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RRASSA Proje
ecte de ffutur
TER
Terraassa en Com
mú és un prrojecte que hha nascut per
p la interpel·lació dell moment. D’una
D
lectuura de la reealitat i d’eentendre quue ens trob
bem en un moment eexcepcionall, una
situaació d’emerggència a la qual hem dde donar resposta i una situació dd’inèrcia qu
ue ens
portaa a la paràliisi. Aquest context
c
exiggeix un proj
ojecte de can
nvi que possi les institu
ucions
al serrvei de la ciiutadania.
Podrríem dir quee la ciutat de
d Terrassa camina, però cada cop
p més lentam
ment, i el que
q és
pitjorr: cada cop més desoriientada. No existeixen les idees qu
ue han d'oriientar les acccions
a preendre i que han
h d'aportaar sentit a lees decisionss polítiques que pren laa ciutat.
Creieem que lideerar políticaament una cciutat vol dir fonamentaalment aporrtar les ideees, les
visioons de futurr que motivin i empenyyin la ciutaat a caminarr conjuntam
ment i fermaament
cap a un objecttiu clar, fen
nt protagonnistes als ciutadans. Liderar
L
polítticament vo
ol dir
contrribuir a reccuperar la il·lusió
i
d’unn futur milllor, a gaud
dir de viuree a Terrassa. En
definnitiva, a apoortar a un projecte
p
de futur, per què
q una can
ndidatura ppolítica ha de
d ser
quelccom més quue una sumaa de proposttes.
Tanm
mateix, des de Terrassaa en Comú també tenim
m molt clarr que el proj
ojecte de futtur no
pot sser una avenntura individual. No poot ser un pro
ojecte exclo
oent. No serrà únicamen
nt per
a unss pocs priviilegiats. El projecte dee futur que proposem
p
és
é un projeccte col·lectiu
u. Un
projeecte, capaç d’aportar un
na visió inttegral de la ciutat. Un projecte
p
en què tots elss seus
barriis siguin iguual d’importtants. I un pprojecte quee no s’oblid
di de ningú. Un projectte que
requeerirà ser connstruït en co
omú.
El prrojecte que us presentem és allò que pretén donar coheerència connjunta a totees les
propoostes, són lees idees quee justifiquenn i donen seentit al canv
vi que us prroposem. Peer què
en ell fons és el que
q ens ha de
d permetree recuperar el
e futur. Sen
nse projectee no hi ha fu
utur.
És evvident que estem
e
en un
n moment een què el model
m
que vaa dirigir el ccamí de la ciutat
ha caaducat. Els barris han millorat el seu nivell de
d qualitat urbana i dee dotacions,, però
encarra a hores d’ara són barris sennse cohesio
onar amb el
e conjunt dde la ciutaat. La
terciaarització dee l’activitat econòmica ha significcat un procéés de desinddustrialitzacció de
la ciuutat. I davannt aquesta situació, la cciutat viu dee la improviisació polítiica.
El prrojecte de futur
f
de la ciutat
c
de Teerrassa que proposem passa per uuna nova manera
m
d’enttendre la poolítica, acon
nseguir equuilibrar i harrmonitzar el seu espai físic amb el
e seu
teixitt social.
Una nova maneera d’enten
ndre i practticar la política que ha
h de persegguir un objjectiu
fonam
mental: retoornant l’Aju
untament a lla seva gentt.
Hem
m de superaar els límitss que existteixen actualment i qu
ue impedeiixen prendrre les
mesuures que sóón necessààries. Quinss són aqueests límits?? Per una banda, el marc
comppetencial de l’adminisstració locaal; per unaa altra, l’ex
xistència dee taps, és a dir,
deterrminats rolss i hàbits que
q existeixxen a la ciu
utat i que actuen com a limitadorrs del
potenncial existennt.
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Tapss que han generat
g
unaa incapacitaat d’acció manifesta
m
i que han aanteposat crriteris
indivviduals a criiteris col·lectius. Per fe
fer saltar elss taps, i reto
ornar l’Ajunntament a laa seva
gent cal llibertaat d’acció. Nosaltres
N
s om lliures, no tenim hipoteques,
h
i aixecarem
m els
o possible.
taps i prendrem les mesuress que calen per a fer-ho
Resppecte a l’esppai físic de la
l ciutat, hem
m viscut un
na època en què l’accióó urbanísticaa s’ha
fonam
mentat en omplir
o
la ciiutat, és a ddir, en edificar i créixeer com a meecanisme-m
motriu
del ddesenvolupaament. En canvi,
c
ara enns trobem que
q molts d’aquests pleens estan bu
uits. I
aquesta és la claau. Creiem que
q som cappaços de reccuperar i acctivar aquest
sts buits, perr tant,
cal suuperar la tenndència dell creixemennt quantitatiu
u i iniciar un període enn què l’acceent se
centrri en la quallitat, l’equitat i la sostennibilitat, en
n definitiva en
e la resilièència.
Resppecte al fet de viure a la ciutat i lla qüestió de
d l’habitatg
ge, hauríem
m de tenir prresent
que, malgrat quee es tracti d’una
d
qüestiió que assocciem a l’esffera privadaa de cada peersona
o de cada famíllia, l’habitattge també hha de ser co
onsiderada una qüestióó col·lectivaa. Els
desnoonaments, la
l precarietaat dels habiitatges o la pobresa eneergètica enss afecten a tots.
t
I
ens ffan una micaa menys ciu
utadans a toots.
En rrelació a l’’espai públic, més ennllà dels seeus requerim
ments obliggats vincullats a
l’acccessibilitat universal,
u
la
l perspecttiva de gèn
nere i la seguretat, pr
proposem que
q el
repennsem des d’una
d
nova perspectivaa: des de la
l perspectiva dels nosstres infantts. La
ciutaat i, fonamenntalment, l’espai públicc, és el prin
ncipal medi en el qual ees desenvolupen.
Si acconseguim que la ciuttat sigui am
mable amb els infantss, si supereem els espaais de
proteecció i aconnseguim quee els nens i nenes guan
nyin autono
omia espaciaal, hi guany
yarem
tots.
Duraant molt de temps la prreocupació urbanísticaa s’ha focaliitzat en el pple. Estem en un
mom
ment adequaat per valoraar els buits uurbans i elss espais natu
urals i agrar
aris, l’anomeenada
Anellla Verda, no
n com a esp
pais a l’esp era de ser omplerts
o
sin
nó com espaais que pel fet
f de
ser llliures podenn aportar un
ns valors i un
unes qualitatts específicss.
Pensant en la seva
s
dimenssió social, eel repte és fer de Terrrassa una cciutat on to
othom
puguui desenvoluupar el seu projecte dee vida, i ho
o pugui fer (i això és m
molt imporrtant!)
gauddint de la ciuutat. I per això
a
són im
mprescindibles tres cond
dicions bàsiiques i en aquest
a
ordree: salut, eduucació i ocup
pació.
Resppecte a la saalut, en prim
mera instànncia hem de perseverarr una ciutat que vetlli per
p la
qualiitat de la saanitat públiica i que ggaranteixi l’ús eficient i transpareent dels reccursos
públiics. Ara bé,, la salut no
o es limita aal sistema sanitari. Cal fer de la "ssalut en totes les
polítiiques" una manera
m
de governar.
g
La seegona conddició és l'edu
ucació. Esteem convenççuts que ten
nir una ciuttat amb persones
form
mades vol dir
d una ciuttat amb miillor capaciitat per inn
novar i, perr tant, amb
b més
capaccitat de gennerar oportu
unitats. Hem
m de superarr la institucionalitzacióó de l’educaació, i
avannçar cap a un concep
pte d’educaació que sigui
s
orgàn
nic a la ciiutat de manera
m
transsversal, a tootes les edatts i en tots els espais, combatent l'exclusió i la discrimiinació
educativa.
l cooperacció i el trebaall en
I vollem avançarr cap a unaa economia del coneixement, de la
xarxaa, de la creaativitat, que fomenti el teixit produ
uctiu i que generi
g
novess
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ocuppacions ambb més qualifficació i forrmació i, peer tant, feinees més estabbles i amb millor
m
remuuneració. Unna economia amb vocaació de transsformació i innovació ssocial.
En laa seva essèència, el pro
ojecte de fuutur que us proposem significa uuna nova manera
m
d’enttendre el deesenvolupam
ment de la cciutat, que deixi enrere desmesurrades preten
nsions
de grran ciutat i es concenttri en la miillora de la qualitat dee vida dels seus ciutad
dans i
ciutaadanes. I tennint en com
mpte tot els arguments i criteris qu
ue ja hem eexplicat, aix
xò ho
podreem fer per què
q tenim el convencim
ment i ens basem
b
en trees coordenaddes de canv
vi:
1. D
De la capitaal que comp
peteix, a la cciutat que co
oopera i treballa en xarrxa.
2. D
De la gran ciutat,
c
a unaa ciutat a es cala human
na.
3. D
De la ciutatt en expansiió, a la ciutaat autosuficiient.
Per ttant, tres cooordenades: una ciutat qque treballaa en xarxa, una
u ciutat a escala hum
mana i
una ciutat autossuficient, que
q defineixxen un projjecte que en
ns convida a imaginaar una
ciutaat millor.
I, si ssom capaçoos d’imaginaar-la, serem
m capaços d’’il·lusionar--nos i d’avaançar cap al futur
consttruint en coomú aquestaa millor ciuttat.
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Pro
ocedime
ent
A Teerrassa en Comú
C
enten
nem que perr aconseguirr resultats diferents
d
call fer les cosses de
maneera diferentt. Aquest prrograma és una prova del que significa aqueesta nova manera
m
de feer. És el ressultat d’un procés col··laboratiu, obert
o
i partiicipatiu, i hha estat sotm
mès a
esmeena i validacció ciutadan
na.
El trreball va coomençar a l’octubre dde 2014 am
mb la creacció dels eixxos temàticss i la
Com
missió de conntinguts, esp
pais connecctats a l’estrructura de Terrassa
T
en C
Comú (en aquell
a
mom
ment Guanyyem Terrasssa), però ooberts a totthom que volgués paarticipar, qu
ue va
aporttar documeentació, reeflexió, debbat i prop
postes bàsiq
ques per ll’elaboració
ó del
progrrama.
Despprés d’haveer signat l’acord de cconfluència entre els grups que formen paart de
Terraassa en Coomú, a mitj
tjan febrer, es va creear la taulaa de prograama i les taules
t
temààtiques. Les taules són espais
e
obertts a tothom, que comptten amb la pparticipació
ó d’un
volum
m molt im
mportant de persones qque han treeballat en la
l redacció dels 44 àmbits
temààtics que deefineixen ell programa. Una altra via de partticipació m
molt importaant ha
estat la pàgina web,
w amb trees etapes dee participaciió:
aa. Presentaació de prop
postes
bb. Prioritzaació de prop
postes
cc. Validaciió del prograama
El treeball als baarris ha estat també unaa altra via de
d tramesa de
d propostees, mitjançaant els
mapees apreciatiuus. Una meetodologia dde recollida dels aspecttes positius del barri seegons
les oopinions de la ciutadan
nia, que evitta partir de la queixa particular
p
i proporcion
na una
miradda més com
mú en la reco
ollida de plaantejamentss.
L’esttructura del programa està
e divididda en quatre blocs:
Bloc 1. Emergènncia social. Per garanttir la dignita
at i els dretss bàsics.
En aaquest bloc trobaràs mesures
m
que pretenen plantar
p
cara a la situacció d’emerg
gència
sociaal que viuenn moltes peersones a T errassa, com
m a conseq
qüència d’unna crisi quee s’ha
gestiionat en intterès dels més
m poderossos i que ha
h generat encara
e
méss patiment i més
pobreesa. Proposstes que volen garantir els drets més
m bàsics, com ara el ddret a l’habitatge,
a l’allimentació i al el subm
ministramentt d’aigua, llu
um i gas, en
ntre d’altress.
Bloc 2. Canvis estructurals
e
s. Per avanççar cap a un
na Terrassa
a fèrtil i sosttenible.
En aaquest blocc trobaràs mesures qque preteneen transform
mar el moodel producctiu i
econnòmic de Teerrassa posant unes novves bases qu
ue substitueiixin les quee ens han po
ortat a
aquesta crisi i que
q ja no reepresenten una opció de
d futur per a la ciutaat. Propostes que
apostten per unaa economiaa i un sistem
ma urbà so
ocialment ju
ust, ecològiicament viaable i
consttruït per i am
mb les persones, i no aal servei dels capitals.
Bloc 3. Drets soocials. Per una
u ciutat saaludable i humana.
h
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Les ppersones haan de ser el centre de l ’actuació dee l’Ajuntam
ment per ferr de Terrasssa una
ciutaat més humaana i amablle per a totss els seus haabitants, sig
gui quina siigui la seva edat,
el seeu gènere, els
e seus oríg
gens i les sseves capacitats. Trobaaràs mesurees per garan
ntir el
dret a l’educacióó, en sentit ampli, el drret a la salutt o el dret a una mobilittat que no generi
g
fum i soroll.
Bloc 4. Transfoormem i obrrim les insttitucions. Per
P construiir democràccia, ciutada
ania i
comuunitat.
I perr poder feer realitat totes
t
aquesstes mesurees necessiteem un ajunntament ob
bert i
transsparent que torni la capacitat dee decisió a la ciutadan
nia com a garantia dee que
semppre es prioriitza el bé co
omú. Trobarràs propostees per fer po
ossible que els represen
ntants
muniicipals escoollits actuïn d’acord am
mb un codi ètic
è i que reendeixin com
mptes de manera
m
contiinuada d’allò que fan i perquè hho fan, garaantint en to
ot moment l’accés a to
ota la
inforrmació econnòmica, con
ntractacions i execució de plans i programes.
p
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BLO
OC 1. E
Emergència So
ocial. Pe
er garan
ntir la diignitat i
e drets
els
s bàsics
s.
Propostes per unna Terrassaa que plantii cara a l’em
mergència social.
s
Un ddels aspectees que
cal ddestacar de la
l crisi és l'iimpacte quee aquesta haa tingut en la pèrdua dde benestar de
d les
persoones. L'auggment sostin
ngut de l'attur ha empobrit a bon
na part de lla població
ó. Ens
trobeem en un moment
m
d’eemergència social on milers
m
de faamílies pateeixen els effectes
d’unaa crisi econnòmica i soccial productte d’un mod
del econòmicament suïïcida, sociallment
regreessiu i ambiientalment insosteniblee.
Però en aquestaa situació de
d patimennt de les peersones, less polítiquess socials no
o han
ncipal
priorritzat donar cobertura a les necessiitats bàsiquees i als drets socials. Laa causa prin
per lla qual infaants i adultts no acceddeixen a un
na alimentaació adequaada és el procés
p
d'em
mpobriment econòmic que pateixeen les fam
mílies. Tamp
poc hi ha eexistència digna
sensee un habitaatge digne: a Terrassa es produeix
xen una mitjana de trees desnonam
ments
diaris. En aquessts momentss a la ciutatt hi ha 1.130 llars que necessiten ajuts municcipals
per ffer front al pagament
p
dee l’energia, però s’estim
ma que hi poden
p
haverr unes 5.000
0 llars
amb dificultats. En aquestaa situació dee vulnerabilitat i pobressa es trobenn bona part de
d les
persoones immiggrades, arrib
bant a condiicions d’exttrema exclusió en el caas de person
nes en
situaació adminisstrativa irreg
gular.
L’Esstatut d’Auttonomia de Catalunya, en el seu article
a
24.3, estableix qque “les perrsones
o fam
mílies que es troben en situacióó de pobreesa tenen dret
d
a acceddir a una renda
garanntida de ciuutadania quee els asseguuri els míniims d’una vida
v
digna, d’acord am
mb les
conddicions que legalment s’estableixe
s
en”, però lees prioritats polítiques del govern de la
Geneeralitat no han
h anat maii en aquestaa línia.
És enn relació a aquests
a
dretts fonamenttals i en aqu
uest context d’emergènncia que deefinim
els seegüents com
mpromisos:

Àmb
bit 1.1 Alimentac
A
ció. Cap a la garan
ntia d'un dret bàsi c.
L'auggment sosttingut de l'atur
l
i la crisi han creat una situació dd’empobrim
ment i
d’em
mergència soocial. El resultat de toot plegat éss la manca de coberturra de necesssitats
bàsiqques, entre elles
e
l'alimeentació.
L’aliimentació és
é un dret fonamental
f
que condicciona enorm
mement podder gaudir de la
restaa de drets. A la nostra ciutat, entrre el gener i l’octubre de 2014, uun total de 3.721
famíllies van serr beneficiàriies dels lotss d'aliments,, es van repartir un totaal de 22.708
8 lots,
i els serveis sociials hi van destinar
d
1433.630 euros..
Davaant d’aquestta situació existeix
e
el rrisc d’instal·lar la idea que la pobrresa es resoll amb
el reepartiment d'aliments o ajudes materials; i no actiivant el seentit crític i la
correesponsabilittat cívica i política dde la ciutad
dania davan
nt una greuu desigualttat en
relacció, no només a la cobeertura de neecessitats bààsiques, sinó
ó també al ddesmantellaament
d'unaa xarxa de protecció
p
i promoció
p
soocial que esstà claramen
nt esquerdadda. Cal activ
var el
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potenncial, la parrticipació i l’apoderam
ment dels ben
neficiaris en
n donar respposta a les seves
necessitats, d'unna manera molt
m més trransversal, inclusiva i transformaadora. En aquest
a
àmbiit, Terrassa en Comú prroposa:
1.

t
les perrsones que hho necessitiin, un
Garantir el dret a l’aalimentacióó bàsica de totes
dret que cal inclourre com a tall dins la carrtera de serveis socialss, amb l'aug
gment
de pressuupost per a la coberturaa d'aquesta necessitat.

2.

Incremenntar la norm
malització dde les actuaacions relaccionades am
mb la distribució
solidàriaa d’alimentss, sia per mitjà de sistemes
s
co
om ara la ttargeta soliidària
d’alimennts, que no desnaturalit
d
tzen el rol de
d la famíliaa en l’adquiisició d’alim
ments;
o per mittjà de proceediments quue normalitzzin la distrib
bució d’alim
ments.

3.

Promourre la respon
nsabilitat soocial corpo
orativa de les
l empresees distribuïïdores
d’alimennts (com sup
permercats)) en l’aportaació i en l’aaprofitament
nt dels alimeents, i
en la sevva implicaciió en les acttuacions de distribució solidària d’’aliments.

4.

infantil a escala
Millorar les estratèg
gies de prevvenció i deetecció de malnutrició
m
e
local, miitjançant el seguiment dde protocols ja establerrts.

5.

Fomentaar la creaciió d’estructtures de co
oordinació per articullar el trebaall de
detecció de casos dee malnutriciió infantil.

6.

Planificaar la provisiió gratuïta dde places su
uficients de casals i collònies d’estiiu per
garantir que tots els infants en situació de pobresa, i amb
a
possiblles problem
mes de
malnutrició infantill, puguin pparticipar en
n aquestes activitats dde lleure i tenir
nt aquesta èp
poca de l’anny.
garantit, com a míniim, un àpat diari duran

7.

Fomentaar l’accessibilitat econnòmica a les escoless bressol i als serveis de
menjadoor escolar, amb la milllora dels sistemes dee tarifació social i am
mb la
convocattòria d’ajuts per a l’esscolarització
ó d’infants de
d 0 a 3 annys que es trobin
t
en situaccions socioeeconòmiquees desfavorides.

8.

Condicioonar la paartida presssupostària d’ajuts dee menjadorr escolar a les
necessitaats socials i econòmiquues existentss, per garan
ntir que tots els alumnees que
no tenenn recursos su
uficients perr sufragar l’’accés a aqu
uest servei ppercebin l’aj
ajut.

9.

Donar suuport econò
òmic per gaarantir el fun
ncionamentt del servei de menjado
or als
instituts de secundàària els cinc dies de la setmana,
s
tin
nguin jornadda compacttada o
visió de beqques, mitjan
nçant projectes d’alimenntació salud
dable.
no, i garaantir la prov

10.

