleem desenvo
olupar
per i amb la ciuttadania.
Son eel resultat de
d la votació
ó ciutadanaa portada a terme
t
en la segona fasee de particip
pació,
en quuè se n'han prioritzat 40
0 entre les 660 propostees principalss del prograama. Aquesttes 40
mesuures són el mandat ciu
utadà que inncorporem al programa de Terrasssa en Com
mú, en
aquest Bloc 0.
El prrocés per obbtenir les 40
0 mesures ss'ha dut a terme respecttant les propporcions dee cada
bloc.. Les aportaacions i pro
opostes que es van pressentar a la primera
p
fasee de particiipació
es feien per bloccs, per tant, les prioritz acions tamb
bé s'han fet per blocs.
Així,, de la priimera fase de proposstes, es van
n presentarr a votacióó 7 pel Bloc 1,
d’em
mergència soocial, de les quals s’h an seleccio
onat les 6 més
m votadess; pel Bloc 2, de
mesuures estructuurals, s’han
n seleccionaat 10 de les 16 sotmesees a votacióó; pel Bloc 3, de
dretss socials, s'hhan escollit 14 de les 221 proposad
des, i del Bloc 4, de deemocràcia, s’han
escolllit 10 de les 16 propossades.
Les ppropostes es
e presenten
n per blocs i ordenadess per priorittat en relaciió al percen
ntatge
de voots rebuts per cada prop
posta.
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BLO
OC 0. Mesures
M
principals o de mandat ciutadàà.
Emeergència Social
S
1.

Garantir els
e subminisstraments m
mínims d'aigua, llum i gas a fam
mílies en
situació dee vulnerabillitat econòm
mica. Manteenir la dediccació pressuupostària
actual, i ampliar-la
a
si
s s'escau, ggarantint ells recursos per fer froont a les
factures d'aquests
d
su
ubministram
ments a aqu
uelles famíllies en situuació de
vulnerabiliitat econòm
mica. Reclaamar que es doti dee recursos el fons
econòmic creat per la Generaalitat de Caatalunya i que les em
empreses
subministrradores hi participin.

98,1%

2.

Garantir ell dret a l’aliimentació ddurant tot l'aany a totes les
l personess que ho
necessitin,, en especiaal als infantts i adolesccents, un drret que cal incloure
dins la carrtera de serrveis socialls, amb l'au
ugment de pressupost
p
per a la
cobertura d'aquesta necessitat.
n
D
Dignificant l'exercici d'aquest
d
dreet, sigui
per mitjà de sistemees com araa la targeta solidària d’aliments
d
o altres
procedimeents més norrmalitzats een la distribu
ució.

96,3%

3.

Assegurar l’empadro
onament i l’accés a la targetta sanitàriaa sense
exclusionss. Asseguraar a totes lles personees residents a Terrassaa, sense
exclusionss, l’empadro
onament a lla ciutat i donar
d
suport a la tramiitació de
la targeta sanitària per
p poder aaccedir a to
otes les preestacions saanitàries
existents.

88,9%

4.

p aconseg
guir una rennda garantid
da de ciutad
dania al connjunt de
Treballar per
Catalunya. Totes les persones
p
haaurien de teenir assegurada la cobeertura de
ques amb una rendaa garantidaa o renda bàsica.
les necesssitats bàsiq
L'Ajuntam
ment estudiaarà la posssibilitat d’in
ntroduir un
na renda m
municipal
complemeentària per a famíliees sota el llindar dee la pobreesa, que
complemeenti les presttacions ja reebudes.

74,1%

5.

Posar en marxa un
n programaa de form
mació i occupació sosstenible,
concentratt en: la reh
habilitació energètica d’habitatges; la prevvenció i
gestió sosttenible de reesidus; el suuport i enfo
ortiment del teixit comeercial de
proximitatt; la produccció i comeercialització
ó de producctes ecològgics i de
proximitatt; i l’atenció
ó i cura dee les person
nes, especialment infannts, gent
gran i perrsones amb
b dependènccia. Tot aix
xò, defensaant els insttruments
públics d’oocupació i formació,
f
daavant la creixent privattització.