Donar suuport econò
òmic a iniciaatives com "La Trobad
da, el restauurant del tem
mps",
projectess de restaurració que coobreixen la necessitat alimentària
a
apoderant i fent
partícipss a les persones que en formen partt.
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Àmb
bit 1.2 E
Emergènc
cia habita
acional. No
N hi ha existència
e
a digna
s
sense
un habitatge
e digne.
A Teerrassa es produeixen una
u mitjanaa de tres dessnonamentss diaris. Aquuestes situaacions
provooquen múlttiples probllemes de saalut físics i psicològiccs, d'exclussió social, a més
d'un gravíssim problema
p
peer a la infànncia i l'evideent incompliiment dels ddrets human
ns.
La m
majoria de desnonameents que ess produeixeen a la nosstra ciutat ss'executen sobre
l’habbitatge princcipal (primeer habitatge)) davant la impossibilitat de fer frront al pagam
ment,
a cauusa de la manca
m
d'ingrressos en laa unitat fam
miliar. En un
n principi, eels impagam
ments
eren majoritàriaament d’hipoteques, peerò cada diaa són més els
e casos rellatius a llog
guers.
Actuualment a Terrassa
T
com
mptem ambb la OFIME
EH, un serv
vei d'intermeediació entrre les
persoones afectades i les entitats banccàries. No obstant aix
xò, aquest sservei haurria de
posiccionar-se caap el costat més vulneerable i vetlllar pels seu
us interessoos. D'altra banda,
b
existteix el protoocol d'actuaació en risc de desnonaament, que no
n acaba dee funcionar,, cosa
que es fa eviident cada dia. Cal una major coordinaació entre serveis so
ocials,
l'Ajuuntament, laa Generalitaat, la OFIM
MEH, els ju
utjats i la PAH.
P
No poodem negaar que
aquest Ajuntameent va donaar un gran paas en fer co
omplir la llei i multar ells bancs perr tenir
habittatges buitss, que hau
urien d'estaar complintt una funcció social en un mo
oment
d'em
mergència haabitacional. Tanmateix,, cal plantejjar una man
nera més ràppida i contundent
per aabordar aqueest problem
ma. Les nostrres propostees en aquestt àmbit són les següentts:
1.

Declararr Terrassa una ciutat lliiure de desn
nonaments. Apel·lant aals articles 43,
4 33
i 24 de la Constitu
ució Espanyyola, a l’article 1 de la
l Llei Cattalana pel dret
d a
l’habitatgge, a l’art. 26 de l’E
Estatut d’A
Autonomia de Catalunnya i als Drets
Humans.

2.

Crear unn nou protocol d’acttuació en risc de deesnonamentt i garantirr una
coordinaació efectivaa entre els ddiferents serrveis socialss, la Generaalitat, l’OFIMEH
i els jutjats, i treballlar conjuntaament amb la societat civil organnitzada, la PAH
P
i
altres enttitats.

3.

Fer un diagnòstic
d
dels
d pisos buuits existen
nts a la ciutaat; s’estimaa que n’hi ha
h uns
15.000. Estudiar
E
a qui
q pertanyeen aquests pisos:
p
quantts són d’enttitats bancàries o
de les seeves immob
biliàries; quuants són de
d l’Ajuntam
ment, i perrquè estan buits;
quants sóón d’associacions merccantils, i co
om podem negociar
n
am
mb elles; i quants
q
són de paarticulars.

4.

Crear unna comissió multidiscipplinària que s’encarregu
ui del procéés de les mu
ultes a
bancs i grans
g
immo
obiliàries. A
Aquesta com
missió haurria d’encarrregar-se d’aaquest
procés i també de feer seguimennt del pagam
ment de les quotes en lees comunitaats de
veïns i dels imposstos respecttius, així com del maanteniment dels habitaatges,
locals o solars. Sii les multees a les en
ntitats banccàries fossin
in més elev
vades
p
per aconseguirr una major cessió d’haabitatges o poder
p
s'aconsegguiria més pressió
tenir méss recursos per
p invertir een habitatgee.

5.

Prioritzaar, en cas dee desnonameent i tot estu
udiant cada cas amb laa família afeectada
l’assignaació d’un piis d'emergèència o llog
guer social gestionat peer l’Ajuntam
ment,
que aqueest sigui el més pròxim
m possible a la ubicacció de l'escoola habitual dels
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menors, per tal de garantir quue l'entorn de l'infant s'alteri el m
mínim possible i
prioritzant l’atenció al menor.
6.

Estudiar la regularrització de les situacions d’ocup
pació d’habbitatge, fentt una
intermeddiació amb el
e banc proppietari, si fo
os el cas, i intentar legaalitzar la sittuació
d’aquesttes famílies. Intervenirr també am
mb la comunitat de veeïns, si es donen
d
casos d’ impagamen
nt i/o conflicctes en la co
onvivència.

7.

na els piso s d’emergèència, com i sota quiines normaatives.
Definir qui gestion
han d’evitarr en la messura del posssible
Aquests pisos han de ser tempporals i s’h
quan hi hagi
h menorss.

8.

Crear coomplicitat entre les entitats so
ocials i l’A
Ajuntament.. Comptar amb
l’experièència dels moviments
m
ssocials en emergència habitaciona
h
al i anar de la mà
per buscar la millor solució posssible.

9.

Reforçarr l’assessoraament i obbrir una líniia d’ajuts socials
s
a lees comunitaats de
veïns peer tal d’inicciar la rehaabilitació de
d façanes, baixants i altres elem
ments
estructurrals i fer millores
m
a l’’accessibilittat dels ediificis. En aaquests mom
ments
moltes comunitats
c
de veïns ees troben amb
a
un gran problem
ma a causaa dels
problemees econòmics de la majjoria.

Àmb
bit 1.3 P
Pobresa energètic
e
ca. Som ciutadania
c
a, no clie nts. Són
d
drets,
no mercaderies.
Manqquen nous criteris
c
que regulin l'acccés als sub
bministrameents d'aiguaa, llum i gass, que
consiiderem de primera
p
necessitat, junttament amb d'altres com
m l'alimentaació, l'habittatge i
el treeball. El maarc jurídic regulador
r
dee l'accés a aquests
a
subm
ministramennts els conssidera
béns de mercat i no drets.
mprescindibble un canvii de paradiggma polític a l'Estat i a Catalunyaa en la conccepció
És im
del ddret d’accéss a aquests serveis bàssics, són dreets de ciutaadania i com
m a tals s'han de
concebre i regullar. Només d'aquesta m
manera es podrà
p
solucionar aquestta problemààtica i
es poodrà trencaar un cerclee viciós quue obliga a transferir una importtant quantittat de
recurrsos municcipals a lees companyyies submiinistradores per tal dd'evitar tallls de
subm
ministramennt.
Tambbé és impoortant tenir en comptee que la pobresa
p
energètica és una més de
d les
conseeqüències de
d la manca de treballl i de la manca
m
de co
obertura soccial (prestaacions
sociaals per desoocupació, renda garanntida de ciu
utadania, etcc.), i el seuu abordatgee està
relaccionat amb altres propostes per ggarantir els drets socials. El presssupost municipal
destiinat a ajuts als submin
nistraments s'ha increm
mentat méss d'un 1.0000% des de l'any
20077 i el 2014 es van ded
dicar uns 2250.000 eurros del pressupost muunicipal a aquest
a
concepte. El 2013 es va po
osar en marxxa la Tarifaa Social de l'aigua que bonifica ell 90%
de laa quota fixa,, i el 2015 s'ha
s ampliatt en més d'u
un 40% el niivell de rennda que dóna dret
a la T
Tarifa Sociaal.
Al gener de 2015 va entraar en vigor una modifiicació del Codi
C
de Con
onsum català que
pretéén evitar elss talls de su
ubministram
ment d'aigua, llum i gaas a famíliees en situacció de
vulneerabilitat. No
N obstantt això, per a la sevaa aplicació cal la creeació d'un Fons
12
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Econnòmic per la pobresaa energèticaa que s'hau
urà de dottar amb apportacions de la
Geneeralitat i de
d les com
mpanyies suubministrad
dores. Cal tenir en ccompte qu
ue les
conddicions enerrgètiques de
d molts ddels habitatges que hii ha a la ciutat són molt
ineficcients. Tam
mbé cal millo
orar el niveell de coneix
xement de totes les tariificacions so
ocials
i dels mecanism
mes per aturrar talls de ssubministraament. És im
mprescindibble facilitarr a les
famíllies en aquuesta situació la infoormació, laa intermediiació amb les compaanyies
correesponents i el suport en la tram
mitació. Fin
nalment, no
o es pot obbviar la sittuació
d’aquuelles persoones que viuen en pisoos ocupats que
q no poden disposarr de contraccte de
subm
ministramennt i es veueen obligadees a manipu
ular instal·llacions, am
mb la consegüent
situaació de risc per la sev
va seguretatt i la d'altrees personess. Les nostrres proposttes en
aquest àmbit sónn les següen
nts:
1.

Garantir els submin
nistraments mínims d'aaigua, llum i gas a fam
mílies en sittuació
de vulneerabilitat econòmica.
e
Mantenir la dedicaciió pressupoostària actu
ual, i
ampliar-la si s'escau
u, garantintt els recurso
os per fer frront a les fa
factures d'aq
quests
subminisstraments a aquelles ffamílies en situació dee vulnerabiilitat econòmica.
Reclamaar que es do
oti de recurrsos el fonss econòmic creat per lla Generalittat de
Catalunyya i que les empreses suubministrad
dores hi partticipin.

2.

Crear unn punt d'info
ormació sobbre el dret d'accés
d
a su
ubministram
ments bàsicss, que
actuï coom a finesttreta únicaa per informar, assessorar i donnar suport a la
tramitaciió de tarife
fes socials, ajornamen
nts i fraccionaments dde deutes a les
personess que tinguiin dificultatts per fer frront al pagaament o esttiguin en riisc de
tall de subministram
s
ment. Tambbé, reforçaar la inform
mació en aqquest àmbitt dels
serveis jaa existents d’atenció
d
a la ciutadaniia i altres po
ortals d’atennció directaa.

3.

Impulsarr iniciativess conjuntes ddel món loccal per presssionar en m
matèria norm
mativa
tant a l'E
Estat com a la General itat, per tal d'assegurarr que es garranteixi, peer llei,
el dret a un consum mínim vitaal en aigua, electricitat i gas.

4.

p complim
ment del Prrotocol de prevenció
p
de
d talls de subministraament
Vetllar pel
d'aigua per
p garantirr que cap persona a Terrassa en
n situació dde vulnerab
bilitat
econòmiica es vegi privada
p
d'aqquest subministrament.

5.

Incremenntar els recu
ursos destinnats a inforrmació, senssibilització i educació de la
ciutadania sobre mesures d'esttalvi i eficiiència que, sense requuerir cap deespesa
ueixen la facctura energèètica alhoraa que contriibueixen a reduir
r
addicionnal, disminu
les emisssions.

Àmb
bit 1.4 R
Renda. Fe
er de l’eq
quitat un principi,
p
per
p una re
enda
g
garantida
de ciutad
dania d’a
acord a la
a Llei.
L’Esstatut d’Auttonomia de Catalunya, en el seu article
a
24.3, estableix qque “les perrsones
o fam
mílies que es troben en situacióó de pobreesa tenen dret
d
a acceddir a una renda
garanntida de ciuutadania quee els asseguuri els míniims d’una vida
v
digna, d’acord am
mb les
conddicions quee legalmentt s’estableiixen”. El Govern dee la Generralitat haurrà de
conteemplar en el
e projecte de Llei dee Pressuposstos de la Generalitat
G
de Catalun
nya la
partidda pressupoostària necessària per garantir l’’efectivitat d’aquesta L
Llei. En aq
quests
mom
ments les persones am
mb ingressoos insuficients poden tramitar laa Renta Míínima
13
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d'Inserció, a Terrrassa a l'occtubre de 20014 hi havia un total de
d 1.427 exppedients vig
gents,
amb un total de 3.000 perso
ones benefi ciàries. Però la legalitaat vigent exc
xclou de l’acccés a
la prrestació ecoonòmica lees persones que noméés presentin
n una probblemàtica laaboral
derivvada de la manca o pèrdua de feina, quee no acrediitin una difficultat soccial o
d’insserció laborral afegidees i que nno requereixin cap tip
pus d’interrvenció soccial i
contiinuada. Alhhora, les difficultats de renovació d’aquestes prestacionns, pels obsttacles
derivvats dels nouus requisitss establerts, deixen molltes famíliess potencialm
ment percep
ptores
llargs períodes de
d temps seense aquestss ingressos. L’Ajuntam
ment com a representacció de
la ciuutadania i coom adminisstració públ ica de proximitat ha dee prestar elss serveis quee se li
atribuueixen, i elss altres niveells de l’adm
ministració han de fer els
e que el peertoca per fer-ho
f
possiible. S’han de garantirr serveis púúblics municipals de qualitat i perr tothom qu
ue ho
necessiti, amb una contrib
bució justa pel seu fiinançament. Les nostrres propostes en
aquest àmbit sónn les següen
nts:
1.

2.

3.

4.

Treballarr per acon
nseguir unaa renda gaarantida de ciutadaniaa al conjun
nt de
Catalunyya. Totes lees personess haurien dee tenir asseegurada la cobertura de
d les
necessitaats bàsiques amb unaa renda garrantida o renda bàsicaa. L'Ajuntaament
estudiaràà la possibiilitat d’introoduir una renda
r
municcipal compllementària per a
famílies sota el lliindar de laa pobresa, que comp
plementi less prestacions ja
rebudes.
Avaluar i revisar el funcionam
ment del regllament mun
nicipal d'ajuuts socials per
p tal
orar l’efectiv
vitat i agilititzar el tràm
mit de
de valorar els nivellls de coberrtura, millo
concessió dels ajuts.
Reclamaar al departament com
mpetent de la
l Generalittat la revisiió i la reno
ovació
dels exppedients de Renda Mínnima d’Inseerció penden
nts de resooldre, arran de la
modificaació dels criiteris d’accéés, especiallment si els titulars tennen infants al
a seu
càrrec.
Reglameentar el desp
plegament dde la normaativa de l’arrticle 41 de la Llei 14/2010,
dels dreets i les op
portunitats en la infàància i l’adolescènciaa, per asseegurar
l’efectiviitat del dret dels infant s a un nivelll bàsic de benestar.
b

Àmb
bit 1.5 Drets
D
de ciutadani
c
a, per a tots
t
i totes.
A l'hhora de refflexionar so
obre quin éés el probleema real en
n relació all fenomen de la
immiigració a Terrassa,
T
paartim de la premissa que
q la diverrsitat ètnicaa "per se" no
n és
probllemàtica i, per tant, les
l propostees no han de versar sobre
s
la qüüestió ètnica. La
conddició de perrsona immiigrada estàà subjecte a un procéss, és a dir,, ha d'existtir un
mom
ment en què les personees d'origen eestranger deeixen de serr immigradees, i aquestaa serà
una ccaracterísticca de la sevaa trajectòriaa vital, però
ò el seu orig
gen no ha dee ser determ
minant
a l'hoora d'esdevvenir suscep
ptible o perrceptora d'aaccions específicamentt per a persones
immiigrades.
Cal m
millorar el procés d'in
ncorporacióó i assentam
ment de les persones iimmigradess a la
nostrra ciutat dess d'una perspectiva incllusiva. Les problemàtiq
ques princippals a tractaar són
la siituació de vulnerabilit
v
tat i pobressa en què es troben bona part de les persones
immiigrades i l'eextrema ex
xclusió que pateixen lees personess en situaciió administrrativa
irreggular. Així com
c
la perccepció, per part de la població au
utòctona, dde l'existènccia de
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prefeerència en termes de prrotecció i suuport vers les
l persones immigraddes, especiallment
en ells casos de població
p
afe
fectada, on eesdevé una “competènccia” per als recursos d''ajuda
bàsicca. Altres prroblemàtiqu
ues a abordaar són l'exisstència a la ciutat d'unaa manca d'o
ordre i
unificació de criteris en la planifiicació i im
mplementacció d'accionns i estrattègies
relaccionades am
mb el col·lectiu de ppersones im
mmigrades,, la mancaa d'implicaació i
comppromís signnificatiu peer part de les person
nes immigrrades en eel suport en els
proceessos de treball rellacionats aamb el feenomen dee la immiigració, l'eelevat
proteeccionisme cultural i reelacional deels diferentss grups ètniics i l'excéss de paternaalisme
a l'hoora d'encaraar la realitatt, i la falta dd'apostes valentes d'aco
ord a l’essènncia de l'esttat del
benestar i de less lluites hisstòriques rellacionades amb la com
mprensió dee la igualtatt, dels
dretss, així com
m de les ob
bligacions. Les nostrees propostess en aquesst àmbit só
ón les
següeents:
1.

Asseguraar a totess les pers ones resid
dents a Teerrassa, seense exclussions,
l’empadrronament a la ciutat i ddonar suporrt a la tramiitació de la targeta san
nitària
per podeer accedir a totes les preestacions saanitàries exiistents.

2.

Contempplar la dinaamització i assessoram
ment d'aquelles entitats i/o associaacions
amb vinnculació a l'àmbit, per tal de garaantir la quaalitat en less accions que
q es
puguin desenvolupa
d
ar, facilitar la participaació en la gestació
g
d'eeixos estratèègics,
impulsarr la intercon
neixença i v etllar per laa unificació de criteris.

3.

Enfortir i redimen
nsionar enn augment les accio
ons d'acolliida a persones
ment del noou entorn social,
nouvinguudes per tall de garantiir un autènttic coneixem
dels dretts i deures i de l'essènciia de l'estat del benestaar.

4.

Entomarr de forma rigorosa aaccions perr a la norm
malització dde les relaacions
intergèneere. Cal reaalitzar una aaposta valen
nta i realistaa en aquest sentit perqu
uè les
dones im
mmigrades es
e puguin ap
apoderar, i cal
c evitar acctituds paterrnalistes per part
de l'administració.

5.

n els estaadis primeerencs
Augmenntar la inccidència een la intervenció en
d'assentaament, a parrtir d'accionns educativees que faciliitin la incluusió normaliitzada
en els esspais d'educació formall i no formaal, evitant laa desocupacció i preven
nint la
segregacció de la vida
v
social d'aquestes persones. Prestant
P
esppecial aten
nció a
aquells/ees joves quee es troben een edats sup
periors als estudis obliggatoris.

6.

Revisar el sistema d'adjudicaci
d
ió de placess a les escolles contempplant el criteeri de
diversitaat a l'aula.

7.

Plantejarr accions peer al suport i l'assessoraament de les persones een el mateix
x país
d'origen de cara al disseny dell projecte migratori,
m
neecessari davvant la man
nca de
connexióó entre l'im
maginari en el país d'orrigen i la reealitat en ell país d'aco
ollida.
Aquesta és una accció innovaddora en l’ààmbit local, però que considerem
m que
podria suuposar importants benneficis. Estu
udiar fórmules per a feer viable aq
questa
iniciativaa des de camps de treball, in
ntercanvis, treball amb
mb les entittats i
col·lectiuus de person
nes d’origenn estranger,, etc.

8.

Generar espais per a la capaciitació, la fo
ormació con
ntinuada i ll'intercanvi entre
tècnics i profession
nals (munic ipals o no)) que interv
vinguin excllusivament o no
amb perrsones imm
migrades. A
Aquest esp
pai ha de servir perr a garanttir la
15
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transverssalitat en els
e criteris i, de passsada, un bon
b
exercicci de ventilació
emocionnal.
9.

Defugir de la prom
moció bucòòlica de laa intercultu
uralitat, “deesexotitzantt” les
ugmentant el
e coneixem
ment interèttnic a
relacionss amb persones estranngeres i au
partir de la relació ordinàriia en espaais normalitzats. Perqquè per a una
convivènncia normalitzada és foonamental naturalitzar
n
els
e vincles.

10.

Augmenntar l'impaccte de les accions peer al coneixement de les normees de
convivènncia i la lleii de propietaat horitzonttal per rebaiixar situacioons percepttives i
pre-estabblertes, capacitant als professionaals amb vin
nculació peer oferir aq
questa
informacció.

11.

Reflexioonar amb profunditaat i cerccar estratèg
gies per a facilitaar el
desenvollupament d'activitats
d
llaborals i l’accés a ingressos de persones amb
situació administraativa irreguular. Penseem que hii poden hhaver iniciaatives
alternativves i creativ
ves que podden fer viablle aquesta qüestió.
q

Àmb
bit 1.6 Ocupació
O
.
Un ddels principals problem
mes en l’àm
mbit econòm
mic que té Terrassa
T
és la seva altaa taxa
d'atuur. Estem parlant
p
de 21.059 atuurats registtrats a dataa de març del 2015, que
repreesenten una taxa d'atur del 18,65 % (segons la
l metodolo
ogia de càlcuul XODEL de la
Dipuutació de Barcelona).
B
Malgrat quue aquesta taxa s'ha anat
a
reduinnt en els daarrers
mesoos, Terrassaa és una de les ciutats ccatalanes am
mb el nomb
bre més alt dd'aturats. Aquest
A
probllema ha cauusat una verritable situaació d'emerg
gència sociaal a la ciutatt.
Calenn mesures concretes i un veritablle model de desenvolu
upament ecconòmic a escala
e
locall que lluiti contra l'atu
ur, especialm
ment el de llarga duraada que supposa la meittat de
l’aturr total a la ciutat.
c
Tam
mbé cal una aposta deciidida des dee les instituccions municcipals
per a vetllar perr les condiccions laboraals de les peersones quee treballin pper l'Ajuntam
ment,
direcctament o inndirectamen
nt a través d'empreses subcontracctades. Tam
mbé és impo
ortant
milloorar l’orgaanització interna
i
de l'Ajuntam
ment, per exemple introduint més
transsparència alls processos de mobil itat i prom
moció i millorant la coomunicació entre
depaartaments. Les
L nostres propostes
p
enn aquest àm
mbit són les següents:
s
1.

Posar enn marxa un programa dde formació
ó i ocupació
ó sosteniblee, concentraat en:
la rehabbilitació eneergètica d’ habitatges; la prevenció i gestiió sostenible de
residus; el suport i enfortiment
e
t del teixit comercial
c
de
d proximitaat; la producció i
comerciaalització de productes ecològics i de proximiitat; i l’atennció i cura de
d les
personess, especialm
ment infants,, gent gran i persones amb dependdència. Tot això,
s’ha de fer defensaant els instrruments púb
blics d’ocu
upació i forrmació davaant la
creixent privatitzaciió.

2.

d
de l’Ajunttament de Terrassa,
T
am
mb l'objecttiu de
Millorar el Portal d’Ocupació
nes que bussquen feinaa per què pu
uguin
donar unna resposta més àgil a les person
publicar els seus peerfils professsionals i a les empreses per què pengin les seves
demandees. Millorar els serveeis d’assesssorament, orientació i empreneedoria
perquè la continuïtaat del serveei no depen
ngui de sub
bvencions eexternes. Caaldria
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poder coomptar amb
b personal fo
format i quaalificat que tingués conntractes estaables,
per a podder fer un co
orrecte seguuiment de lees persones que estan bbuscant fein
na.
3.

Apostar pel desen
nvolupamennt de projjectes d’occupació loccals adreçaats a
mb les
col·lectiuus amb difficultats d'iinserció, prrojectes fetss a mida dd’acord am
caracteríístiques de la nostraa població,, i evitar la dependdència d'en
ntitats
subvenciionadores. Reorientaar els Plans
P
d'O
Ocupació municipalss al
desenvollupament de
d projectees innovad
dors i quee no perseegueixen cobrir
c
necessitaats de personal o serveiis de la ciutat.

4.

Garantir l'accés als coneixemeents tecnolò
ògics bàsicss per tal quue tothom pugui
p
arribar als canals acctuals de reccerca de fein
na: elaborarr currículum
ms, poder en
nviarlo per correu
c
elecctrònic, reggistre a porrtals d’oferrtes de treeball, tràmits de
l’Oficinaa de Treballl de la Geneeralitat, etc.

5.

Fomentaar el treballl en xarxa amb tots els instituts de Terraassa per engegar
accions de
d prevenció de l'abanddonament escolar
e
dels alumnes am
mb dificultaats per
seguir els plans ad
daptats, dess d'una perrspectiva multidiscipli
m
inària (implicant
serveis socials, joveentut, esportts i ocupació
ó).

6.

Fomentaar la figura de
d l'aprenennt a les emp
preses col·laaboradores. Perfeccion
nar els
Tastets d’Ofici,
d
less tutories dd’acompany
yament, i ap
postar per projectes propis
p
com “Jovves per l’Occupació”.

7.

Treballarr específicaament amb persones amb
a
diversiitat funcionnal, especiallment
malaltia mental, mitjançant
m
l''entrada a la xarxa d'OTL
d
i am
mb el supo
ort de
mecanism
mes específfics per aqueests.

8.

Impulsarr la creació
ó de coopeeratives de treball soccial dins dee les necesssitats
municipaals i reduir la
l dependènncia d'empreeses privadees.
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BLO
OC 2. C
Canvis estructu
e
urals. Per
P avan
nçar cap
p a una
T
Terrassa
a fèrtil i sosten
nible.
Propostes per una
u econom
mia i un sisteema urbà socialment just,
j
ecològgicament viaable i
mb les persones.
consttruït per i am
Sota el mite del creixementt infinit i l’eenergia de baix
b cost, heem construïït un model basat
en laa deslocalittzació d’acctivitats prooductives, els
e sistemees lineals dde producciió, el
transsport massiuu de mercad
deries per caarretera i el model de transport
t
priivat de perssones,
les ppolítiques urbanístique
u
s de caràctter extensiu
u, i l’absènccia de criterris ecològiccs. El
mite s’ha trencaat i cal fer lees coses d’uuna altra manera si voleem resultats diferents.
Davaant la crisi climàticca, energèttica, i eco
onòmica, hem
h
d’assuumir la nostra
n
respoonsabilitat i exercir el
e nostre c ompromís per buscarr solucions i convertiir els
de canvi, creant les sinergies necessàries i liderant com
probllemes en oportunitats
o
c
a
ciutaat un procéss de transició energèticaa i social. Hem
H de passsar de la inqquietud pel medi
ambiient a una economia que l’incoorpori, i paassar de laa consciènccia ambienttal al
comppromís i laa correspon
nsabilitat dee la ciutadaania i la po
olítica ambb un projeccte de
transsició cap a un
u model ecconòmic, am
mbiental i so
ocial més so
ostenible.
Aposstarem per contribuir a generar uuna econom
mia del coneeixement, dde la cooperració,
del ttreball en xarxa,
x
que permeti
p
avaançar cap a la transició
ó energèticaa, promoveent un
teixitt econòmic i productiu
u, que perm
meti generar noves ocup
pacions, am
mb major co
ohesió
sociaal, amb trebballs més esttables, amb millor quallificació i professionaliització i méés ben
remuunerats. Unna economia amb voccació de traansformació
ó social quue promogu
ui les
diferrents formess d’economiia social, dee cooperativ
visme i d’innovació soccial.
L’Ajuntament de
d Terrassa ha de convvertir-se en una adminiistració quee pensi prim
mer en
mplica donarr suport a pprojectes d’eeconomia co
ooperativa llocals així com
c
a
el peetit. Això im
autònnoms i pimees. L’apostaa per una ecconomia de “primer, ell petit” no im
mplica renu
unciar
a tennir incidènciia global ni a rebutjar lees economies d’escala quan calguui, però asseenyala
un ccompromís prioritari cap a l’applicació deel principi de proxim
mitat en l’ààmbit
econnòmic.
I vollem també una
u ciutat fèrtil
f
i saluddable com a viver de producció
p
pprimària, qu
ue sap
aproffitar les opportunitats laborals,
l
soocials i amb
bientals asssociades a la producció, la
distriibució i el consum
c
de productes
p
i serveis ecològics de prroximitat, aamb eficiènccia en
l’ús dels recursoos, renovab
bles i obtingguts en ciclles tancats, una econom
mia del bé comú
sociaalment respoonsable. Am
mb aquest oobjectiu defiinim els seg
güents comppromisos.

Àmb
bit 2.1 M
Model pro
oductiu i ttreball. Pe
er un nou
u model p
productiu,
d consum
de
m i d’intercanvi al servei de
e les perssones.
És nnecessari prromoure un
na nova ec onomia, un
n nou mod
del productiiu, de conssum i
d’inttercanvi al servei
s
de lees persones,, incompatib
ble amb less desigualtat
ats, la degraadació
de lees condicionns de treballl, l’atur i lla pobresa. Una economia ecològgicament viaable i
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sociaalment integgradora, basada en el coneixemen
nt, la coopeeració i el ttreball en xarxa,
x
que permeti avvançar cap a la transsició energ
gètica, redu
uint la petj ada ecològ
gica i
consttruint de manera
m
mancomunada i social un model eneergètic totallment renov
vable.
Una economia amb vocació transfformadora que promo
ogui les ddiferents fo
ormes
d’ecoonomia social, de coop
perativisme i d’innovaació social. Una
U econom
mia basada en el
consuum responssable, en els criteris ddel bé com
mú, en la participació democràticca, en
l'equuitat i en l'auutosostenibiilitat.
Per ttal d'aconseeguir que aquests
a
proccessos sigu
uin possiblees, s’han dee produir canvis
c
profuunds en la manera
m
d’en
ntendre la ciiutat, en elss valors i en
n la cultura ddel consum
misme,
l’inddividualismee i la compeetència. És necessari avançar
a
en els
e valors coooperatius, en el
reconneixement de les activitats dde proximittat i en les potenccialitats qu
ue el
desennvolupamennt de criteriis ecològicss i de sosteenibilitat aporta a la crreació de trreball.
Les nnostres proppostes en aq
quest àmbit són les segü
üents:
1.

Promourre una econ
nomia sosttenible, bassada en el bé comú, la cooperaació i
l'equitat, desenvolup
pada amb crriteris demo
ocràtics i eccològics. Unna economiia que
reivindiqqui la tradicció industriaal de la ciu
utat i promo
ogui una noova visió d’acord
amb els nous temp
ps, per avaançar en un
n canvi de model ecoonòmic verss una
economiia més sociaal, basada een el coneix
xement oberrt, la cooperració i dirig
gida a
millorar les condicio
ons de vida de les persones.

2.

Posar enn marxa un pla
p per a la rrelocalitzacció del trebaall, utilitzant
nt les oportu
unitats
que ofereeix la transiició energèttica, la gestiió de l’aiguaa i els residu
dus, una mob
bilitat
sosteniblle, la prod
ducció agríícola de proximitat,
p
el servei a les perssones,
l’econom
mia social del coneixeement i la cultura. I aprofitant les oportu
unitats
singularss a escala local
l
en l’ààmbit de laa ciència, laa innovacióó i la creatiivitat.
Orientar les instituccions de receerca i innov
vació particiipades per ll'Ajuntamen
nt cap
a la coooperació i producció
p
de coneixeement obertt, contribuin
int a millorrar la
capacitatt operativa dels sectorss més conveencionals, de
d sectors coom el comeerç, el
turisme o la gastron
nomia, i delss nous secto
ors emergen
nts.

3.

Analitzar les caraccterístiques reals del teixit empresarial dee la ciutat, amb
preses, els sectors i, si és
l'objectiuu de detecttar la dimeensió real de les emp
possible,, les necessiitats laboralls de les maateixes. Enffortir la capaacitat d’entendre
i compaartir la foto
ografia sociial de la ciutat (observatori/s, eempreses, xarxes
x
socials i universitatts), per ideentificar millor les nov
ves oportunnitats de manera
m
descentraalitzada i baarri a barri.

4.

Fer un innventari d'eespais dispoonibles per acollir projjectes emprresarials, taant en
polígonss industrialss com dinss de la tram
ma urbana. Comptar amb un registre
d'espais per posar a l'abast de projectes em
mpresarials que vulguiin establir-sse a la
ciutat. Estudiar
E
els incentius ppossibles per a projecctes innovaddors, sosten
nibles
mediambbientalmentt, i socialmeent responssables. Fer un
u estudi dde les condiicions
dels polígons indusstrials de lla ciutat peer tal d'asseegurar que la qualitatt dels
dibles per a la indú
ústria, com
m l’accés a l’energiaa, les
serveis imprescind
comuniccacions telemàtiques i l’accessibiilitat de transport, sónn els adientts per
atreure noves
n
indústtries o per m
mantenir less existents.
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5.

Impulsarr el treball col·laborattiu o proceessos d’unió
ó i fusió enntre autòno
oms o
petites em
mpreses de forma que puguin ten
nir major viaabilitat. En aquesta maateixa
línia, fom
mentar la crreació, o trannsformació d’empresess existent, een cooperatiives o
societatss anònimes laborals coom a base del
d creixemeent i vertebrració d'emp
preses
amb capacitat de creeixement.

6.

Treballarr amb altrres ajuntam
ments i insttitucions a escala com
omarcal i d’àrea
d
metropollitana per laa millora dee les comunicacions, seempre des dd’una perspeectiva
que integri la sosteenibilitat am
mbiental i modes
m
de transport pooc contamin
nants.
Establir noves conn
nexions i inntentar fomeentar una estació de m
mercaderies,, amb
connexióó directa am
mb l'eix medditerrani.

7.

Fomentaar la relació público-priivada establlint lligams de col·labooració i com
mptant
amb les empreses del territori pper realitzarr projectes de
d millora dde ciutat. Esstablir
la figura tècnica d'assessor púbblic que enlllaci les neceessitats de lees empresess i les
entitats del
d territorii assignat ((fragmentarr la ciutat en
e àrees o bé sectors)), per
poder foomentar la col·laboraació entre aquestes
a
i els diferennts projectees de
l'Ajuntam
ment en matèria d'ocuupació (prààctiques forrmatives, foormació a mida,
m
contractaació bonificcada, “mentooring" d'em
mprenedoria,, etc.).

8.

Elaborarr un pla específic pper donar suport a iniciativess de recerrca i
desenvollupament (R
R+D) en àm
mbits com la
l salut, les tecnologiees, el lleure o les
energies renovablees, que conntempli la cessió d'espais púbblics a aqu
uestes
nera que aaquestes pu
uguin desenvolupar lla seva acttivitat
iniciativees, de man
econòmiica, que d’u
una altra maanera no es podrien du
ur a terme. A canvi, s'eespera
que això reverteixi en
e la creacióó d’ocupaciió a la ciutaat.

9.

Repensar i readap
ptar els ddiferents in
nstruments disponibless al serveei de
l’econom
mia de les persones. C
Cal alinearr en una mateixa
m
lògiica els difeerents
recursos disponiblees: diagnosii, formació
ó, ocupació, suport a l’emprened
doria,
a
etc.
e per tal de contribu
uir a canviaar l’actual m
model econ
nòmic
pimes, autònoms,
(pobresaa, desigualtaats, precaritzzació, i liqu
uidació de drrets socials i laborals).

10.

Fomentaar el comerçç i el turism
me sostenibles i de prox
ximitat, ja qque constitu
ueixen
factors importants
i
per a la reeactivació econòmica,
e
la creació d’ocupació
ó i la
cohesió social amb criteris de rresponsabillitat social. Cal estimullar i facilitaar una
mitat, ecològics i de coomerç just en la
major prresència dells producte s de proxim
xarxa d’oferta
d
com
mercial (m
mercats mu
unicipals i xarxa coonvencional)), de
restauracció, culturall i creativa dde la ciutat.

11.

Continuaar millorantt i ampliantt la inclusió de clàusulees socials i ambientalss a les
licitacionns i condiciions per a bbeneficiaris de subvenccions. Inclooure clàusulles de
col·laborració en maatèria d’ocuupació en els
e conveniss o contracctes tant am
mb les
empresess proveïdo
ores de l ’Ajuntamen
nt com amb
a
les bbeneficiàries de
subvenciions (com ara contraactació de persones en
e risc d'ex
exclusió, esstablir
comprom
misos de co
ontractació de personaal de la bo
orsa d'interm
mediació, acollir
a
aprenentts, etc.). Controlar
C
les licitacions muniicipals, perr incentivaar la
participaació d'empreses de Terrrassa i perr evitar la subcontract
s
tació per paart de
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l'empresaa guanyado
ora de les m
mateixes, asssegurant ell creixemennt d'empresees, en
lloc de foomentar la subcontract
s
tació multin
nivell.
12.

Impulsarr una economia orientaada cap a la transició en
nergètica, jaa que és un camp
amb graan capacitatt per generaar noves occupacions i professionns. Crear un
u pla
d’actuacions transv
versals perr reduir la intensitat en el connsum enerrgètic,
implemeentant les fiigures dels agents eneergètics, pro
omovent talllers i pràcttiques
que perm
metin reduir la facturaa energèticaa, i fer serv
vir aquest eestalvi en noves
n
actuacionns. En la mateixa
m
líniaa, prioritzar la rehabilitaació funcionnal i d’eficiiència
energèticca del parcc d’habitatgges antics de
d la ciutat. Promouree la rehabilitació
d’habitattges i fer créixer
c
les experiènciees i oportun
nitats de m
masoveria urbana
(treball i rehabilitacció a canvi de l’ús dee l’habitatgee). Fer créixxer els projjectes
d’energiaa solar d’im
mpuls i titulaaritat municcipal, amb participació
p
de la ciutad
dania.
Contribuuir a fer posssible (mitjaançant assessorament legal,
l
projecctes compaartits i
tecnologgia) l’autoco
onsum de l’eenergia solaar i eòlica.

13.

Fomentaar la racionalització i consum de productes. Impulsar eels sectors de la
reutilitzaació d’objecctes usats i lla reparació
ó d’aparells i componennts.

14.

Potenciaar la relació
ó entre el món produ
uctiu de Terrassa i l ’universitarri. La
universittat és un acctiu fonameental de la ciutat,
c
en laa formació, en la creacció de
capacitatts i també en la recercaa, en la inno
ovació i en la
l generacióó d’idees. És
É una
font fonnamental dee coneixem
ment per in
nspirar canv
vis en la ccreació de teixit
productiuu i en la modernitzacióó i adaptació d'allò qu
ue existeix een la direccció de
l’econom
mia circular.

15.

Potenciaar la relació
ó entre elss processoss de canvi en els esppais urbanss i la
universittat. Aquestta relació és fonamen
ntal en la generació d’informaació i
diagnosi, en la plan
nificació, enn el desenvo
olupament de
d projectess i en l’avalluació
de resulttats. Els pro
ocessos de reconversió
ó urbana orrientada a laa construccció de
ciutats reesilients, baasades en laa relocalització de l’en
nergia, de lla producció i el
consum de proxim
mitat, dels eedificis passius i del residu zerro, requereeix la
universittat com a motor
m
princippal.

16.

Reforçarrem en la universitat
u
uuna recercaa aplicada i una formaació lligadees als
processoos de transformació dde la ciutatt, de l’emp
prenedoria i de la crreació
d’oportuunitats de treeball. En deefinitiva, al servei del bé
b comú.

Àmb
bit 2.2. Pressupo
P
stos, fisccalitat i an
nàlisi econòmica.
Les finances dee les admin
nistracions públiques estan absollutament coondicionadees pel
conteext econòm
mic actual de crisi ecconòmica perllongada
p
i generado
dora d’atur, amb
efecttes devastaddors sobre lees condicionns de vida. Cal un veritable esforçç de visualittzació
de lees prioritatss polítiques en el presssupost, i aq
questes imp
pliquen actuuar decididaament
contrra els efectees de la crissi sobre els ciutadans mitjançant
m
els
e serveis ppúblics. El deute
acum
mulat per l’Ajuntamentt condicionna els seus pressuposto
os i, per tan
ant, la realittzació
efecttiva de políítiques sociaals i de reccuperació ecconòmica. Caldrà
C
anallitzar els orrígens
d’aquuest deute i les càrregu
ues d’obligaacions i d’in
nteressos que genera.
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És im
mportant diissenyar unaa fiscalitat a escala lo
ocal que gen
neri els inggressos suficcients
per ffer front a les despeses derivaddes de la situació
s
d'eemergència social. Aq
questa
fiscaalitat ha de ser socialm
ment justa i equitativa, i s’ha d’en
ntendre com
m un mecan
nisme
que ccontribueixii a estendree els serveiss públics a tots
t els ciutaadans, indep
ependentmen
nt del
seu nnivell de reenda i del grau
g
en quèè contribueiixin al man
nteniment dd'aquests serveis.
Partiim de la prremissa quee l’equitat, lla racionaliitat, la justíícia i la prootecció del medi
L fiscalitatt ha d’incen
ntivar
ambiient han dee ser compatibles en les financees locals. La
condductes més ecològiques
e
s, més justess i que siguiin en benefiici del bé coomú.
Tambbé cal rem
marcar que els pressuppostos, quee són la principal eina
na econòmicca de
l'Adm
ministració local, han de
d tenir el ssuficient niv
vell de tran
nsparència ccom per arriibar a
tothoom. Caldrà fer una anàlisi
a
econnòmica acu
urada de les potenciaalitats del teixit
produuctiu de la ciutat
c
de Teerrassa i de quina és la seva situaciió pressupoostària de paartida.
Rem
marquem la importànciaa de realitzzar auditories d'ingresssos, despesses i deutess com
elem
ments clau dee la nova po
olítica econnòmica mun
nicipal. Les nostres proopostes en aquest
a
àmbiit són les següents:
1.

Impulsarr una fiscalitat munnicipal sociialment i ambientalm
ment més justa.
Pressionnar per mod
dificar les llleis que reg
gulen la fisscalitat munnicipal, entrre les
quals ess troben aquelles
a
rellacionades amb: els impostos i les taxess; les
exempcions i les bo
onificacionss, perquè siiguin sociallment i amb
mbientalmentt més
justes segons la ren
nda, el tipus i l'ús de l'eespai o l'hab
bitatge; l'inccrement de taxes
bles o
en granss centres comercials; i les bonificacions per l'ús d'energgies renovab
per la prooducció o venda
v
de prooductes ecològics.

2.

Impulsarr auditoriess dels deuttes, de les despeses i dels compptes municcipals.
Impulsarr auditories ciutadaness dels comp
ptes i dels deutes de ttots els enss i de
totes less empreses municipalss, així com
m de les deecisions prreses en la seva
execucióó, en particcular el de la Societaat Municipaal de l'Habbitatge. Es faran
públics els
e documen
nts necessarris per valo
orar el detall dels compptes municipals i
s'organittzarà la infformació dde manera que permeeti una fàccil compren
nsió i
tractameent per part de
d la ciutaddania.