74,1%

6.

Declarar Terrassa una
u
ciutat lliure dee desnonam
ments. Evi
vitar els
desnonameents per motius econòòmics i garrantir la coordinació eentre els
diferents serveis mu
unicipals, laa Generalitat, l’OFIM
MEH i els jutjats,
treballar conjuntamen
nt amb la s ocietat civiil organitzad
da, la PAH
H i altres

70,4%
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entitats. Continuar im
mposant mulltes als ban
ncs que desn
nonin i a laa vegada
tinguin pissos, solars o locals buiits o infrauttilitzats, perr forçar-loss que els
posin en llloguer sociaal i així faciilitar l'accéss a un reallo
otjament diggne amb
criteris de proximitat. L'Ajuntam
ment deixaràà de treballar progresssivament
amb aquessts bancs i començarà
c
a operar amb
b banca èticca.

Cannvis estructturals
7.

Sancionarr els bancs que mantinnguin pisoss buits, perr tal d’estim
mular la
seva sortiida al merccat. Promouure program
mes de mo
obilització ddel parc
d’habitatgges buits, esstablint un sistema d’eestímuls i saancions i trreballant
amb l’ecoonomia sociial. Aplicar un recàrrecc del 50% de la quotaa líquida
de l’imposst de béns immobles
i
dd’ús residen
ncial als imm
mobles que després
d’una execcució hipoteecària es troobin desocu
upats perman
nentment.

90,4%

8.

Municipallitzar i gestiionar directtament l’abaastament dee l’aigua a ppartir del
gener de 2017,
2
momeent en què ffinalitza la concessió actual.
a
Gestitionar de
manera inntegral el ciicle de l’aiggua: captació, abastam
ment, claveggueram i
sanejamennt de l’aigu
ua garantinnt una gesttió professiional, demoocràtica,
sostenible i de qualitaat.

82,7%

9.

Promoure una econ
nomia sosteenible, basaada en els béns com
muns, la
cooperacióó i l'equitat,, desenvoluppada amb criteris
c
demo
ocràtics i eccològics.
Reivindicaant la tradicció industriaal de la ciuttat i promov
vent una noova visió
d’acord am
mb els nouss temps, perr avançar en
n un canvi de
d model ecconòmic
vers una economia més sociaal, basada en el coneeixement oobert, la
cooperacióó i dirigida a millorar lles condicio
ons de vida de
d les persoones.

80,8%

10.

Promoure la prod
ducció, e l processament, laa distribucció, la
comercialiització i el consum d'aaliments de proximitat i ecològics . Ajudar
i bonificarr fiscalmentt als producctors, les cooperatives de
d producciió i a les
cooperativves de conssum, i potennciar la preesència d'aq
quests produuctes als
mercats municipals,
m
les
l agroboti gues especiialitzades, els
e mercats eestables,
els mercatts estacionaals, les firess artesanes i de produ
uctes ecològgics i de
proximitatt, així com els
e mercats col·laborattius i d’interrcanvi.

76,9%

11.

Impulsar la contracttació municcipal d’energies verdees. Prioritzaar en la
contractacció de sub
bministram
ment energèètic aquellles empresses que
comercialiitzen exclu
usivament eelectricitat certificada
c
procedent
p
dde fonts
renovables i, més con
ncretament, arribar a laa contractació de la totaalitat del
subministrrament elècctric de fonnts certificad
des d’energ
gia renovablle abans
de finals del
d mandat.

75,0%

12.

Posar en marxa un Pla per la relocalitzaació del treeball. Utilittzant les
oportunitaats que oferreix la transsició energètica, la geestió de l’aiigua, els
residus, unna mobilitaat sosteniblee, la produccció agrícolla de proxim
mitat, el
servei a les
l persones, l’econom
mia social del coneixeement i la cultura.
Aprofitantt les oporttunitats singgulars a escala local en l’àmbiit de la
ciència, laa innovació i la creativvitat. Orienttar les instittucions de rrecerca i

71,2%
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innovació participadees per l'Ajuuntament caap a la coop
peració i prroducció
de coneixement oberrt. Contribuuint a millorar la capaccitat operattiva dels
m convenccionals, de sectors com
m el comerrç, el turism
me o la
sectors més
gastronom
mia i els nou
us sectors em
mergents.
13.