3.

Condicioonar el màx
xim possiblee la contracctació, els concursos
c
i les subven
ncions
municipaals a criteriis socials i ambientalss. Reforçantt el paper dde la negocciació
col·lectivva i dels in
nterlocutorss socials, establint
e
un segell de qualitat i fixant
f
criteris que
q permetin
n incorporar
ar empreses d’Economia Social i SSolidària.

4.

Promourre la introd
ducció d'unaa moneda social a esscala local a Terrassaa amb
voluntat d’extensió a altres muunicipis de l’àrea metrropolitana, ccom una manera
m
de prom
moure el dessenvolupam
ment local, generant
g
un
n efecte muultiplicador de la
riquesa generada
g
a la ciutat, pper enfortir l'economiaa local, afavvorir un co
onsum
local méés conscien
nt i transforrmador, a més
m d'afavo
orir l'accés al crèdit i a la
liquiditatt.
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Àmb
bit 2.3. Drets
D
labo
orals.
L'Ajuuntament haa de vetllar perquè els seus ciutadaans tinguin accés al treeball, i perqu
uè els
que hho fan tinguuin garantitts els drets laborals, en
n particularr quan es traacta de persones
vincuulades o conntractades per
p l’Ajuntaament.
En eels darrers anys, els drets
d
laboraals, han esstat dels drrets més peenalitzats per
p la
voràggine legislaadora i repreessiva del ggovern centtral. Ja va passar
p
amb l'anterior go
overn
del P
PSOE i la seva reformaa laboral; taambé, posteeriorment, l’any 2012, amb l'apro
ovació
de laa reforma laaboral del PP, una reforrma laborall dictada peer organismees internaciionals
per ffer més “com
mpetitiva” la
l nostra ecconomia. Aq
questes messures no hann portat méés que
majoor precarietaat, major inestabilitat i un augmen
nt de la pob
bresa. La refforma laborral ha
trenccat amb els principis dee la negociaació col·lectiva, supediitant les relaacions labo
orals a
la im
mparcialitat de
d la volunttat de l'emppresari.
Malaauradament,, la legislacció laboral éés competèn
ncia del Gov
vern central
al, i l’Ajuntaament
com a instituciió no té possibilitat
p
de modificcar aquestaa legislacióó. Malgrat això,
l'Ajuuntament sí que pot, en
n les seves aactuacions, en els contrractes públiics que firm
ma, en
la suubcontractacció de determ
minats servveis, vetllar pels seus ciiutadans i ells seus dretss, i és
aquí quan té la possibilitatt de mitigarr l'aplicació
ó de les darreres reform
mes promog
gudes
pel G
Govern centtral. Les nosstres proposstes en aqueest àmbit són
n les següennts:
1.

Establir un protoco
ol, en la subbscripció dee contractess públics i la celebracció de
concursoos, per tal de garantir eels drets dels treballado
ors. Establirr com a condició,
el respeccte i el sotm
metiment alss convenis col·lectius
c
sectorials i llimitar els acords
a
quan els convenis d'empresa sigguin pitjorss respecte alls drets delss treballadorrs.

2.

Revisar els anteced
dents de l'em
mpresa amb
b què es sub
bcontractin serveis i, en
e cas
que s’haagin aplicatt ERO en eels darrers anys, cond
dicionar elss contractess a la
contractaació de gen
nt despatxadda o a la recuperació de drets, joornades i salaris
s
dels treballadors.

3.

Establir contactes periòdics
p
aamb les priincipals ind
dústries de la ciutat i amb
empresarris i repreesentants ddels treballladors per vetllar peer l'absènciia de
situacionns de conflicctivitat labooral o de crisi empresarrial.

Àmb
bit 2.4 Habitatge
H
e digne en
n totes les seves formes.
f
L’haabitatge és un
u dret i no
o un produccte del merrcat i ha dee ser digne i assequiblle per
tothoom. La sosttenibilitat en
nergètica, eel confort en
e l'ús, l'acccessibilitat i la bona reelació
amb la ciutat, sóón qualitats que s'han dd'impulsar tant
t en els habitatges
h
cconstruïts co
om en
l'obraa nova. Caal incremen
ntar els esfforços en laa rehabilitaació i el m
mantenimentt dels
habittatges per evvitar que ess degradin, ssalvant les dificultats
d
econòmiquess i socials.
Actuualment, l'acccés a l'habiitatge és unn dels princiipals probleemes per a m
moltes perssones,
el peerfil de la deemanda excclosa ha anaat canviant els
e darrers anys
a
i a horees d'ara s’esstén a
molts sectors dee la poblacció. En aquuests momen
nts disposem d'un parrc públic dee 957
c
aquestes necessiitats, uns 14 estarien sense ocuppar, 12 són pisos
habittatges per cobrir
d'em
mergència i 26 estan destinats
d
a ll’esponjameent de Ca n'Anglada. És eviden
nt que
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aquest parc púbblic no cobrreix les neccessitats de la nostra ciiutat. Hi haa milers de pisos
buitss, la majoriia dels quals pertanyeen a entitats bancàriess, associacioons mercan
ntils i
granss immobiliààries. Gran part
p d'aquessts pisos no s’està gestiionant correectament, feet que
genera molts problemes dee salubritat i habitabilittat, a bandaa de no com
mplir amb laa seva
funciió social daavant del prroblema en què ens tro
obem. Les nostres
n
prop
opostes en aquest
a
àmbiit són les següents:
1.

ortida
Sancionaar els bancss que mantinnguin pisoss buits, per tal d’estimuular-ne la so
al mercaat. Promoure program
mes de mob
bilització del
d parc d’hhabitatges buits,
establintt un sistemaa d’estímulls i sancion
ns i treballaant amb l’eeconomia social.
Aplicar un
u recàrrec del 50 % dde la quota líquida de l’impost dee béns imm
mobles
d’ús resiidencial als immobles que despréés d’una exeecució hipootecària es trobin
t
desocupaats permaneentment.

2.

Promourre i incentiv
var un parc dd'habitatgess amb nous règims de ttinença. Afaavorir
el cooperativisme, les cessions d’ús i la masoveria
m
urrbana, generrant experièències
pilot am
mb propietats municipalls i afavorin
nt l’accés a l'habitatgee dels jovess amb
models innovadors
i
com aquesst. Prioritzaar la mobiliització d'haabitatges i espais
e
buits aixxí com l’obteenció de sòll amb mecaanismes de tempteig
t
i reetracte.

3.

Crear unna comissió d’estudi peer explorar la possibilittat de declaarar tota Terrrassa
com a zona
z
de tem
mpteig i reetracte amb
b la finalitaat que l’Ajjuntament tingui
t
prioritat en la comp
pravenda d’ immobles i els pugui obtenir
o
per sota del prreu de
mercat.

4.

Estudiar la constitucció d'una enntitat financcera pública o la contraactació de seerveis
de bancaa ètica per facilitar la gestió de préstecs a l'accés al pprimer habiitatge,
reforçantt així les aju
udes per acccedir a aqu
uest. Definicció i tipificaació d'un prréstec
social muunicipal perr accés a l'hhabitatge.

5.

Promourre la modifiicació de laa llei d'arren
ndaments urbans.
u
És iimportant in
ncidir
en el conntrol del llog
guer privat,, establint un límit equiivalent a 1/33 dels ingressos i
amb la cobertura pú
ública en cass de dificulttat econòmiica.

6.

Definir el
e full de rutta per tal quue el 15% dels
d habitatg
ges principaals existents en el
municipii siguin hab
bitatges desttinats a políítiques sociaals, tal com
m estableix laa Llei
18/2007,, del 28 de desembre,
d
ddel dret a l'h
habitatge.

7.

Crear unna gran bosssa d'habitaatges solidaaris que faciliti la cesssió per a llo
oguer
social o per a joves. Bonificar aquest llog
guer facilitant el serveii d’intermed
diació
municipaal en el llog
guer.

8.

Innovar en models alternatius d'accés a l'habitatge. Afavorir
A
el cooperativ
visme,
les cesssions d'ús i la masooveria urbaana. Generaar experiènncies pilot amb
propietatts municipaals. Prioritzzar l'accés a l'habitatg
ge dels jovves amb models
m
innovadoors. Identifficar sòl púúblic en ells que es pugui
p
apliccar els dreets de
superfíciie (de 75 a 90 anys) per facilitaar el dret a l’habitatgee o els projjectes
socials.
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9.

Revisar percentatgees d'habitattge social a tota la ciutat. En qualsevol nova
construcció d'habittatges pluriifamiliar ha
h d'haver-h
hi habitatgge de Prottecció
oficial.

10.

quells amb un perfil sociocultu
ural i
Definir els perfils sensibles:: seran aq
socioecoonòmic deteerminat pell qual caldrrà facilitat el seu acccés a l'habitatge.
Constituució d'un baanc d'habitaatges de lloguer tempo
oral per perrfils sensibles tot
vetllant per
p l’equilib
bri social i ddemogràfic..

11.

Exigir a l’Agènciaa de l’Habiitatge de Catalunya
C
que
q doti dee més recu
ursos,
ampliantt els conven
nis actuals, ll’Oficina d’Habitatge de
d Terrassaa per tal de donar
d
un milloor servei a la ciutadannia. Negociar la cessiió de la geestió de totts els
habitatgees de la sev
va propietat que pugui mantenir bu
uits a Terraassa per inteegrarlos en laa gestió mun
nicipal d’haabitatges de lloguer soccial de form
ma directa. Signar
S
un conveeni amb l’ob
bjectiu de qquè en els prròxims quattre anys inicciï la constrrucció
de novess promocions d’habitaatge de llog
guer a la ciu
utat. L’Ajuuntament es faria
càrrec dee la cessió de
d sòl públicc residenciaal i la Generralitat de la construcció
ó dels
nous habbitatges. Laa gestió d’aaquests nouss habitatgess seria de fo
forma conceertada
entre les institucions i formariaa part del paarc públic d’’habitatges de Terrassaa.

12.

Promourre, en col·laaboració am
mb la Generralitat de Caatalunya, laa definició de
d les
polítiquees municipaals per prom
mocionar l’aactualització
ó i el manteeniment dell parc
edificat més
m antic. Definició
D
dee préstecs, ajudes
a
i subv
vencions.

Àmb
bit 2.5 Urbanism
U
e i Territo
ori. La ciu
utat contíínua.
La m
manera d’enntendre i plaanificar les ciutats estàà canviant, i aquesta éss una oportu
unitat
per a municipiss com Terraassa amb unna trama urrbana i unss espais natturals i agríícoles
amb moltes poteencialitats.
ques i oport
rtunitats sim
milars,
Per aaltra banda, el territori és continu i presenta problemàtiq
pel qque cal conntribuir a crrear una viisió supram
municipal renovada quee faciliti acccions
manccomunades a favor de la construucció d’un nou
n projectee territoriall del Vallèss. Les
infraaestructures viàries i elss projectes qque afecten
n el paisatgee i la connecctivitat ecollògica
del nnostre entoorn natural, com és ell cas de laa Ronda deel Vallès, hhan de possar-se
actuaalment en qüestió
q
i estudiar-se m
molt en detaall, ja que són
s dedicioons que no tenen
marxxa enrere i que
q condicio
onen notabllement el terrritori.
Pel qque fa a la ciutat consttruïda, exis teixen diferrències entrre el centre i els barriss, que
han de tendir a desaparèiixer en la m
mesura quee es treballli per uns barris amb
b més
identtitat. Una leectura de la ciutat a par
artir dels itin
neraris a peu cap a l’enntorn naturaal, als
equippaments i alltres punts de
d referènciia ha de ser el camí perr a equilibraar els barris..
La trrama urbanaa també com
mpta amb esspais no ediificats que cal
c estudiar.. En alguns casos
podriien cobrir necessitats
n
complement
c
tàries als esspais públics que es pooden gestion
nar de
maneera col·lectiiva. També hi ha patrim
moni arquiteectònic de valor
v
que esstà sense ús i que
romaan tancat, laa rehabilitacció d’aquestt podria enriiquir i impu
ulsar una ofe
ferta diferen
nt més
creattiva i engresscadora. Less nostres prropostes en aquest àmbit són les seegüents:

25

Program
ma Electoral – Terrassa en Comú
Eleccion
ns Municipals 24 de maig de
d 2015

1.

Garantir la posada en
e marxa i execució del
d Pla especial d’ordennació i gesttió de
l’Anella Verda de Terrassa,
T
la seva aprovaació definitiiva i el deseenvolupameent de
les propostes que conté,
c
en paarticular les relacionad
des amb laa protecció de la
biodiverssitat i els connectorss ecològics, la produccció i com
mercialitzaciió de
productees ecològicss i l’ús sociaal dels espaais. Garantirr també un ppla pressupostari
plurianuaal que ho gaaranteixi.

2.

Elaborarr el Mapa dels buits urbans de la ciutat. Document que identiifiqui,
categorittzi i quantiffiqui quins són els "bu
uits" existen
nts i estableeixi quins poden
p
ser els seeus potenciaals estratègiics.

3.

Elaborarr el Pla d'acctivació del s buits urbaans de la ciiutat. Docum
ment que partint
p
del Mappa dels bu
uits urbans estableixi quins pod
den ser ells instrumeents i
mecanism
mes de gesttió d'aquestss per tal d’aactivar-los com espais dd'ús.

4.

Desenvoolupar un urrbanisme paarticipatiu. Volem
V
que els
e processoos d'interven
nció i
gestió dee la ciutat permetin i facilitin a la totalitatt de ciutadaans i ciutad
danes
expressaar la seva op
pinió respeccte a quins han de ser els objectiuus i requerim
ments
de les acctuacions.

5.

Promourre actuacion
ns de rehabbilitació qu
ue regenerin
n els barriss. Incentivaar les
actuacionns urbanísttiques i dee gestió que
q
s’enfoq
quin a resooldre probllemes
d’abandoonament i degradació a partir de
d models que prioritz
tzin els asp
pectes
ambientaals.

6.

Introduirr usos diverrsos a l’habiitatge i al co
omerç en esspais i edifiicis patrimo
onials,
apostar per
p un modeel d’ús de laa ciutat que sigui creatiiu i productiiu.

7.

Renaturaalitzar al mààxim la ciuutat amb esp
pais lliures de qualitat que esdevin
nguin
referentss.

Àmb
bit 2.6 E
Energia. Per
P fer de
e la trans
sició energètica un
na
o
oportunita
at.
Terraassa ha de ser
s una ciuttat capdavanntera en la lluita contraa el canvi cclimàtic, i davant
d
de laa crisi energgètica, de la crisi climààtica, i tamb
bé de la crisi econòmicca hem d’asssumir
la noostra responnsabilitat i exercir
e
el nnostre comp
promís per buscar
b
soluc
ucions i con
nvertir
els prroblemes enn oportunitaats de canvii.
La T
Taula de l’Ennergia, en laa seva mem
mòria presen
ntada al Con
nsell de Meddi Ambientt de la
ciutaat, concloïa que l’energ
gia ha esdevvingut un recurs mercaantilitzat, enn què l’acccés no
es baasa en criteeris d’equittat, justícia social i am
mbiental sin
nó en criterris lucratius que
impliiquen, a llaarg termini,, dependènccies territorrials i econ
nòmiques enntre regionss. Els
costoos, monetariis o no, relaacionats ambb l’extracciió d’aquestss recursos sóón externaliitzats,
i sovvint deixenn una emp
premta de ccontaminacció, degradació ambieental, explo
otació
laborral, violènciia i pobresa als països pproductors.
Hem
m de passar de la inqu
uietud pel m
medi ambieent a una economia
e
qque l’incorp
pori, i
passaar de la connsciència am
mbiental al ccompromís i la corespo
onsabilitat dde la ciutadania i
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la poolítica amb un
u projecte de transicióó cap a un model
m
econò
òmic, ambieental i sociaal més
sosteenible.
Aqueesta transiciió ha de començar amb
mb una declaaració d’inteencions i dee comprom
mís, ha
de deesenvoluparr la informaació i el conneixement necessari sob
bre la mateiixa realitat, ha de
fixarr els objectiius i desenv
volupar els plans d’accció necessaaris, mobilittzar els reccursos
econnòmics, mateerials i hum
mans que callguin, propiis i externs, i tot això s’’ha de fer am
mb la
particcipació i la
l complicitat de la gent, deseenvolupant i aprofitaant el talen
nt, el
coneixement i la
l creativitaat existentss. Les nostrres propostees en aquesst àmbit só
ón les
següeents:
1.

Fer de Terrassa
T
un
na ciutat caapdavantera en la lluitta contra ell canvi clim
màtic.
L'Ajuntaament impulsarà transvversalment les
l mesuress necessàriees per aconsseguir
aquest obbjectiu. Call reorientar i donar priioritat polítiica al procéés d'execuciió del
Pla d’A
Acció d’Eneergia Sosteenible (PAE
ES) i al projecte
p
“T
Terrassa En
nergia
Intel·ligeent”, però cal
c ampliar els compro
omisos i incorporar altltres estratègies i
projectess per garan
ntir que s’asssoleixin ells comprom
misos climàttics signatss amb
Europa en
e el Pacte d'Alcaldes
d
pper l’any 20
020.

2.

Impulsarr la contrractació m
municipal d’energies
d
verdes. PPrioritzar en
e la
contractaació de sub
bministrameent energèttic a les em
mpreses quee comercialitzen
exclusivaament elecctricitat cerrtificada prrocedent dee fonts rennovables i, més
concretament, arribaar a la contrractació de la totalitat del
d subminiistrament elèctric
a
del fin
nal del mand
ndat.
de fonts certificadess d’energia rrenovable abans

3.

Creació del Conseell Municippal de l'En
nergia com a espai dde participaació i
interacciió de l’adm
ministració, la societaat civil i els
e actors iinteressats. Sent
l’encarreegat de defin
nir el Full dde Ruta de l'Energia a Terrassa,
T
elaaborar el no
ou Pla
d’Acció d’Energia Sostenible ((PAES), i de
d fer el seg
guiment de l'aplicació de la
política energètica
e
a la ciutat.

4.

Anàlisi del perfil energètic del municipi. Estud
di energètiic del mun
nicipi
mitjançaant una audiitoria energgètica a les instal·lacio
ons municippals i particulars,
mapes toomogràfics de les zonees industrialls, modelització d’edifi
ficis tipus, anàlisi
a
energèticca dels establiments ccomercials i proves pilot
p
d'habiitatges amb
b una
mostra de
d la poblaciió que parti ciparà activ
vament en l'elaboració dde l'estudi.

5.

Desenvoolupar un estudi
e
entorrn les millo
ors iniciativ
ves energèttiques en ciutats
c
europeess. Avaluar els resultatss, els costo
os, les tecno
ologies i ell treball gen
nerat.
Aquest estudi
e
serà la base pel ddesenvolupaament de la nova políticca energèticca.

6.

Acordar un full dee ruta de laa ciutat perr l’autosufiiciència eneergètica am
mb un
objectiu el 2050 de 0% d’em
missions. Prromoure la redacció i signatura de la
"Declaraació de Terrassa pel dret a l’en
nergia i laa resiliènciaa local", co
om a
instrumeent per la disscussió sociial i el comp
promís de laa ciutat ambb la sostenib
bilitat
energèticca, el dret a l’energia,, la segurettat d'abastim
ment i l'aprrofitament de
d les
oportunitats econòm
miques, laboorals, ambieentals, cultu
urals i sociaals que supo
osa la
transicióó energètica.

7.

Desenvoolupar un no
ou Pla d'Accció per l'Eneergia Sosten
nible a Terrrassa, pel peeríode
comprès entre el 20
016 i el 20330, que afro
onti els prin
ncipals reptees de la tran
nsició
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energèticca a la ciutaat, que tinguui en comptte la particip
pació i el coompromís social,
les tecnoologies méés innovadoores, l’obteenció dels recursos nnecessaris, i que
estigui basat
b
en less energies rrenovables, l’estalvi i l’eficiènciaa energèticaa. Tot
això des d'un servei públic que tingui semp
pre present el bé comúú del servei.
8.

Creació d’un fonss municipaal pel finaançament de
d mesure s d'eficièn
ncia i
rehabilitaació energèètica i d’im
mplantació d'energies
d
renovables aamb aportaacions
públiquees i privadess, amb taxees a les com
mpanyies elèèctriques pper l’ocupacció de
l’espai públic,
p
amb els beneficcis generatss per l’estalv
vi energèticc i amb el retorn
r
progressiu de les inv
versions. Esstudiar la viiabilitat i, sii escau, posaar-ho en maarxa.

9.

Desenvoolupar una estratègia
e
dee captació de
d recursos europeus,
e
eestatals, regiionals
i locals, per tal de finançar
f
elss projectes i programess del Pla d’ Acció d’En
nergia
E
Inte
tel·ligent” només
n
Sostenibble (PAES), de la qual el projecte “Terrassa Energia
n’és una part.

10.