Promoure i incentivaar un parc dd'habitatgess amb nous règims de tinença.
Afavorir el cooperattivisme, less cessions d’ús i la masoveria urbana,
generant experiències
e
s pilot ambb propietats municipalss i afavorintt l’accés
a l'habitatgge dels jovees amb moddels innovad
dors com aq
quest. Priorritzant la
mobilitzacció d'habitaatges i espaiis buits aix
xí com l’ob
btenció de sòl amb
mecanism
mes de temptteig i retractte.

71,2%

14.

Garantir la
l posada en marxa i execució del Pla Espeecial d’Orddenació i
Gestió de l’Anella Verda
V
de Teerrassa, la seva aprovació definittiva i el
desenvoluupament dee les proopostes que conté, en particuular les
relacionaddes amb laa proteccióó de la biodiversitat i els connnectors
ecològics, la produccció i comerrcialització de producttes ecològiccs i l’ús
social delss espais. Gaarantir tambbé un pla pressupostari plurianuall que ho
garanteixi.

71,2%

15.

Impulsar una
u fiscalitat municipaal socialmeent i ambien
ntalment méés justa.
Pressionarr per modifficar les lleiis que regullen la fiscallitat municippal, tant
els imposttos i les tax
xes com less exempcio
ons i les bonificacions,, perquè
sigui socialment i am
mbientalmennt més justta segons renda, tipus i ús de
c
com
mercials;
l'espai o l'habitatge; incrementt de taxes en grans centres
bonificacions per l'úss d'energies renovables o per la pro
oducció o vvenda de
productes ecològics.

69,2%

16.

Crear la Taula per a la Muunicipalitzacció de l'Aiigua, formaada per
l’Ajuntam
ment i entiitats de laa ciutat am
mb la finaalitat de ddeliberar
conjuntam
ment i comp
partir els es tudis i audiitories del servei
s
d'abaastament
d'aigua; per
p recuperrar el coneiixement i laa situació real del servvei, dels
seus elements i precisar les priooritats de lees mesures a aplicar enn el camí
d
ar a la ciu
iutat els
a la gesttió pública de l'aiguaa. I per desenvolupa
compromiisos del Paccte Social peer l'Aigua Pública
P
a Caatalunya.

69,2%

Dretts socials
17.

Potenciar accions i programes dde prevenció
ó de la violència mascllista des
de diferennts àmbits. Posant esspecial aten
nció en la prevencióó de les
relacions abusives
a
en
ntre la poblaació jove.

86,8%

18.

Impulsar de manera decidida eel transportt públic urb
bà i interurrbà amb
preus sociials, estudiaar un nou diisseny de laa xarxa de trransport en autobús
i garantirr-ne la in
ntegració aamb la xaarxa ferrov
viària actuaal, amb
l’ampliaciió prevista. Fer una au
autèntica tarrifació social del transsport en
autobús basada
b
en laa capacitat econòmicaa de la ciutaadania per garantir
l'accés alls col·lectiius més ddesfavorits. Continuarr reivindicaant que
Terrassa passi
p
a la zona
z
tarifàrria 2, fins que
q no es redefineixi un nou

84,9%
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sistema taarifari integrrat de l'Àreea de Barceelona, i garaantir l'accesssibilitat
de transpoort públic les 24 h als ddos hospitalss de Terrasssa.
19.

Promoure l’equitat educativa am
mb recursoss suficients per als proogrames
contra l'aabsentisme, el fracàs escolar i la segregació, entre d'altres,
assegurantt l'escolaritzzació equiliibrada a totss els centress amb fons ppúblics i
una ràtio de professo
orat adequaada, potenciiant la form
mació del cool·lectiu
docent i prioritzant
p
un ensenyyament amb
b enfocameent de gèneere i de
diversitat cultural.

79,2%

20.