Impulsarr un pla de relocalitzaació de l’eleectricitat qu
ue tingui coom a prioriitat el
foment de l’autop
producció. Fer un pla
p
d’implantació ràp
àpida d’eneergies
renovablles a totes les
l instal·laacions muniicipals. Inceentivar ambb bonificaciions i
retorns fiscals la inversió enn energia fotovoltaica
f
a d’habitatgges i emprreses.
Controlaar l’aplicacció estrictaa de la leegislació sobre
s
instaal·lacions solars
s
tèrmiquees.

11.

Impulsarr un estudi de
d viabilitatt entorn la creació
c
d'un
na comerciaalització elèctrica
al serveei de les persones. Promoure la creació
ó d'una coomercialitzadora
d'electriccitat amb garantia
g
de procedènciia renovable amb partticipació pú
ública
municipaal, de les comercialitzzadores en règim
r
de co
ooperativa, i de ciutad
dans i
ciutadans individuaals, de form
ma particulaar o consorcciada amb aaltres muniicipis.
Aquesta comercialittzadora oferrirà el serveei de comercialització dd'electricitaat sota
l'actual marc
m legal a preus inferriors als ofeerts per la co
ompetència..

12.

Potenciaar les cooperatives dee consumid
dors d’energ
gia. Aquesttes cooperaatives
prenen les
l seves decisions esstratègiques de forma democràticca i fomentten la
implicacció dels seuss usuaris en l’ús de l’en
nergia.

13.

Estudiar la creació d’una emp
mpresa muniicipal d'elecctricitat, am
mb l’objecttiu de
desplegaar xarxes inttel·ligents dde distribució que fomeentin la genneració d’en
nergia
elèctrica per autoco
onsum i quee els excedeents s’aboquin a la xarrxa, tant dee llars
com d’em
mpreses o entitats.
e
Estuudiar la viab
bilitat i si esscau posar-hho en marxaa.

Àmb
bit 2.7 Remunici
R
palitzar e
el servei integral de l'aigua..
És nnecessària la recuperacció de la ggestió de l''aigua com a garantiaa inequívocca del
mantteniment d’aquest dret humà a la cciutat i per desenvolup
par polítiquees de preserrvació
del bbé. El blindaatge de l'aig
gua com a bbé públic, fo
ora de les lleeis del merccat, ha de seer una
tascaa prioritària pel proper mandat.
La fiinalització, el 2016, deel contracte de concessió de gestió
ó del servei per 75 any
ys a la
Minaa d’Aigües de Terrasssa i el nouu mandat electoral,
e
en
ns ofereix uunes condiicions
òptim
mes, per a la recuperració del sservei de proveïment
p
d’aigua a la ciutat. La fi
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d’aquuesta etapaa crea la po
ossibilitat dd’iniciar el procés de retorn de l’aigua a mans
públiiques, com ha fet, la ciiutadania dee Paris amb evidents beeneficis perr a la ciutat. Amb
el maateix dilemaa i amb la mateixa
m
deccisió, Terrasssa en Com
mú ens planttegem retorn
nar la
gestiió a la ciutaadania de Teerrassa per garantir dess de l'admin
nistració aqquest dret bààsic, i
per a posar en marxa
m
una no
ova cultura de l'aigua.
Terraassa en Com
mú forma paart de la #InniciativAigu
ua2015 i haa subscrit el Pacte Social per
l'Aiggua a Cataluunya. Consiiderem que l'aigua és un
u dret hum
mà universall essencial, i que
l'accéés individuual i col·leectiu a l'aiggua potable han de ser garantiits com a drets
inalieenables i innviolables de
d les personnes. Per tott plegat, exiigirem la im
mplementacció de
la geestió del suubministram
ment amb crriteris d'equ
uitat social en les políítiques tariffàries,
garanntint una dootació mínim
ma que haurrà de concretar-se, però que en el context mu
undial
es vaalora entre 60 i 100 littres per perrsona i dia. Les nostress propostes en aquest àmbit
à
són lles següentss:
1.

Municipalitzar i gesstionar direectament l’aabastament de l’aigua a partir de gener
de 2017, moment en què finnalitza la co
oncessió acctual. Gestiionar de manera
m
integral el cicle dee l’aigua: ccaptació, ab
bastament, clavegueram
m i sanejam
ment,
garantintt una gestió professionaal, democrààtica, sosten
nible i de quualitat.

2.

Crear la Taula per a la Municiipalització de
d l'Aigua, formada peer l’Ajuntam
ment i
entitats de
d la ciutatt, amb la fiinalitat de deliberar
d
co
onjuntamentt i comparttir els
estudis i auditoriees del serrvei d'abastament d'aaigua, i peer recuperar el
ment sobre la situació real del serrvei, dels seus elemennts i precisaar les
coneixem
mesures prioritàriess a aplicar en el camíí a la gestiió pública dde l'aigua. I per
desenvollupar a la ciutat els com
mpromisos del Pacte Social
S
per ll'Aigua Pública a
Catalunyya.

3.

Garantir el controll social dee l'aigua mitjançant
m
lees auditoriees públiquees, la
participaació dels treeballadors i treballadorres, dels actors políticss i socials, amb
una gesttió transpareent i particiipativa en tots
t
els òrgaans de deciisió de l'em
mpresa
pública.

4.

Prohibir qualsevol tipus d'acccés, o peercentatge, privat a l’accionariaat de
l'empresaa pública d'aigües,
d
aqquesta serà d'accionariat públic al 100% com a
garantia de la gestió
ó municipal..

5.

va, per tram
ms de consu
um, als serveis d'aigua,, que garantteixi i
Tarifacióó progressiv
faci viabble el dret hu
umà a l'aiguua, el sanejaament i la universalitat
u
t del servei a tota
la ciutaddania.

6.

Revisar el Pla Dirrector de laa ciutat en
n matèria d'aigües
d
am
mb l’objectiu de
maximitzzar l'aprofiitament de recursos i la minim
mització dells costos en
e els
processoos de manten
niment i miillora, així com
c
als projectes urbannístics nous..

7.

Planificaar i integrar l'estudi i la impllementació de novess tecnologies al
desenvollupament deel servei d'aaigües amb col·laboracció amb el món univerrsitari
local.

8.

Auditar els serveis subrogats a empreses de subministres subcoontractades,, amb
la finalittat de promoure la reorrdenació deels serveis cap
c a millorrar i potencciar la
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gestió i servei mu
unicipals, inncentivant aquelles em
mpreses quue promouen el
desenvollupament ecconòmic i ssocial a esccala local am
mb criteris dde respectee i del
bé comúú.
9.

Establir el pla d'ed
ducació ciuutadana en la nova cu
ultura de l'aaigua en to
ota la
poblacióó, com a mesura
m
geneeradora de coneixement i comprromís perso
onal i
social enn la utilitzacció responsaable de l'aig
gua.

10.

Implemeentar un mo
odel de gesstió que peermeti tenirr una visió de conjuntt dels
serveis prestats
p
i dells ecosistem
mes.

11.

Fer que l'aigua in
ncorpori el cost ínteg
gre del seu
u abastamennt i tractam
ment,
independditzant el prreu de la seeva gestió i d’inversio
ons en interressos aliens a la
seva funció.

12.

d
s a la xarx
xa de
Auditar l'estat estrructural i eestablir un protocol d'actuacions
d les aigüees residuals..
clavegueeram. Fomentar l’aproffitament i reeutilització de

13.

Generar sinergies de comproomís i acttuació conjjunta amb municipiss que
comparteeixin els mateixos
m
critteris, com a mesura de
d cooperacció, coordin
nació,
ajuda mútua
m
i sollidaria en la promoció d'un pla d'acció conjunta per
p la
recuperaació dels nosstres rius i aaqüífers.

Àmb
bit 2.8 C
Consum de
d proxim
mitat i sob
birania aliimentària
a. Per una
a
c
ciutat
fèrtiil i saluda
able.
Tal ccom es deia a la “Declaració peer la qualitaat del paisaatge i dels eespais natu
urals i
agrarris de Terraassa”, cal aturar
a
i reveertir els pro
ocessos de degradació
d
i abandonaament
dels espais naturrals i agrariis de l'entorrn urbà, desenvolupar una
u cultura del territorii i del
paisaatge que mantingui
m
i potenciï eels valors ecològics,
e
històrics,
h
esstètics, soccials i
produuctius, apreenent del lleegat del passsat i pensaant en un fu
utur viable i sosteniblee. Tot
garanntint la funncionalitat dels
d
connecctors ecològ
gics territorrials i evitaant la pèrdu
ua de
biodiiversitat i laa degradació
ó de la nostrra fauna i laa nostra florra.
Però volem tam
mbé una ciuttat fèrtil i ssaludable co
om a viver de produccció primàriaa, que
mbientals, associades
a
a la produccció, la
sap aaprofitar less oportunitaats laborals, socials i am
distriibució i el consum d’aliments
d
ssans, ecològ
gics i de proximitat.
p
Per fer aix
xò és
necessari relocaalitzar la pro
oducció d’alliments i deesplaçar els fluxos globbals d’abastiiment
de pproductes cap a circuiits curts dee comerciaalització i distribució,
d
promoventt una
cultuura de la sobbirania alim
mentaria a paartir de la cu
ultura del co
onsum de prroximitat.
Es trracta d’obriir portes a un
u nou moddel, que red
dueixi al mínim
m
els inntermediariss, que
siguii intensiu pel
p que faa als llocs de treballl, i fixi la renda a eescala locaal, en
contrraposició al
a sistema alimentarii agroindu
ustrial, caraacteritzat pper ser global,
desloocalitzat, inttensiu en ell consum d’ energia, am
mb una fortaa base indusstrial i amb greus
impaactes pel meedi ambientt i els recurssos. Les nostres proposstes en aqueest àmbit só
ón les
següeents:
1.

mercialització i el
Promourre la produccció, el proocessament, la distribucció, la com
mitat i eccològics. Ajudar
consum d'aliments de proxim
A
als productorss, les
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cooperattives de prroducció i a les coo
operatives de
d consum,, i potenciiar la
presènciaa d'aquests productees als meercats mun
nicipals, lees agrobottigues
especialiitzades, els mercats esttables, els mercats
m
estaacionals, less fires artesaanes i
de produuctes ecològics i de pproximitat, així com els
e mercats col·laboraatius i
d’intercaanvi.
2.

Promourre mesures de
d formacióó en relació a la produccció agroecoològica. Com
m per
exemple, la creació d’una unitaat de promo
oció de l’occupació agríícola vincullada a
Foment de Terrasssa SA, m
mòduls form
matius entrre l’alumnaat de Form
mació
Professioonal “Hoteeleria i T
Turisme”, grau
g
mitjà “Tècnic/aa en prod
ducció
agroecollògica” i esccoles taller.

3.

Enfortir la compra pública
p
alim
mentària de proximitat,, agroecològgica i de co
omerç
l restauracció col·lecttiva, a partiir, per exem
mple, de laa introducció de
just en la
criteris o codis èticss d’aquestess característtiques en els plecs de ccondicions de
d les
adjudicacions.

4.

Facilitar la incorporació de le s dones i els
e joves al sector agríícola, mitjaançant
plans forrmatius, prio
oritzant el sseu accés a la
l terra i alss recursos pr
productius.

5.

Promourre els circu
uits curts dee comerciallització d'alliments, quue facin possible
articular noves aliances entre l’àmbit dell consum i el de la prroducció, ell món
urbà i el rural, per tal de garant
ntir una alim
mentació sufficient, sanaa, lligada al medi
ambient,, a les pròpies tradicionns culturals i als mercatts locals.

6.

Promourre la culturaa del reconeeixement a la
l funció so
ocial del secctor primarii, i en
particulaar dels agriccultors i less agricultorees, en el desenvolupam
ment de fun
ncions
econòmiiques, ambientals i soccials dels esspais agrariss periurbanss, de proveïïment
d’alimennts i serveiss ambientalls, de custò
òdia del terrritori i de protecció de la
biodiverssitat.

7.

Desenvoolupar una cultura
c
del territori i del
d paisatgee, del bé coomú i del trreball
col·laborratiu, que mantinguii i potenciïï els seus valors ecollògics, histtòrics,
estètics, socials i prroductius, ap
aprenent dell llegat del passat
p
i pennsant en un futur
viable i sostenible.
s

8.

Estudiar la creació
ó d’un Connsell Muniicipal Agro
oalimentari. Com espai de
participaació i interacció de l’administrració, la societat
s
civvil i els actors
a
interessaats, on es deesenvolupi la informacció i el con
neixement, ees defineixin les
estratègies i les prop
postes per aal municipi i es vetlli peel seu acom
mpliment.

9.

Impulsarr horts d’au
utoconsum i jardins alimentaris
a
en solars, parcs, esco
oles i
jardins del
d municipi, amb dotaació d’infraeestructures municipals,, i gestionatts per
col·lectiuus veïnals, cooperativves, entitats o particu
ulars. Priorritzant l’acccés a
aquests de
d les perso
ones amb m
més dificultats i destaccant els aspeectes educaatius i
culturalss.

10.

Posar enn marxa lín
nies de finaançament, subvencionss públiques i desgravaacions
fiscals per donar su
uport a iniciiatives de producció,
p
comercialitz
c
zació i utilittzació
gics de proxximitat.
de produuctes ecològ
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11.

Crear bancs
b
de terra
t
per pposar en contacte els
e propietaaris de fin
nques
potencialment produ
uctives i lees persones interessadees en la prooducció hortícola
que no disposen
d
dee terra, inclloent-hi, en primer lloc, els espaiis municipaals no
utilitzatss.

12.

Impulsarr o donar su
uport a banccs i fires d’iintercanvi de
d llavors, aaixí com a acords
a
amb cenntres univerrsitaris i d’iinvestigació
ó per a la conservació
c
ó de la diveersitat
genètica associada a l’agricultuura i a la ram
maderia.

13.

Posar enn marxa cam
mpanyes infformatives sobre produ
uctes localss agroecològics i
de sensibbilització per millorar el coneixem
ment dels canals
c
de coomercialitzaació i
incentivaar així el consum.

14.

Promourre un bon ús
ú de l’aiguua a través de l’assesssorament, lla formació i les
ajudes públiques
p
que
q permetiin millorar els sistem
mes de reg i l’aprofitaament
d’aquestt recurs, am
mb l’objectiuu d’aconseg
guir un ús més
m eficiennt i adequat a les
caracteríístiques del territori, i cconservant les
l infraestructures traddicionals.

15.

Promourre les coopeeratives de cconsum eco
ològic que treballin
t
am
mb producto
ors de
proximittat

16.

Creació d'un òrgan
n de particiipació i gestió de l'Anella Verda
da que fomenti i
garanteixxi la corespo
onsabilitat eentre tots ells àmbits ciu
utadans.

17.

Crear diistintius loccals de certtificació de comerç dee producte de proximitat o
ecològic. Així com de contribuució especiaal al bé comú, de signifficació histò
òrica i
versitat i la personalitaat comercial de la ciutaat, de contribució
de defennsa de la div
a la millora de la qu
ualitat de l'eespai públicc i a la dinaamització dee la vida so
ocial i
cultural del
d municip
pi.
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BLO
OC 3. D
Drets so
ocials. P
Per una
a ciutat saludab
s
ble i
h
humana
a.
Per uuna ciutat am
mable que tingui
t
cura dels seus haabitants i dee l'entorn. PPer tal de reevertir
les ddistàncies injjustes entree persones i que la iguaaltat d'oportu
unitats sigui
ui una realitaat, cal
que cconstruïm una
u ciutat més
m humanaa i amable per
p a tots elss seus habittants, sigui quina
siguii la seva eddat, el seu gènere,
g
els sseus orígens i les seves capacitatss. Això com
mença
asseggurant el drret a l'educcació en unn sentit amp
pli, és a dirr, a l’escolaa i més enlllà de
l'escoola, des de la
l primera infància
i
i all llarg de to
ota la vida d’una personna; i passa també
t
per l’apoderameent de les peersones en lla seva salutt, amb serveeis sanitariss assequiblees i de
qualiitat, evitant que els serv
veis públicss es tractin com
c
una meercaderia.
Tambbé passa per
p un com
mpromís am
mb la lliberrtat sexual,, amb tantees opcions com
persoones, per la igualtat de gènere, i peer afirmar i garantir l'au
utonomia i la llibertat de
d les
donees. El dret a l’accessibilitat univerrsal ha de ser
s un objecctiu primorrdial de la ciutat,
c
prom
mogut mitjaançant el trreball conjuunt dels rep
presentants municipalss i les entiitats i
assocciacions.
S’ha d’avançar en una mob
bilitat segurra, sostenib
ble i saludab
ble per a tootes les perssones.
El deesenvolupam
ment urbà ha
h de recupperar el pro
otagonisme ciutadà, haa d’apropar-se al
carreer i, amb laa participaciió de veïns i veïnes, trransformar l'espai en uun lloc salu
udable
físicaa i culturalm
ment.
Cal eevitar la conntaminació i el soroll, cuidar la qu
ualitat de l’aire i del m
medi ambien
nt, els
qualss tenen un impacte
i
directe sobre lla salut de les
l persones, reciclar i reduir al mínim
m
els reesidus que es generen (hem de saaber tancar els cicles i avançar capp a una ciuttat de
residdu zero).

Àmb
bit 3.1 E
Educació per guan
nyar en comú
c
l'equ
uitat, l'èxxit educatiu i
la
a cohesió
ó social.
L'eduucació és unn dret fonam
mental i ho és en totes les etapes de
d la vida. V
Volem una ciutat
educadora i que compti am
mb tota la com
munitat perr desenvolup
par el seu pprojecte edu
ucatiu.
c
l’exxclusió educativa garan
ntint-ne la qqualitat i l’accés
Voleem una educcació que combati
equittatiu, perquuè una ciutaadania form
mada és el camí per generar coheesió i per trobar
t
sortiddes col·lecttives a la criisi.
Terraassa ha avaançat substaancialment en els seuss serveis ed
ducatius en els últims anys.
S'hann creat més places esco
olars públiqques de totss els nivellss i nous proj
ojectes educcatius.
De m
manera quee es podria dir que, ccom a ciutaat, disposem
m d'una offerta formattiva i
educativa variadda i de quaalitat, però que s’ha d’’anar adaptant a les nooves necesssitats,
cada vegada méés canviants.
La ddefensa de l'escola
l
púb
blica ha de ser un eix prioritari de
d les polítiiques educaatives
localls. Això posa en qüesttió, i situa ccom elemen
nt clau, els concerts dde la Generalitat,
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que aafavoreixenn la doble xaarxa. És neccessari valorrar si el repartiment dee l’alumnat és,
é en
aquests momentt, equitatiu entre
e
centrees públics i concertats.
c
La llluita per l'èèxit educatiiu requereixx el comprromís del món
m local. L'equitat en
e els
resulltats escolarrs de l'alum
mnat, amb independèn
ncia del cen
ntre on estiigui escolarritzat,
necessita una atenció
a
i un
u esforç m
municipal en
e tres graans àmbits: la detecciió de
situaacions de rissc a la petitaa infància, ll'afavorimen
nt d'una escolarització equilibradaa en el
mom
ment de l'acccés a una pllaça escolarr i garantir unes
u
condiccions mínim
mes d'educab
bilitat
durannt tot el proocés escolarr de l'alumnnat, per garrantir oportu
unitats per a la igualtaat més
enllàà de gaudirr d'una plaçça escolar. Les nostrees propostees en aquesst àmbit só
ón les
següeents:
1.

Promourre l’equitat educativa aamb recurso
os suficientts per als pprogrames contra
c
l'absentissme, el frracàs escollar i la segregació, entre d'alltres, asseg
gurant
l'escolariització equilibrada a ttots els cen
ntres amb fons
f
públiccs i una ràttio de
professorat adequad
da, potenciaant la formaació del coll·lectiu doccent, i prioritzant
un ensennyament am
mb enfocam
ment de gèn
nere i de diiversitat culltural. Fareem un
estudi inndependent, amb experrts en el tem
ma, per valorar la idonneïtat de l’aactual
model dee zonificació.

2.

Reforçarr la xarxa de petita infà
fància, de 0 a 6 anys, com
c
a tasca de prevencció de
situacionns de risc, i donant support a les in
niciatives ed
ducatives coomunitàriess i als
processoos de criançaa.

3.

Reclamaar a la Gen
neralitat la cconstrucció
ó urgent dells 3 equipaaments educcatius
pendentss a la ciutat: els institut
uts de secun
ndària "Les Aimeriguees" (Roc Blaanc) i
Can Rocca; i l’escola d’educaciió infantil i primària Sala
S i Badriinas (Segle XX).
Garantir una adequ
uada ofertaa formativaa d’educaciió secundàrria (batxilleerat i
cicles formatius) qu
ue faci possiible que el 80% de la població
p
terrrassenca diisposi
d’estudiss secundariss.

4.

Ajustar cada
c
curs l''oferta de pplaces d'escoles bressol municipalls a la dem
manda,
per avannçar progreessivament cap a la universalitza
u
ació de la cobertura de la
demandaa de les faamílies, milllorant la qualitat
q
edu
ucativa de lles escoles amb
reduccioons de ràtio
o, si fos neecessari, i programes de formacció per als i les
professioonals.

5.

Ampliar l'oferta de serveis eduucatius de suport
s
diverrsos, adreçaats als infan
nts i a
les famíllies, i en co
ol·laboracióó amb proffessionals d'altres àmbiits (com Seerveis
Socials).. Per exem
mple “espaiss familiars””, “espais nadó”
n
i “esspais de crriança
compartiits”.

6.

Garantir i millorar l’accés equuitatiu a reccursos per a tothom: bbeques menjjador,
activitatss complemeentàries i maaterials esco
olars. Poten
nciar el proggrama d’aju
uts per
a la igualtat d’oportu
unitats.

7.

Afavorirr el treball en
e xarxa enttre professio
onals de less diferents eetapes educaatives
per estabblir itineraris educatius continuats dels 0 als 18 anys a la xarxa públiica.
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8.

Millorar el paper central de les escolees d'educacció especiall municipaals en
l'atenció a les perso
ones menorss amb necesssitats especcífiques de suport, a més
m de
reforçar el seu paperr com a cenntres de supo
ort a l'escolaritat dels 0 als 18 any
ys.

9.

l
form
mativa a less escoles d'aadults
Demanarr a la Geneeralitat l'amppliació de l'oferta
que perm
meti a totes les personees avançar professionalm
p
ment, en esspecial a aqu
uelles
en situacció d'atur o precarietat.
p

dernització de l'Escolaa Municipaal d'Adults "La Llar",, tant
100. Consoliddar la mod
organitzaativament com
c
en l'o ferta formaativa, poten
nciant el seeu paper com a
centre dee segones op
portunitats.
111. Ampliar i diversificcar l'oferta fformativa dee l'Escola Municipal
M
d'
d'Art i de l'E
Escola
Municipal de Músicca, oferint seerveis al co
onjunt de less escoles dee la ciutat.
122. Reivindiicar la co
oresponsabiilitat de l'Ajuntamen
nt amb eel Departaament
d'Ensenyyament en la planificacció de l'oferrta formativ
va de la ciuttat, oferint espais
e
de particcipació a lees famílies i a la com
munitat educcativa. Evittar el tancaament
d'aules sense
s
una planificacióó prèvia amb
a
els im
mplicats. Reeduir els ratis i
prioritzar el manten
niment de lees línies en les escoles públiques pper davant de
d les
noves auutoritzacionss d'ampliaciió d'aules a les escoles concertadees.
133. Aprofundir en el pro
ograma de m
mantenimen
nt de centres i obres.
144. Dinamitzzar i reforçaar el Conselll Escolar Municipal
M
peer convertirr-lo en el Co
onsell
Educatiuu representaatiu obert a lles entitats, al lleure ed
ducatiu i a lla participacció de
la ciutaddania i dotaar-lo de cappacitat de decisió
d
real sobre la poolítica educcativa
municipaal.
155. Donar coontinuïtat al
a programaa de formacció per a lees famílies en col·labo
oració
amb les AMPA.
A
166. Elaborarr un program
ma d'integraació de la fo
ormació pro
ofessional innicial, contíínua i
ocupacioonal.
177. Donar suuport i con
ntinuïtat a lees tutories d'acompany
yament, en el seu pap
per de
lluita coontra l'aban
ndonament escolar prematur,
p
i potenciarr programees de
seguimennt de jovess entre 16 i 18 anyss oferint orrientació edducativa i en la
transicióó al món del trebaall o la vida adullta. Ampliiar les tutories
d'acompaanyament a nous instittuts de man
nera progresssiva: IES M
Mont Perdutt, IES
Montserrrat Roig, IE
ES Les Aym
merigues, IE
ES Terrassa i IES Can R
Roca.
188. Garantir que les entitats
e
de lleure disp
posin d'esp
pais dignes i adequats per
desenvollupar la seva tasca educcativa.
199. Treballarr perquè tots els centrres que ho necessitin
n
puguin
p
dispoosar de perrsonal
de suporrt per a les seves activvitats. Avaluarem els resultats
r
dee programess com
l'estudi assistit. Taambé estuddiarem la possibilitat d'introduïr
ïr altres su
uports
educatius a les aulees en horarii escolar, per tal de gaarantir que tots els inffants i
joves dee la ciutat puguin asssolir els ob
bjectius de l'etapa quee estant cu
ursant.
Donant també
t
impo
ortància al llleure i el deescans de l'aalumnat.
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200. Reclamaar a la Geneeralitat la crreació de trees Unitats d'Escolaritz
d
zació Compartida
(UEC) per a les tress zones educcatives que no en tenen
n, els districctes 3, 4 i 5.
211. Promourre la relació
ó entre les diferents escoles
e
universitàries i els centres de
secundàrria de la ciu
utat. Dinam
mitzar el Con
nsell Univeersitari com
m a instrumeent de
relació i participació entre ell món univ
versitari i el
e ciutadà, pperquè asso
oleixi
plenament la funció
ó social de laa universitaat.
222. Reforçarr el concepte de camppus universsitari a Terrrassa elaborrant el map
pa de
necessitaats dels estudiants, p er apropar l’oferta a les necesssitats reals dels
universittaris, i poten
nciant la ub icació de seerveis i millora de les innfraestructu
ures.
233. Elaborarr un progrrama munnicipal espeecífic per millorar lla relació i el
coneixem
ment de la ciutat delss milers d’estudiants que
q passenn pel campu
us de
Terrassa.
244. Reforçarr el procés de construucció d'una escola únicca d’enginyyeria a la ciutat,
c
com a resultat de la integraació de l’E
Escola Tèccnica Superrior d'Engiinyers
Industriaals i Aeronààutica i de l’Escola d''Enginyeria de Terrasssa. És un procés
p
que geneerarà noves oportunitatts a la ciutatt i a tota la comarca.
c

Àmb
bit 3.2 Salut
S
en totes les p
polítiques
s.
Per aaconseguir una
u millora substanciall de la salutt de tothom cal una deffensa activaa de la
sanittat pública i apostar per
p les interrvencions transversals
t
sostingudees, que possin en
pràcttica l'enfoccament de "la salut en totes lees polítiques", ja quee els princcipals
deterrminants de la salut són
n de tipus soocial, econò
òmic, ambieental i laborral.
La saalut és un dret
d fonameental de les persones, és
é una cond
dició bàsica del benestaar i la
qualiitat de vidaa. Hem d’asspirar a unaa manera dee viure que sigui autònnoma, solid
dària i
joiossa. La saluut també ha de ser uun indicado
or que enss serveixi pper mesuraar els
progrressos realitzats a favo
or de la reduucció de la pobresa, dee la promocció de la co
ohesió
sociaal i de l’elim
minació de les discriminnacions de qualsevol
q
mena.
m
Per ggarantir el dret
d a la salu
ut i evitar qque la sanitaat sigui unaa mercaderiaa, cal reform
mular
els pprincipis deel model actual,
a
assoolint una saanitat realm
ment públicca (en prop
pietat,
proviisió i gestióó dels serveeis) amb unn servei un
niversal i eq
quitatiu, hum
mà i de qualitat,
únicaament pagaat amb pressupostos i sense “co
opagaments”. També cal potenciiar la
coressponsabilitaat i pedagog
gia dels usuaaris sobre ell valor dels serveis púbblics.
La ppolítica munnicipal de salut de l’Aj
Ajuntament ha
h de prom
moure una pplanificació de la
ciutaat i de la sevva organitzaació urbanaa que possib
biliti la millo
or qualitat dde vida i dee salut
per a tothom, veetllant perquè tots els cciutadans i les ciutadanes, indepeendent de laa seva
situaació personaal, tinguin accés
a
als serrveis de salut en condiicions d’equuitat. Les no
ostres
propoostes en aquuest àmbit són
s les següüents:
1.

Impulsarr i asseguraar el bon funncionamentt i transparèència del Coonsell Municipal
de Salut que vetllarà per la saluut i l’atenciió sanitària i comunitàrria públiquees, tot
garantintt l’ús eficcient i transsparent delss recursos públics en sanitat. A més,
treballaràà per l’equitat en l’accéés als serveeis sanitaris i la salut prreventiva en
nfront
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de la meedicalització
ó, evitant elss “repagam
ments” i les llistes
l
d’esppera, amb co
ontrol
de les reeclamacionss i rendició de comptess en la conffecció i el sseguiment de
d les
llistes d’espera. I im
mpulsarà l'eelaboració de
d programees de promooció de la salut a
partir dells diagnòstiics de salut dels barris.
2.

Fer de laa “salut en to
otes les políítiques” unaa manera dee governar, ttenint en co
ompte
l’impactee en la salu
ut de les perrsones aban
ns i despréss de l'aplicaació de quallsevol
acció de govern.

3.

Promourre l'Atenció Primària dde Salut (AP
PS) com a eix
e vertebraador del sistema.
Reclamaar la constru
ucció dels eequipamentss sanitaris pendents
p
a lla ciutat, co
om el
CAP al barri
b
de Can
n Roca.

4.

Asseguraar que totess les personees tinguin accés
a
a l’em
mpadronameent per a faccilitar
l’accés a tots els serrveis sanitarris.

5.

Millorar l’atenció en
e salut menntal mitjanççant l’increm
ment de l’ooferta de serveis,
potenciant més cen
ntres de diia, els tallers ocupacionals i deesenvolupan
nt un
seguimennt i acompaanyament dees de treballl social i sallut.

6.

Interpel·lar a la Generalitat
G
perquè garranteixi llisstes d’esperra dignes en el
sistema públic,
p
i sotta criteris m
mèdic i humàà, en els cen
ntres proveïïdors de serv
veis a
Terrassa.

7.

Garantir l’accessibillitat de trannsport públicc les 24 h fiins a l’Hosppital de Terrrassa,
per tal dee reduir la necessitat
n
dee transport privat.
p

8.

Impulsarr de nou els Plans de B
Barris (Llei de
d Barris- projectes inteegrals de millora
m
urbana i social coffinançats am
mb la Gen
neralitat de Catalunya)) als barriss més
vulnerabbles, incorpo
orant aspecttes com l’eradicació de la pobresaa energèticaa o la
minimitzzació dels seus
s
efectees i conseqü
üències, i l’accessibili
l
itat a l'habitatge
públic. Aquesta
A
s'h
ha demostraat com una eina eficaçç per a la rreducció de
d les
desigualttats en l'àm
mbit de la salut i la qualitat
q
de vida i unaa eina eficaaç de
diagnòsttic comunitaari.

9.

Impulsarr i posicionaar-se públiccament des de l’Ajuntaament a favoor de la pro
oposta
del nou model san
nitari que vvolem per Catalunya: Programaa per un Servei
S
Nacionall de Salut a Catalunya.

10.

Dedicar recursos a la millora ddels sistemees d’inform
mació i fer eels indicado
ors de
qualitat en
e salut i asssistència saanitària asseequibles perr la ciutadannia.

11.

Fomentaar un lideratge comppartit entre la ciutadaania, els prrofessionalss, els
governs locals i l’administraciió sanitària, principalm
ment mitjanççant els Go
overns
Territorials de Salutt.

12.

Proposarr una consu
ulta popularr per conèixer la volu
untat de la ciutadania sobre
que el prroveïdor qu
ue ofereixi laa sanitat pú
ública a méss de la meittat de la pob
blació
de Terrassa sigui pú
úblic o privaat (concertaat).

13.

Garantir un entorn saludable,
s
m
mitjançant la
l reducció de fums, soorolls i deix
xalles.
Incremenntar la inspeecció de fum
ms industriaals i de vehiicles, la vigi
gilància del soroll
i de la reecollida de residus.
r
Poteenciar l’ús d'energies
d
renovables.
r
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14.

Promourre una políítica local dd’alimentacció sana i sostenible, de proxim
mitat i
temporadda, ecològicca i amb gaarantia sanitària, impulssant el seu cconsum enttre les
famílies,, els centress educatius i a l’hostalleria i limitant la publiicitat de meenjars
poc saluddables en en
ntorns infanntils.

Àmb
bit 3.3 Cultura
C
pe
er a una cciutadaniia lliure i crítica
La cuultura és peer Terrassa en Comú ll’element fonamental
fo
en el procéés de canvi de la
ciutaat i en el procés
p
de reepensar-la dde forma col·laborativ
c
va. L’aprofu
fundiment en
e els
proceessos de traansparència, participaciió i corespo
onsabilitat, en la incorpporació del medi
ambiient i l’ecollogia al dissseny de la cciutat, i en la
l consideraació de totees les dimen
nsions
dels drets socials com a prrioritat de lla política, converteixeen la culturra i els valo
ors en
l’elem
ment essenccial per aqu
uest canvi.
És neecessari proomoure i faccilitar l'accéés de la pob
blació a prog
grames cultu
turals integrradors
i de qualitat, enn complicittat amb el teixit sociocultural de la ciutat.. Connectan
nt les
diferrents xarxes de cultura més formalls i les de caaràcter popu
ular, amb laa xarxa d’esccoles,
la dee bibliotequees i la de ceentres cívic s i socials. Apostant per una proggramació cu
ultural
realittzada des dee les necesssitats i expecctatives de la ciutadaniia, i des de lla perspectiiva de
la cuultura com element
e
de cohesió
c
sociial i de socialització.
Ha eestat publicaat el Llibre Blanc de laa Cultura a Terrassa, resultat
r
d’unn llarg proccés de
particcipació, doccumentació
ó, diagnosi i reflexió co
ol·lectiva. Es
E tracta d’uun pla estraatègic
d’acttuació desennvolupat am
mb l’objectiiu de constrruir un espaai cultural ppúblic i disssenyat
conjuuntament am
mb tots els agents cultturals de la ciutat. Proposa cinc eeixos estratèègics:
capittalitat culturral i projeccció exteriorr; connectiv
vitat culturaal; cultura i cohesió social;
innovvació i creaativitat cultu
ural; i goveernança. És un documeent de referè
rència per definir
d
la poolítica municipal en l’àmbit de la ccultura. Less nostres pro
opostes en aaquest àmbit són
les seegüents:
1.

Aplicar una
u políticaa transversaal de culturaa en l’educaació, en la ssalut, en el medi
ambient,, en l’econo
omia i en eels valors. La
L cultura ha
h d’incidirr en els asp
pectes
claus coomunitaris i d’inclussió. En aquest
a
senttit, cal unn incremen
nt de
competències, milllor capacitaació, i con
nnexió amb l’entorn i el patriimoni
ndustrial. T
També l’artt i la
arquitecttònic, arqueeològic, doocumental, natural i in
salut, l’oocupació, el
e lleure o el turisme han d’impregnar-se dde les políttiques
culturalss.

2.

Avançarr cap a una governançaa cultural paarticipativa: valorar dot
otar el Consell de
la Culturra i les Artss de Terrasssa d’algunes competèn
ncies decisòr
òries o vincu
ulants
en polítiica cultural local. Nom
menament dels
d
seus membres
m
a ppartir de laa seva
representativitat al sector cultuura, experts en el secto
or i ciutadanns independ
dents.
missions de les subven
ncions i en l’avaluació
ó dels
Capacitaat decisòria en les com
projectess.

3.

Promourre la capaacitat generradora d’aactivitats de la políttica culturaal de
proximittat, ampliant els horariss dels centrees cívics i biblioteques..
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4.

Desenvoolupar una programació
p
ó cultural dee qualitat en
n la qual totts els llengu
uatges
artístics hi tinguin presència,
p
ttot desenvo
olupant estraatègies quee facilitin l’accés
universaal a la cultu
ura. Treballaarem per eliminar totees les barreeres d’accéss a la
programació. Col·laaborarem am
mb entitats que treballen en l’àmbbit de l’exclusió,
de les diificultats físsiques, psíqquiques i seensorials peer tal de gaarantir l’acccés de
totes les persones a l’activitat ccultural de la ciutat.

5.

Promourre la creació
ó d’espais ddedicats a la creació culltural i artísttica i a la cu
ultura
tradicionnal i popularr, que afavooreixin la in
nnovació i l’ampliació a nous públics, i
la comunnicació entrre els creaddors i els ag
gents culturals i entre aaquests i ell món
educatiu. L’Ajuntaament ha dd’assegurar la infraestructura i el manteniiment
d’aquestts espais, i el
e seu funcioonament haa de ser gesttionat conjuuntament am
mb els
qui hi reaalitzin activ
vitats.

6.

Establir fórmules de
d gestió cciutadana d’equipame
d
nts culturaals o d’àreees de
política cultural a través
t
d’enntitats ciutadanes, a paartir de la negociació d’un
contractees-programaa que n’esttableixin un
ns objectiu
us clars i dde valor social i
públic, el
e finançameent i els critteris d’avalu
uació dels reesultats.

7.

Desenvoolupar el Mapa
M
de Leectura Públlica i fer de
d les bibliioteques un
n dels
principalls motors d’activitat
d
ccultural del municipi, un
u espai seense exclusiions i
proactiu en l’atenció
ó a la diverssitat.

8.

Promourre la capaacitat generradora d’aactivitats de la políttica culturaal de
proximittat, ampliant els horariss dels centrees cívics i biblioteques..

9.

Considerrar els espaais privats de cultura en viu com
m a aliats per a la diifusió
cultural, establint accords en la programaciió cultural i facilitant l’’acomplimeent de
les norm
matives.

10.

Facilitar la instal·laació d’activvitats del sector
s
creattiu a la ciuutat, a través de
programes actius de
d promociió econòmiica, de vivers o laborratoris cultturals,
apostant per nous models de treball en
n xarxa i co-treball, i per l’econ
nomia
cultural, sense men
nystenir les inversions que afavorreixin l’actiivitat econò
òmica
lligada a la cultura. Potenciar eel Parc Audiiovisual i laa seva relaciió amb l’acttivitat
ciutadana.

11.

Fomentaar la preseervació doccumental i posar les tecnologiees al serveei de
l’extensiió del con
neixement patrimoniaal aprofitaant els avvantatges de
d la
interactivvitat. Activar program
mes de contrrol i inspeccció per tal qque el patriimoni
arqueolòògic, industtrial i arquiitectònic ess preservi, s’investiguui i se n’ev
viti la
destrucciió.

12.

Publicar els criteriss de selecciió dels pro
ojectes o acctivitats a ssubvencionaar per
l’Ajuntam
ment, les su
ubvencions atorgades i les avaluaccions del seeu impacte social
s
i culturaal. Converttir les subbvencions nominatives
n
s en conveenis plurian
nuals.
Facilitar l’accés ciu
utadà a aquuesta inform
mació publicant-la a laa pàgina weeb de
l’Ajuntam
ment.

13.

Potenciaar les esco
oles d’enseenyaments artístics de
d la ciutaat, per tall que
esdevingguin nuclis dinamitzado
d
ors de l’actiivitat artísticca ciutadanaa.
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14.

Fomentaar una majorr interrelaciió entre les institucionss d’ensenyam
ment superiior de
la ciutat (UPC, ESC
CAC, Instituut del Teatree, etc.) i les institucionss ciutadaness.

15.

Impulsarr polítiques de suport a la recercca i la difussió de la m
memòria sob
bre la
lluita peer la democcràcia i elss drets socials a l'àmbit de la cciutat, des d'una
perspectiiva particiipativa, edducativa i científica.. Identificaar, catalog
gar i
senyalitzzar els espaais locals dee la memòrria. Retirar símbols, rèètols o men
ncions
commem
moratives de
d la subleevació miliitar, la Gu
uerra Civill i la dictadura
franquistta, promourre la recolllida de testtimonis orals dels fetss històrics locals
l
més desttacats i don
nar suport a les activ
vitats d’entittats locals que treballlin en
aquest àm
mbit.

16.

Assumirr el comprom
mís amb el català com
m a llengua de tots i tot
otes. Promou
ure la
plena normalitat
n
del català en tots els àmbits amb la implicació de
l'adminisstració en ell foment i lees garantiess lingüístiqu
ues.

17.

Garantir la indepen
ndència i neeutralitat sim
mbòlica de l’Ajuntameent de quallsevol
confessióó religiosa.