Evitar i denunciar
d
qu
ualsevol tippus de discrriminació per
p raó d’orrientació
sexual o identitat, prevenint
p
ll’homofòbiaa i la tran
nsfòbia a to
totes les
activitats públiques,
p
i garantir ell complimen
nt dels com
mpromisos ddel Pacte
per a la Diiversitat Sex
xual, Afectiiva i d’Iden
ntitat de Gèn
nere a Terraassa.

77,4%

21.

Avançar en
e el despleg
gament de lla Llei d’auttonomia perrsonal i atennció a la
dependènccia prioritzant la presstació de serveis (SAD, Teleassiistència,
Menjar a Domicili, Ajuts
A
tècniccs, etc.) i ampliar
a
la cobertura
c
dd'aquests
serveis peel que fa a nombre d'hores, atenció
a
en caps de ssetmana,
modalitatss, i augmentt del nombrre de serveiss de Teleasssistència.

77,4%

22.

Reforçar la xarxa dee petita inffància 0-6 com a tascca de preveenció de
situacions de risc, do
onant suportt a les iniciaatives educatives comuunitàries
i als proceessos de criaança.

75,5%

23.

Promoure l’ocupació entre les p ersones am
mb discapaciitat. Elevar la quota
de reservva mínima en les opposicions o altres pro
oves d'accéés a les
corporacioons locals per
p a persoones amb discapacitat
d
, així com adoptar
mesures de reservaa específiqu
ques per a persones amb disccapacitat
intel·lectuual. Vetllar pel
p complim
ment de la quota legal de reservaa per les
empreses que accedeixin a licitaacions de l’A
Ajuntamentt, així com reservar
almenys un
u 6% dels contractes públics a Centres
C
Esp
pecials d'Occupació.
Promoure una majorr atenció a la promocció i l’acom
mpanyamennt en la
l
Vetllar per laa transició dels alum
mnes que fiinalitzen
inserció laboral.
escolaritatt a les Esco
oles d’Educcació Especcial i han d’accedir a rrecursos
especialitzzats (Centrees Ocupacioonals i/o Cen
ntres d’Aten
nció Diürnaa).

75,5%

24.

Fer de la ‘salut en tottes les políttiques’ una manera de governar, ttenint en
compte l’iimpacte en la salut de lles personess abans i deesprés de l'aaplicació
de qualsevvol acció dee govern. R
Reclamar la construcció
ó dels equippaments
sanitaris pendents
p
a la
l ciutat coom, per exemple, el CA
AP al barrii de Can
Roca.

71,7%

25.

Impulsar i assegurarr el bon fuuncionamen
nt i transpaarència del Consell
Municipall de Salut que vetllaarà per la salut i l’atenció sannitària i
comunitàrria públiquees, tot garrantint l’ú
ús eficient i transpareent dels
recursos públics
p
en sanitat.
s
Am
més, treballaarà per l’eq
quitat en l’aaccés als
serveis sannitaris i la salut
s
prevenntiva enfron
nt de la med
dicalitzacióó, evitant
els repagaaments i les llistes d’esppera, amb el
e control dee les reclam
macions i
la rendicióó de comptees en la connfecció i el seguiment d’aquestes llistes. I

69,8%
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impulsant l'elaboració
ó de prograames de pro
omoció de la salut a paartir dels
diagnòsticcs de salut dels
d barris.
26.

Reclamar a la Generalitat la fiinalització del
d mapa de
d centres dde dia i
casals de la gent gran, i l’inccrement d’o
oferta públlica de ressidències
assistides i sociosaniitàries, per atendre less necessitatts de la ciuutat, així
com la connstrucció dee la residènccia i centre de dia a San
nt Pere Norrd.

69,8%

27.

Fomentar l'esport esccolar, el joc i l'esport a l'aire lliure per a tothoom, a les
instal·lacioons escolarrs o l'espai públic. L'eesport escolar ha de prromoure
valors noo competitius. Els cluubs, les AMPA
A
i lees escoles podrien
col·laboraar utilitzant les mateixxes instal·lacions o l'esspai públic,, tant en
horari escoolar com en
n horari extrraescolar.