Àmb
bit 3.4 Gènere
G
pe
er guanyyar en com
mú l’equittat de gè nere.
Les polítiques públiques han
h d'anar adreçades a afirmar i garantir l'autonomiaa i la
lliberrtat de les dones.
d
Des de l’Ajuntaament de Teerrassa s’haa de treballaar per establlir les
conddicions necessàries peer eliminarr qualsevol tipus de discriminaació i prom
moure
l’apooderament de
d les doness.
Les dades sobrre desigualttat entre hhomes i dones a Cataalunya són clares. Laa taxa
d'ocuupació femeenina està 10 punts perr sota de la masculina. Un quart ddels contracttes de
trebaall a temps parcial
p
són signats
s
per dones. La diferència
d
saalarial és deel 25%. Aqu
uestes
dades signifiqueen precarieetat, pobresaa actual i futura (pen
nsions), mennor autonomia i
moció professsional, i en
n definitiva, perpetuar les
l desigualttats ja existtents.
prom
El caràcter pròòxim de less polítiquess municipaals les fa in
nstruments privilegiatts per
transsformar les condicionss de vida de les perssones, de forma
f
imm
mediata i viisible.
Aqueesta proxim
mitat és fonaamental perr a la consecució d’unaa societat dde dones i homes
h
lliurees i amb proojectes vitalls autònomss.
Per assolir aquuests objecctius cal inntervenir dees de la transversalit
t
tat de totees les
polítiiques, en la quotidiaanitat, i ell municipi és l’àmbiit de la qquotidianitat per
excell·lència. Caal per tant, en
e primer teerme, lluitarr contra les situacions eextremes qu
ue són
fruit de la divisió de rols, esspecialmentt contra la feminització
f
ó de la pobre
resa i la viollència
mascclista. Tambbé cal intervenir en eels elementts estructurals per garrantir la igualtat
d’opoortunitats, donar
d
veu a les doness a través del
d foment de la sevaa participacció en
l’esfe
fera pública,, i construirr un municiipi que reco
onegui totess les tasquess necessàriees per
al soosteniment de
d la vida humana,
h
inddependentm
ment que siguin realitzaades per hom
mes o
per ddones.
1.

Potenciaar accions i programess de preven
nció de la violència m
masclista des de
diferentss àmbits. Posant
P
espeecial atenció en la prevenció
p
dde les relaacions
abusivess entre la població jove .
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2.

Continuaar amb l'apllicació, deseenvolupameent i avaluacció del reglaament municipal
per la iggualtat de gènere de l'Ajuntameent de Terrassa per taal de garan
ntir la
perspectiiva de gènere a totes lees polítiquess i actuacion
ns.

3.

Elaborarr la Carta deels Drets de les Dones partint
p
d'un ampli proccés participaatiu.

4.

Continuaar donant suport
s
a less activitats i iniciativees que portten a termee les
associaciions de don
nes, el moviiment femin
nista i els moviments
m
qque treballeen per
la igualtaat de gèneree a la nostraa ciutat.

5.

Promourre la formacció ocupaciional i conttinua de less dones en els nous seectors
econòmiics. Oferir assessoram
ment i acom
mpanyamen
nt a les m
mitjanes i petites
p
empresess de la ciutaat per tal quue elaborin plans
p
d'iguaaltat i mesurres que fom
mentin
la igualtaat entre hom
mes i dones..

6.

Continuaar promoven
nt la particiipació i l'ap
poderament de les donees grans, víd
dues i
immigrants de la no
ostra ciutat. Potenciar laa participació de les doones gitaness.

7.

Desenvoolupar i apliccar el Pla d''igualtat intern de l'Aju
untament dee Terrassa.

8.

Continuaar oferint formació
f
enn perspectiv
va de gènerre i coeduccació al perrsonal
dels difeerents àmbitts educatius municipalss per tal de promoure uuna educació que
potenciï l’eliminació de tota m
mena de disccriminació per
p raó de ssexe, així co
om la
integraciió de formaa explícita i amb contin
nguts d’aprrenentatge dde la perspeectiva
de gènerre.

9.

Potenciaar la presènccia de la vissió i els sabeers de les do
ones en els ddiferents mitjans
m
de comuunicació locals. Promouure cursos, tallers i acttivitats sobrre apoderam
ment i
lideratgee femení.

10.

Potenciaar la formacció i la reggularització de les don
nes que trebballen en àmbits
tradicionnalment inviisibilitzats ccom els relaacionats amb
b la cura.

11.

Portar a terme curso
os de formaació, tallers i xerrades adreçats a les dones per
p tal
de potennciar el coneeixement deels seus dretts laborals.

12.

Aplicar els
e protocolls de prevennció de la mutilació
m
geenital femennina i agresssions
sexuals.

13.

Continuaar fomentan
nt la formac ió i la particcipació de les dones am
mb discapaccitat.

14.

Continuaar vetllant per l'aplicaació de la legislació internaciona
i
al vigent per tal
d'atendree a les perso
ones en situuació de trààfic i explottació sexuall i poder gaarantir
el seu acccés als reccursos. Des envolupar estructures
e
i mecanism
mes adequatts per
acollir i atendre
a
les dones afecttades.

15.

Fomentaar la investig
gació en gènnere en totss els àmbits i disciplinees.

Àmb
bit 3.5 Persones
P
grans i d
dependèn
ncia.
Des de Terrassaa en Comú
ú volem connstruir un model
m
de ciutat que siituï les persones
e d’acció prioritari. A
Això inclou
u donar resp
posta, juntaament amb altres
granss com un eix
admiinistracions, a les situ
uacions de dependènciia, de vuln
nerabilitat, dde pobresa,, a la
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prom
moció d’hàbbits saludab
bles, al fom
ment de la participació
p
, i al reconneixement de
d les
aporttacions i expperiència dee la gent graan.
L'envvelliment de
d la població ha estat la tendènciia demogràffica de les úúltimes dèccades,
provoocant un auugment de la
l longevitaat de la pob
blació. Aqueest fenomenn ens abocaa a un
nou escenari, unn repte perr crear conddicions sociials, econòm
miques i peersonals qu
ue ens
perm
metin arribarr a edats av
vançades am
mb unes bon
nes condicio
ons de salut
ut i de qualittat de
vida.. Al mateix temps, provoca
p
nooves estructures familliars i de convivència, de
relaccions interggeneracionaals i de nnecessitats de salut lligades a situacion
ns de
dependència. Esscenari que cal tenir een compte per
p a dur a terme políítiques públliques
que facin de Terrassa
T
un
na ciutat am
miga de lees personess grans, lliiure de barrreres
arquiitectòniquess, solidària, justa, amb igualtat d'o
oportunitats per a tothoom, i preven
nint la
soleddat no vollguda de les
l personees grans. Els
E dos ellements claaus han de ser
l'envvelliment acctiu i saludable i l'atennció de less situacions de dependdència des d'una
persppectiva trannsversal.
Calddrà doncs promoure l'eenvellimentt actiu i salludable perr avançar enn la constrrucció
d'aquuesta ciutat per a totess les personnes, atenen
nt-les i oferiint possibillitats al llarrg del
cicle vital. Actuualment, Terrrassa mostr
tra una alta participació
ó de les pers
rsones granss, tant
en laa presència com
c
en la gestió d'activvitats.
Calddrà també desplegar en
n la seva tottalitat l’ano
omenada Lllei de Depeendència i que
q la
Geneeralitat i l’Ajuntameent posin els recurssos necessaris per ffer-ho posssible,
especcialment enn els casos de
d persones que es trob
bin en situacció d'especiaal vulnerabiilitat i
requeereixin majoor suport.
1.

Avançarr en el desp
plegament de la Llei d’autonom
mia personaal i atenció
ó a la
dependènncia prioritzzant la presstació de seerveis (SAD
D, Teleassisstència, Men
njar a
Domicilii, Ajuts tècn
nics, etc.) i ampliar la cobertura
c
d'aquests serrveis pel que fa a
nombre d'hores, ateenció en capps de setmaana, modaliitats, i augm
ment del no
ombre
de serveiis de Teleasssistència.

2.

Reclamaar a la Geneeralitat la finnalització del
d mapa de centres de dia i casals de la
gent grran, i l’in
ncrement dd’oferta pública
p
de residènciees assistid
des i
sociosannitàries, per atendre les necessitats de la ciutatt, així com lla construccció de
la residènncia i centree de dia a S
Sant Pere No
ord.

3.

Donar assistència
a
i suport a les personees que aten
nen les perrsones gran
ns, tot
considerrant la funciió que deseenvolupen lees dones. Per exemplee amb accio
ons de
suport mitjançant
m
SAD, currsos de cu
uidadors i cuidadorees, accions que
promoguuin la impliccació dels hhomes en les tasques dee cura (fome
mentant la igualtat
de gènerre), i que ateenguin a la ddiversitat i pluralitat
p
d’’estructures familiars.

4.

Donar continuïtat
c
al
a program
ma “Sempre acompany
yats” i repliicar-lo a to
ota la
ciutat. Crear
C
serveiss comunitarris de barri fomentant intervencion
i
ns dirigidess a les
personess grans que viuen soless, acompany
yant-les i offerint-los suuport per miillorar
les sevess habilitats per viure enn solitud i també per facilitar
f
quee puguin esscollir
opcions alternativess, quan ja nno desitgin
n aquesta fo
orma de vidda o aquessta no
sigui posssible.
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5.

Crear unna xarxa reaal, coordinaada i cohesiionada delss recursos eexistents per a la
gent graan als diferrents districctes. Millorrar la coorrdinació ent
ntre els difeerents
recursos assistenciaals, potencciant el treeball en xaarxa entre entitats, seerveis
ocials, en l’ààmbit de la gent gran.
sanitaris i serveis so

6.

Fomentaar la salut i el benestar en la vellessa amb prog
grames espeecífics impu
ulsats
des delss àmbits de
d salut i serveis so
ocials. Les actuacionss per prom
moure
l’envellim
ment actiu no s’han dde dirigir no
omés a les persones ggrans, s'hi hauria
h
d’involuucrar al conjunt de la pooblació.

7.

Incremenntar la form
mació, l'orieentació i el suport als cuidadors
c
prrofessionalss i no
professioonals, a fi de reforçar eel bon tractee i evitar l’ab
bús, negligèència o maltracte
envers lees persones grans.

8.

Fer un mapa
m
dels reecursos de lla ciutat, ren
ndibilitzant així els reccursos dels quals
disposa Terrassa.
T
Es
E tracta d'aaglutinar infformació, reecursos, i eesforços de tot el
personal que treballa amb gent gran, per taal de realitzar un treballl integral.

9.

Millorar els sistem
mes d'accéss a l'habitaatge de less persones grans a través
t
d'iniciatiives per obttenir un parcc públic d'h
habitatges so
ocials que ppermeti allo
otjar a
personess grans en siituació d'esppecial vulneerabilitat i/o
o urgència ssocial.

10.

Promourre la millorra dels espaais des de la perspectiva de l'acccessibilitatt, tant
física coom comuniicativa, de les person
nes grans. Crear
C
entorrns favorab
bles i
propicis a l’escala de
d l'habitatg e i l’entorn per promou
ure la indeppendència.

11.

gies de prevvenció i dettecció de maltractamen
m
nts, i d'aten
nció a
Millorar les estratèg
les persones que els pateixeen, a travéés de la formació
f
i l'adopció d'una
perspectiiva de coo
operació enttre diferentts disciplines i professsionals. Reevisar
conjuntaament, entree professionnals de la salut
s
i dels serveis soccials, els circuits
d'atencióó, resposta i acollida a lles personess grans, i fer propostes de millora.

12.

Impulsarr projectes que fomenntin el resp
pecte i el bon tracte per part de
d les
famílies envers els seus
s
familiaars grans, to
ot promoven
nt la col·labboració del teixit
associatiiu de cada districte
d
en eel disseny de
d les actuaccions i la sevva aplicació
ó.

13.

Propiciarr projectess comunitaaris per prromoure laa sensibilitzzació sociaal, la
detecció,, la denúnccia i la interrvenció sob
bre les situaacions d'abúús, negligèn
ncia i
maltractaament de peersones granns.

14.

Garantir el dret a participar
p
dde la gent gran
g
i prom
moure un ennvelliment actiu.
Volem que
q la gent gran
g
continuuï sent ciutaadania de plle dret, com
m en altres etapes
e
de la vidda, i que els siguin recooneguts els seus
s
drets i la seva dignnitat. Impullsar el
foment de
d l'associaacionisme i el voluntaariat, conju
untament am
mb el moviiment
participaatiu, a travéss d'activitatts variades que
q es basin
n en el reconneixement de
d les
contribuccions de less persones ggrans.

15.

Implicarr els professsionals, les institucion
ns, les entitaats, les perssones granss i les
seves xaarxes socials, i la ciutaadania en general, com
m a agents aactius prom
motors
del bon tracte,
t
atorg
gant especiaal atenció al paper dels centres eduucatius.
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16.

Potenciaar espais so
ocials de tr
trobada enttre persones grans i jjoves per poder
p
transmettre la culturaa popular viiscuda.

17.

Promourre que les peersones graans amb men
nys recursos econòmiccs puguin acccedir
a l'ofertaa de lleure a través de bbeques muniicipals espeecífiques.

Àmb
bit 3.6 In
nfància, adolescè
a
ncia i jov
ventut.
Les polítiques municipals adreçadess a la infàn
ncia, adoleescència i jjoventut haan de
conteemplar divversos àmb
bits d’actuaació, fruit de les diferents
d
prroblemàtiqu
ues o
manccances que viuen aquests col·lectiius. Els eixo
os d’actuaciió haurien dde ser: proteecció,
particcipació i prrovisió, amb
b la finalitaat que els infants i jov
ves, passin a ser un asspecte
princcipal de tottes les políttiques, per garantir qu
ue arribin a l’edat aduulta amb igualtat
d’opoortunitats, i amb un altt grau de cooneixement i participació en la ciuutat de la qu
ual, en
el futtur, n’hauraan de ser ciu
utadans i ciuutadanes acttius.
El prrimer gran eix d’actuaació, la prottecció, ha de
d ser la gaarantia que aquests dreets es
convverteixin en un tema traansversal, i obliga a alltres àmbits (educació, salut, habitatge,
etc.) a mirar cap
c
als meenors com
m un col·leectiu d’espeecial atencció. Creiem
m que
actuaalment el trreball es fa moltes veggades des de
d la perspeectiva familliar i s’obliida la
figurra del menorr o jove com
m a individuu.
El seegon eix serria el que faa referènciaa a la particiipació. En l’actualitat,
l
el funcionaament
de laa nostra ciuutat, i de la
l societat en generall, determinaa que les ddivisions d’edat,
basaddes en les capacitats, só
ón les que ddeterminen el teu grau de participaació. Això relega
r
a un pla inexisteent als infan
nts i adolesccents, per laa seva incap
pacitat de vootar, i a un segon
s
pla aals joves, peer la seva inexperiènciia. Educar en la particcipació i creear espais propis
p
per infants i jovves, és cabd
dal per l’elaaboració d’u
un model deemocràtic rreal. Obrir espais
e
de pparticipació vinculantss, donar ssuport a lees iniciativ
ves dels jooves des de
d la
coressponsabilitaat, recolzar el teixit aassociatiu i d’entitats com a xarxxa essenciaal del
muniicipi, i garanntir el lloc dels
d infants i joves en el
e nostre mo
odel de ciuttat, són els reptes
r
a asssolir.
Pel qque fa al tercer eix, la provisióó fa referèència en prrimer lloc a les políttiques
muniicipals que garanteixen
n drets bàsi cs com l’allimentació, l’habitatge i l’educació
ó. Un
exem
mple de la seva necessiitat i comprromís, més enllà d’aquests drets bbàsics, és la mida
dels parcs i esppais físics per
p al joc aautònom deels grups d’’infants i jooves. Cal que
q la
a
dos eeixos, per ex
xemple dotant als mennors de cap
pacitat
proviisió retroaliimenti els altres
d’accció sobre esspais segurss on es puguuin realitzaar les seves activitats dd’oci. Les no
ostres
propoostes en aquuest àmbit són
s les següüents:
1.

Reconèixxer i fomen
ntar el lleurre educatiu i l’associacionisme, ggarantint l’o
oferta
d'activitaats a infantts i adolesccents, que fomentin
f
la participaciió, la creatiivitat,
l'autoconneixement, l'esperit
l
críttic, la cohessió social i el
e treball enntre joves.

2.

Garantir l'aplicació a la ciutat dde la Declaaració Univeersal dels D
Drets dels In
nfants
adoptadaa per l'Assem
mblea Geneeral de les Nacions
N
Unides l’any 11959, així co
om la
Llei delss drets i les oportunitatts en la infà
fància i l’ad
dolescència de Catalunya de
l’any 2010.
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3.

Garantir programess d'acompan
anyament en
n el procéss de transicció cap a l'edat
adulta a través de
d l'orientaació laboral i form
mativa per l'ocupabiliitat i
l'emancippació.

4.

Vetllar per
p dotar dee connexió w
wifi o accés a Internett a tota la pooblació infaantil i
juvenil per
p permetre un bon seeguiment dee les activittats acadèm
miques i aprrofitar
l’ús de lees eines web
b 2.0 per esstablir canalls de particip
pació dels j oves a la ciutat.

5.

Donar suuport i reco
oneixement a les entitaats juvenils i de lleuree educatiu, i a la
seva cooordinació, a través de plataformees territoriaals, oferint recursos des de
l'Ajuntam
ment (econ
nòmics, esppais, serveis tècnics, material, ddifusió, etc..) pel
desenvollupament dee projectes dd’àmbit loccal.

6.

Crear esspais de parrticipació d''infància i joventut
j
am
mb incidènccia real sobrre les
polítiquees locals. Po
otenciant el Consell Inffantil i el Consell Juvennil com a òrgans
ò
resolutiuus, associantt les seves ddecisions a espais
e
polítiics concretss.

7.

Garantir espais públics a cada districte ob
berts i adequ
uats al joc iinfantil i juv
venil,
tenint enn compte dimensions,
d
, seguretat, mantenim
ment i conddicions d’hiigiene
adequadees, tot com
mpatibilitzannt-los amb els usos de
d la restaa de ciutad
dans i
ciutadanes. Vetllar pel complliment delss drets dels infants i la conviv
vència
intergeneeracional. Adaptar
A
els horaris i ussos dels equ
uipaments ppúblics a to
ots els
districtess per dotar-llos de majoor sentit com
m a espais d''oci i joc noo dirigit.

8.

Oferir alls joves, com
m a espais d'estudi, so
obretot en èp
poca d'exàm
mens i en ho
oraris
adaptats,, diferents equipament
e
ts de la ciuttat (escoles, bibliotequues, espais joves,
j
etc.) per garantir aqu
uesta ofertaa a tots els districtes.
d

9.

Facilitar i promouree l'establim
ment de vinccles i xarxes entre grupps de jovess amb
interessoos compartiits. Proposaar la creaciió d’espais de particippació (form
mals o
informalls) on puguiin trobar sorrtides a les seves inquietuds, geneerant projecttes en
comú (xxarxa de gru
ups de mússica locals, xarxa d’arrtistes, xarxxa de monitors i
monitorees, etc.) i deesenvolupannt projectes d'àmbit local.

10.

Realitzarr polítiquess de normallització de pràctiques culturals juuvenils, com
m per
exemple: els grafitss, el rap, el “parkour”, l'“skate”, els
e i les disccjòqueis, o altres
estils muusicals, etc. tot acostantt-les a altress sectors de la societat..

11.

Mantenirr i reforçar els tallers eeducatius i preventius,
p
així
a com puunts d'inform
mació
juvenil sobre droguees, sexualitaat, xarxes so
ocials i iguaaltat.

12.

Ampliar l'oferta i promoció
p
dd’oci nocturrn i de cap
p de setman
ana existentt amb
propostees de teatre, cicles de ccinema, sop
pars popularrs, esports nnocturns, piiscina
de nit, puunts d’Interrnet, concertts, tallers, clubs de lecttura, jocs dee taula i deb
bats.

Àmb
bit 3.7 Diversitat
D
afectivo--sexual.
Voleem una Terrrassa on hi hagi
h tantes opcions com
m persones i que cadasscuna puguii ser i
expreessar-se tal com és, en
n llibertat, ddes del resp
pecte. Les mesures
m
a iimplementaar han
d’anaar encaminaades a norm
malitzar totees les opcion
ns, aconseg
guint l’oberttura mental de la
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ciutaadania, per tal
t que la reealitat sociaal diversa tingui cabuda, deixant eenrere etiqu
uetes i
discrriminacions.
El siistema binaari, home-do
ona, exerceeix una fun
nció coercitiva sobre ttots els cossos i,
particcularment, sobre els que
q s'allunyyen de la norma,
n
mitjjançant la llegitimació d’un
ordree que perpettua els privilegis d’unss davant dells altres. Caal superar essquemes meentals
per nno limitar lees possibless formes d’ existir. La realitat és diversa,
d
com
m evidencieen les
distinntes formess d’estimar i de ser, i tootes han de ser legítimees, amb exccepció de lees que
usen la força i l’abús de po
oder contra la voluntat,, per a la seeva realitzacció. Identificar la
form
ma biològicaa dels genitals amb laa sensibilitaat sexual i afectiva éss un error, com
mosttra la realitaat rica i diveersa que tennim.
Des de l’Ajuntaament s’han
n d’implemeentar polítiq
ques per a la normalitzzació de totes les
n tantes com
m personess, i fer real el dret que
ue cadascú pugui
p
opcioons possibles, que són
viuree en el respeecte i la plen
na ciutadannia, amb ind
dependènciaa de la seva identitat sex
xual i
afecttiva. Per taant calen po
olítiques edducatives i de conscieenciació dee la ciutadaania i
polítiiques de suuport i orieentació perr a totes les persones,, i les fam
mílies, en risc de
discrriminació i rebuig perr la seva fforma de viure
v
sexuaalitat i afecctivitat. Hem de
trebaallar per perrdre la por a aquesta ppluralitat, crreant un enttorn respecttuós. Les no
ostres
propoostes en aquuest àmbit són
s les següüents:
1.