66,0%

28.

Reduir laa contaminaació atmossfèrica, acú
ústica i vissual, priorititzant el
transport públic, im
mpulsant unna fiscalitaat ecològica sobre l’’ús dels
vehicles motoritzats
m
privats alttament conttaminants i incorporannt altres
mesures que
q permetin
n reduir-ne l’ús a l’inteerior de la ciiutat.

64,2%

29.

Revisar ell model de gestió
g
de ressidus. Apro
ovar, en els primers
p
6m
mesos de
mandat, el
e Pla local de prevencció i gestió de residus en l’horitzzó 2020,
amb accioons adreçad
des a avanççar cap al residu zero
o que redueeixin els
residus geenerats, quee incrementiin pràctiquees de reutilització de rresidus i
que increm
mentin sign
nificativameent el perceentatge de recollida seelectiva.
Revisar lees condicions econòmi
miques i org
ganitzatives del contrac
acte amb
l'empresa municipal Eco-Equip
E
een relació al nou Pla.

62,3%

30.

d les entittats de barrri, dels moviments ssocials i
Potenciar el paper de
ment de les associacions
a
s de veïns i veïnes com
m a interloccutors en
especialm
matèria dee convivèn
ncia, prevennció i segurretat. Promoure barriss segurs,
amb anim
madors, edu
ucadors, m
mediadors socials
s
i agents
a
cíviics, que
treballin conjuntamen
c
nt els probleemes de fon
ns.

54,7%

Trannsformem
m i obrim lees instituccions
31.

Establir un
u sistema de rendicióó de compttes (digital i analògic)) on els
regidors i regidores, personal ddirectiu d’ààrees, i l'allcalde o alccaldessa
rendeixin comptes, de forma perriòdica i traansparent, de
d la seva acctivitat i
acció de govern.
g
Realitzar audiiències púb
bliques de caràcter
c
delliberatiu
per fer segguiment i av
valuació dee l'acció de govern,
g
obeertes a la ciuutadania
i on els reppresentants hagin de reespondre a les
l preguntees de les enttitats i la
ciutadaniaa. Articular mecanismees i acords que permetin la revoccació de
l'alcalde o l’alcaldesssa per part de la ciutaadania en caas d’incomppliments
flagrants dels
d compro
omisos ambb la ciutadan
nia.

91,8%

32.

Realitzar consultes ciutadanes per validaar la legisslació muniicipal o
decisions de caràcter estructural.. Les consulltes han de ser vinculannts i han
de fer possible proposar ordenannces, ratificaar-les o deseestimar-les.

89,8%
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33.

Gestió de manera co
ompartida dd'equipamen
nts públics i d'espais enn desús.
Obrir a less entitats i grups
g
de la societat civ
vil i la ciutaadania la gesstió dels
equipamennts públics i l'ús de l'esspai públic.. I regular i garantir l'ac
accés i la
gestió i úss d'espais en desús a eentitats, gru
ups i col·lecctius ciutadaans amb
una activittat de demo
ostrat interèss públic.

87,8%

34.

Actuar de manera inttegral contrra la corrupció. Elaboraar un codi èètic dels
càrrecs púúblics localss i del conjuunt del perssonal i emp
preses que ttreballen
per l'administració local. No conntractar emp
preses i partticulars conddemnats
per delicttes de corrupció (enriiquiment in
njust amb recursos púúblics o
privats, suuborn, malversació i appropiació dee fons públiccs, etc.).

87,8%

35.

Assegurarr la transpaarència i l'aaccessibilitaat a les daades públiqques. La
transparènncia ha d'inccloure inforrmació sobrre l’organitzzació instituucional i
l’estructurra administrativa, la gestió
ó econòm
mica, com
mptable,
pressuposttària i patrrimonial, lees decision
ns i les acctuacions am
amb una
rellevànciaa jurídica, la plantilla,, la relació de llocs dee treball i eel règim
retributiu, els proced
diments adm
ministratius relacionatss amb l’exeercici de
les seves competènciies, els conttractes i elss convenis, les convoc atòries i
l’atorgameent de les subvencionns i els aju
uts públics, els inform
mes i els
estudis, els plans, els program
mes i les memòries
m
geenerals, infformació
estadísticaa, informaciió geogràficca, els convenis de col··laboració, i tot allò
referent a com es desenvolupaa la gestió administrativa i a com
m s’està
gestionantt la documeentació geneerada pels organismes
o
públics i/oo entitats
privades que
q rebin finançament
f
nt públic o gestionin serveis
s
púbblics. La
informacióó pública s’’ha d’estruccturar de tall manera qu
ue qualsevoll ciutadà
o ciutadanna pugui accedir-hi
a
dde manera fàcil i pugui entendree el seu
contingut, i comprend
dre’n totes lles dades i els documeents amb l’aabast i la
precisió neecessaris.

85,7%

36.

Desenvoluupar i regular les Inicciatives Leg
gislatives Po
opulars en el marc
competenccial municipal. Reguular que laa ciutadania pugui ppresentar
Iniciativess Legislatiives Popullars directees, que es
e transform
min en
referèndum
ms/consultees ciutadannes vincu
ulants. Unaa petició de la
ciutadaniaa, firmada per
p un nom
mbre mínim de personees, pot obliigar a la
votació d'oordenances,, legislació o acords.

83,7%

37.

Dotar els districtes i els seus Coonsells Mun
nicipals de major capaacitat de
funcionam
ment, decisió
ó, dotació i execució pressupostà
p
ària. Crear lla figura
del regidoor/a de disttricte que tiindrà com a funció prrincipal reccollir les
necessitatss i prioritatss dels veïnss i veïnes i les seves ap
portacions pper a ser
debatudes, aprovadees i execcutades peer les reg
gidories seectorials
competentts. S'han de posar en m
marxa estrucctures operaatives que fuuncionin
de baix a dalt, i la co
omunicacióó ha de ser permanent.
p
Ampliar ell plenari
dels Conssells Municcipals de D
Districte am
mb la participació de veïns i
veïnes quee no formin part de les entitats rep
presentades. Impulsar i reforçar
el treball comunitari
c
als barris, ccom a eina de
d proximittat i per fom
mentar la
cooperacióó entre entittats, personnes i serveis públics.

81,6%
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38.

Establir unn sistema de
d pressuposstos particip
patius vincu
ulants, en ell que un
percentatgge determin
nat (entre el 5 i el 10%, a estudiar seggons les
possibilitaats) del preessupost muunicipal serrà gestionatt de formaa oberta,
participatiiva i vinculant. Propossem uns preessupostos participatiu
p
us que ja
des del seu inici incloguin la descentraliització i co
orresponsabbilització
ciutadana del model d'inversió
d
dd’una part deel pressuposst municipaal.

77,6%

39.

Estudiar nous
n
mecaniismes que m
millorin la participació
p
ó de la ciutaadania al
Ple municcipal. Revissar i ampliaar els mecaanismes deliberatius i decisius
per a la paarticipació ciutadana
c
enn els assum
mptes que seeran debatutts al Ple,
els quals hauran
h
de ser
s tractats de maneraa obligatòriaa, i prèviam
ment, als
Consells municipals
m
sectorials
s
o territorials..

75,5%

40.

Revisar i reformularr l'estructurra municipaal actual. Avançar
A
capp a una
estructura que respon
ngui a una nnova visió de
d la govern
nança en ell que els
drets sociaals de les peersones hann de ser la seva prioritaat. Fer una aauditoria
sobre el dimension
nament actuual dels diferents
d
seerveis i em
empreses
municipals amb la finalitat
f
de reorganitzaar-les d’aco
ord amb lees noves
prioritats i per milllorar la preestació de serveis a la ciutadannia i la
coordinaciió interna. Establir meecanismes de
d participaació directaa de tots
els i les trreballadors//es municippals. Estudiaar el grau d’externalitz
d
zació en
la prestaciió de diferents serveis municipals i l’ús de co
onsultories eexternes
per detecctar si és possible
p
m
minimitzar-lo i potencciar l’aporttació de
coneixemeent del personal municcipal.

73,5%
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