Evitar i denunciar
d
qualsevol
q
tippus de discrriminació per raó d’oriientació sex
xual o
identitat,, prevenint l’homofòbia
l
a i la “transsfòbia” a tottes les activvitats públiq
ques, i
garantir el complim
ment dels coompromisoss del Pacte per a la D
Diversitat Seexual,
Afectivaa i d’Identitaat de Gèneree a Terrassaa.

2.

Realitzarr programes educatiuss a centres d'educació
ó formal i nno formal per a
treballar la diversittat afectivaa i sexual, desenvolup
pats per prrofessionals amb
capacitacció en aquests temes i qque siguin propers
p
per als i les jovves.

3.

Desenvoolupar cam
mpanyes dee sensibilitzzació inno
ovadores quue fomentin el
respecte cap a less persones que no segueixen
s
models
m
sexxuals norm
matius.
Visibilitzzar el meny
yspreu que hhabitualmen
nt reben les persones qque s’alluny
yen de
la normaa, amb anu
uncis als diiaris, a la televisió
t
local, amb trríptics, etc., que
mostrin la
l realitat seense prejudiicis i que ess posicionin
n contra la “p
“patologització”.

4.

Promourre beques peer a la invesstigació, esttudi i generació de matterials de reecerca
i educatiius sobre laa diversitat afectiva i sexual, víd
deos i petitss curts, mostrant
situacionns reals per a comunicaar el missatg
ge que tots som personnes i tenim dret
d a
viure tal com sentim
m.

5.

m
innterdisciplin
nari que traacti la cultur
ura de la pau i el
Crear unn equip de mediació
foment al
a respecte. Ha d'ajudarr a treballarr situacions de resoluciió de confliictes i
mantenirr un contaccte periòdicc amb diferrents agentts socials, eespecialmen
nt els
centres educatius.
e

6.

Implemeentar un pla integral perr a tots els professional
p
ls de l'admiinistració pú
ública
que trebaallen directaament amb la ciutadan
nia perquè coneguin
c
less lleis aprov
vades
a favor dels drets del col·lecctiu LGTB, donar einees per posaar resistènccies a
l'”heterocoitocentrissme” i trebaallar des dell respecte i no
n des de laa tolerància..
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Àmb
bit 3.8 Diversitat
D
funciona
al o discapacitat.
Des de Terrasssa en Com
mú considerrem la norm
malització de la disccapacitat co
om el
respeecte als dreets humans de les perrsones amb
b diversitat funcional o discapaciitat, i
creieem que cal treballar dee manera paarticipativa per la prom
moció d’aquuestes políttiques
amb les associaccions de la ciutat.
c
Terraassa és i ha
h estat un
na ciutat coompromesaa amb la discapacitat
d
t. Fruit d’aaquest
comppromís històòric de les organitzacio
o
ons socials i les institu
ucions, la ciuutat comptaa amb
una de les taulles per la discapacitaat més activ
ves i particcipatives dde l’Estat. S’han
S
aconnseguit grans reptes, com ara invollucrar a un gran nombrre d’instituccions de la ciutat
en laa lluita per la igualtat de drets dde les perso
ones amb capacitats diiferents. Ell gran
suport aconseguuit pel Pactee per l’Acceessibilitat Un
niversal és el clar refleex de la fein
na ben
feta.
d a l’accessibilitat unniversal ha de
d ser un ob
bjectiu prim
mordial de ciiutat i
Creieem que el dret
que aquest s’haa de promo
oure i trebaallar de forrma conjun
nta entre lees persones amb
capaccitats difereents, els rep
presentants municipalss i les entitaats i associaacions al vo
oltant
de laa discapacittat. La impllicació efecctiva de totss els actors en el proccés de millo
ora és
l’úniic camí perr arribar a l’acceptacióó de la div
versitat i el rebuig a lla discrimin
nació.
Parleem de salut,, d’educació
ó, de l’accesssibilitat alss edificis, dee participar en les decissions,
en ells actes públlics i d’acceedir a un treeball.
Creieem que l’A
Ajuntament ha d’apostaar per un model
m
sociall de la disccapacitat i per
p la
filosoofia de vidaa independeent, on es cooncep la perrsona amb discapacitat
d
com un meembre
de pple dret amb
mb obligacio
ons però taambé amb els mateixo
os drets quue la resta de la
poblaació, uns drrets que com
m a ciutadàà o ciutadan
na ha de po
oder exercirr amb la mààxima
autonnomia persoonal. Les no
ostres propoostes en aqu
uest àmbit só
ón les següeents:
1.

Promourre l’ocupaciió entre less persones amb discap
pacitat. Eleevar la quo
ota de
reserva mínima
m
en les oposiccions o altrres proves d'accés a lles corporaacions
locals peer a person
nes amb disscapacitat, així com adoptar
a
messures de reeserva
específiqques per a persone s amb diiscapacitat intel·lectuual. Vetllarr pel
complim
ment de la quota legaal de reserv
va per les empreses
e
qque accedeiixin a
licitacionns de l’Aju
untament, aiixí com resservar almeenys un 6%
% dels contrractes
públics a centres especials dd'ocupació. Promouree una majoor atenció a la
panyament een la insercció laboral. Vetllar per la transició
ó dels
promocióó i l’acomp
alumnes que finaliitzen escollaritat a lees escoles d’educació especial i han
d’accedir a recurso
os especialiitzats (centtres ocupaccionals o ccentres d’attenció
diürna).

2.

Treballarr per una Terrassa ppionera en el compromís amb la discapaacitat.
Mantenirr i impulsaar els comprromisos asssumits en el
e Pacte perr l’Accessib
bilitat
Universaal a Terraassa, així com adopttar el com
mpromís dee considerar la
normalització de la discapacitaat com a veector transv
versal d'atennció prefereencial
en totes les línies d'acció pollítica de laa corporació
ó local. Doonar suportt a la
finalitzacció del Pla estratègic
e
dee la discapaacitat a Terrrassa.
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3.

Adaptar els accesso
os a comerçços i habitattges. Promo
oure abans del 2017 que
q el
comerç de
d Terrassaa estigui adaaptat per a persones amb discapaacitat a trav
vés de
normativves i incenttius. Donar suport efectiu a les persones
p
diiscapacitadees per
l’adaptacció d’habitaatges, mitjannçant la meediació amb
b les comunnitats de veïïns, la
bonificacció en les taxes i la prreparació d’’informes tèècnics. Prom
moure la reeserva
d’un 1% del pressup
post d’inverrsions, a l’accessibilitatt.

4.

p la repressentació de persones amb
a
discapaacitat en elss òrgans de presa
Vetllar per
de decissions a l’A
Ajuntament. Donar sup
port a les propostes de consenss que
sorgeixinn de processsos de parrticipació ciiutadana dee persones o familiarss amb
capacitatts diferentss, com peer exemplee les propostes de lla Taula de
d la
Discapaccitat, així co
om proposaar l’incremen
nt de la participació enn els mecaniismes
de presa de decision
ns.

5.

Consoliddar un espaii específic pper treballarr en xarxa l’abordatge dde les necesssitats
de les peersones amb
b discapacittat derivadaa de salut mental.
m
A méés, se sol·licitarà
a les enntitats comp
petents perrquè les peersones am
mb discapaccitat intel·leectual
puguin accedir
a
a cen
ntres de saluut especialittzats.

6.

Millorar la recollid
da de dades estadístiqu
ues i anàlisiis de les neecessitats des
d de
Serveis Socials perr identificarr serveis, tendències
t
i territoris per la presa de
decisionss i el dissen
ny de projecctes específiics.

7.

Portar a terme accions que fom
mentin la in
nformació i millor ús de les targetes i
a
discapacitat a la cciutat, titulaars de
reserves d’estacionaament per a persones amb
les mateiixes.

8.

Treballarr en el dissseny d’unn nou mod
del de transsport adapttat i vetllaar per
l’acomplliment dels acords en m
matèria de transport
t
pú
úblic, continnguts en el pacte
per l’acccessibilitat. Vetllar perr l’accessibiilitat de les línies de trren que arriben a
la ciutat.. Estudiar noves
n
modaalitats de biitllet i presttació de serrveis, com ara
a el
model de
d targeta rosa
r
o blannca, i estab
blir nous barems de ppreus en bitllets
d’autobúús per facilittar l’ús del ttransport pú
úblic per less persones ddiscapacitad
des.

Àmb
bit 3.9 Esport,
E
oc
ci i salut a la ciutat.
Terraassa és i ha de continuaar essent unna ciutat refeerent en el foment
f
de l''esport a tottes les
etapees de la viida, a més d'esdeveniir una ciutaat que es doti
d
de les infraestrucctures
suficcients perquuè tothom pugui
p
practiicar l'esportt que desitg
gi en les miillors condiicions
possiibles.
La prràctica de l’esport és una
u forma dde promouree la salut dee la ciutadan
ania i cal gaarantir
tambbé que es reealitzi de fo
orma adequuada a les capacitats i necessitats
n
físiques dee cada
persoona, especiaalment quan
n és una prààctica lliure i no associaada.
L'espport escolarr té molts av
vantatges: aaporta valorrs no competitius, els ppares i marres no
hi esstan tan a sobre, els entrenadors
e
s/es o monitors/es no estan obseessionats am
mb el
rendiiment, i perrmet aprend
dre al/la jovve d'allò quee ha de desttacar i gauddir al/la jov
ve que
no téé habilitats, d'una maneera natural, ssense pressiió ni frustraació.
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Les entitats espportives quee gestionenn equipaments públics, o que rebben subven
ncions
públiiques, han de fer-ho amb
a
la màxxima transpaarència i d’acord a unns principis i uns
valorrs basats en la concepció de l’espoort com una activitat so
ocial i no coom un negocci.
L’Ajuntament ha
h de ser, ju
untament am
mb la Generralitat, com a administrració competent,
la prrimera insttància de decisió
d
de les polítiques esportiives públiqques i, per tant,
l’inteerlocutor deel conjunt de
d la societaat civil espo
ortiva de Teerrassa. Less administraacions
no hhan de ser només gestores de ll’esport; caal que defineixin els objectius i que
admiinistrin i veetllin perquè els recurssos públics existents prioritzin
p
l’’esport de base
b
i
l’espport escolar com a instrruments d’eeducació en valors de ciutadania,
c
dde cohesió social
s
i d’inntegració dee persones i col·lectiuss diversos. Les nostress propostes en aquest àmbit
són lles següentss:
1.

Fomentaar l'esport escolar,
e
el jjoc i l'espo
ort a l'aire lliure per a tothom, a les
instal·laccions escolaars o l'espai públic. L'eesport escolaar ha de proomoure valo
ors no
competittius. Els clu
ubs, les AM
MPA i les esscoles podriien col·laboorar utilitzant les
mateixess instal·laciions o l'esppai públic, tant en horari escolarr com en horari
h
extraescoolar.

2.

Potenciaar l’esport a les escolles. Els differents club
bs de la ciiutat es po
odrien
implicar en aquestaa tasca i oorganitzar l’’esport esco
olar conjunntament am
mb les
AMPA. També es podrien offerir monito
ors/es i maaterial espoortiu per am
mpliar
l’oferta d’activitats
d
esportives a les escolees, utilitzantt les mateixe
xes instal·laccions,
tant en horari
h
escolaar com en hhorari extraaescolar, pen
nsant tambéé en gent dee fora
de les escoles que no tinguinn els recurssos necessaaris per fer alguna acttivitat
esportivaa.

3.

Fomentaar l'esport en
e la mobiilitat municcipal i entree municipiss. Potenciarr una
connexióó supramunicipal entree municipis propers a peu o en bicii que permeeti fer
esport a través de laa mobilitat llaboral, i peer descomptat també dinns la ciutat.. S’ha
e la mobiilitat i en el dia a dia,, promocionnar la idea d’un
d’integraar l’esport en
esport més
m lúdic, perquè la gent vegi l’esport com una m
manera de viure.
v
Fomentaar també elss aparcamennts de biciss o de patin
nets a les esscoles, estaccions,
clubs espportius i altres espais, per fer qu
ue a la gentt li sigui mo
molt més fàccil fer
esport.

4.

m ajudes i suport a eentitats sensse ànim de lucre vincuulades a l’esport.
Donar més
Actualm
ment hi ha molta
m
diferrència en lees ajudes o suport quue reben en
ntitats
organitzaadores de ceerts esdevenniments i alltres petites associacionns sense àniim de
lucre quee busquen finançament
f
t per poder dur a termee la seva gesstió. Aquesttes no
tenen peer què ser asssociacions esportives,, però sí que poden ferr alguna acttivitat
per fomeentar l’esporrt.

5.

Revisar la gestió de
d les instaal·lacions municipals
m
i assegurar la disponib
bilitat
d'espais. Permetre que
q diferentts entitats esportives dee la ciutat ppuguin gaud
dir de
les install·lacions municipals
m
qu
que paguem entre tots i totes, i pooder aprofitar les
instal·laccions esporttives de les escoles perr assegurar la
l disponibiilitat d’espais.
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Àmb
bit 3.10 Espai
E
púb
blic.
El deesenvolupam
ment urbà ha de recupperar el pro
otagonisme ciutadà. S ’ha d’aprop
par el
diagnnòstic al caarrer i a laa participac ió de veïnss i veïnes per tal quee siguin ellls qui
priorritzin i deterrminin les actuacions
a
uurbanístiquees a realitzarr.
A Teerrassa es va
v viure un període enn què les acctuacions urrbanístiquess van millorar la
ciutaat: es va inttegrar el feerrocarril i es va iniciaar la constrrucció del PParc Vallpaaradís
entree d’altres. Es
E va optar per milloraar els barris a través dee la millora dels seus espais
e
públiics i la consstrucció d’eequipamentss. L’urbanissme va reveertir desiguaaltats socialls i va
milloorar les conndicions dee vida de laa ciutadania. Però aqu
uest procéss va finalitzzar fa
tempps. La inèrciia "desarrollista" va connfondre dessenvolupam
ment urbà am
mb urbanització i
consttrucció d’haabitatges. Es
E va prioritzzar una culttura de creix
xement, sennse valors so
ocials
ni pparàmetres de sosteniibilitat. Aqquest procéés s’ha caaracteritzat per importants
precaarietats que es visualitzzen en moltss espais púb
blics.
Voleem que l’esspai públic de la ciutat
at, en el quee coincideix
xen físicam
ment person
nes de
diferrents edats i condicions, fomenti lla trobada i la convivèència. Volem
m espais pú
úblics
de quualitat a totts i cadascu
un dels barrris de la ciu
utat, deixan
nt de banda la concepcció de
majoor preeminèència del ceentre de la ciutat. Vollem que less condicionns ambientaals de
Terraassa permettin desenvo
olupar les aactivitats qu
uotidianes en
e òptimess condicionss. Un
entorrn saludable millora les condicioons de vidaa de la ciuttadania i reedueix de forma
f
propoorcional i directa
d
l’esttrès que paateixen. Traansformar l'espai en uun lloc salu
udable
físicaament i cultturalment ha
h de ser l’oobjectiu prin
ncipal. Les nostres proopostes en aquest
a
àmbiit són les següents:
1.

Desenvoolupar el projecte
p
"T
Terrassa, un
na ciutat per jugar",, que prog
grami
actuacionns encamin
nades a la recuperació
ó d'espais (públics
(
o nno) com a llocs
concebutts i dissenyaats específiccament com
m a espais dee joc i de lleeure.

2.

Redactarr el Pla Dirrector de l'eespai públicc de Terrasssa. Un docuument que ha de
diagnostticar i avaaluar de m
manera inteegral probllemàtiques i potenciaalitats
existentss en l'espaii públic dee la ciutat.. Que prog
grami actuaacions i haabiliti
processoos col·laboratius. Que tingui capaacitat per deesplegar-se com a projjectes
de barri. Documentt que ha de coordinar actuacions de mobilitaat, usos en espai
públic i xarxes
x
de seerveis entree d'altres.

3.

Redactarr un pla del verd urbàà de Terrasssa que iden
ntifiqui, proogrami i gestioni
actuacionns que signiifiquin un pprocés de re-naturalitzaació de la ciuutat.

4.

Desenvoolupar el document
d
" Escoles i espais de ciutat - caamins esco
olars".
Document d'anàlisi i avaluació de les posssibilitats d'ú
ús per part ddels escolarss i les
famílies de l'espai públic al vvoltant de les escoles i vinculat a les mateeixes.
t
haurria de poteenciar el seeu ús diarii a través de la
Aquest document també
definicióó dels camin
ns escolars, espais segu
urs per vianaants i biciclletes.
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Àmb
bit 3.11 Seguretat
S
t humana
a: convivè
ència, pre
evenció i protecció
ó.
L’ennfocament exxistent de seguretat hum
umana ha traansformat laa construcciió de la segu
uretat
a differents niveells, des de la segurettat ciutadan
na i la conv
vivència, paassant pels drets
humaans i socialss, i fins a la protecció ccivil.
Des de Terrassaa en Comú
ú entenem qque l’admin
nistració no
o és l’únic aactor en aq
questa
matèèria i que aquesta
a
afirm
mació es vveu superad
da per la reealitat. L’Ajjuntament ha
h de
compptar amb lees associacio
ons, entitatss i movimeents socials,, especialm
ment en els temes
t
que fan referènncia a la co
onvivència, la prevenció i la segu
uretat. La cciutadania ha
h de
ues que méés directam
ment li
particcipar de manera activa en la neggociació de les polítiqu
podeen afectar a través d’aaquestes enntitats. Qui pot tenir més
m coneixxements sob
bre la
realittat del seu barri
b
que la persona quee hi viu?
Terraassa és unaa ciutat de més de 2215.000 hab
bitants que disposa dd’uns Serveeis de
Seguuretat i Prottecció Civil que, en cooordinació i amb la coll·laboració de la comu
unitat,
manttenen un boon nivell dee convivènccia, prevencció i segureetat que hem
m de poten
nciar i
milloorar. Tot i així també téé molts puntts a millorar.
La P
Policia Munnicipal ha de focalitzaar el seu treball
t
al seervei de laa ciutadaniaa fent
especcial mencióó a la relacció amb laa comunitatt. Hem de possibilitarr l’existènccia de
mecaanismes efeectius per reespondre alss problemess socials de convivènciia i seguretaat. Els
mitjaans per trebballar, tant amb les insseguretats reals,
r
com amb les insseguretats i pors
perceebudes, hann de ser aco
ordats per lla ciutadaniia, basats en el princippi de coopeeració
entree l’Ajuntam
ment i la societat civil,, i han de garantir
g
unaa provisió dde seguretaat que
puguui respondree a les necessitats de caada barri. Treballant
T
alls barris fem
m una ciutaat més
segurra i cohesioonada. Les nostres
n
proppostes en aq
quest àmbit són les següüents:
1.

Potenciaar el paper de
d les entitaats de barri, dels movim
ments socialls i especiallment
de les asssociacions de veïns i veïnes, de les comunittats de veïnns i dels con
nsells
municipaals de distriicte com a iinterlocutors en matèriaa de convivvència, prev
venció
i segureetat. Promo
oure barris segurs, am
mb animad
dors, educaddors, mediiadors
socials i agents cíviccs, que trebballin conjun
ntament els problemes de fons.

2.

Fomentaar i garanttir el trebaall d’equips pluridisciplinaris i transversals de
personess dels diferrents serveiis municipaals relacion
nats amb laa prevenció
ó i la
seguretatt, que garan
nteixin l’exxistència de mecanismees adequats per a respo
ondre
als probllemes socialls i de segurretat de la ciutadania.
c

3.

Revisar i renovar els espais públics qu
ue necessitiin millores de preven
nció i
seguretatt, trencar baarreres percceptives, co
ombatre els rumors i faacilitar un entorn
e
segur perr a la conviv
vència entree els veïns i les veïnes.

4.

Estudiar la figura dee l’agent cívvic amb una anàlisi dee les seves ffuncions i àmbits
d’interveenció.

5.

Incorporrar en la plaanificació tterritorial i urbanísticaa de Terrasssa els criterris de
prevenciió dels riscos de proteecció civil, especialmeent els d'inncendis foreestals,
inundaciions i quím
mics, abocam
ments de reesidus incon
ntrolats i m
millorar les eines
tecnològgiques que permetin
p
teenir accés a tota la informació nnecessària en cas
d'activacció dels plan
ns de proteccció civil.
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6.

Continuaar aprovant i actualitzaant de maneera continuaada els planss d'autoprottecció
de la ciuutat, incremeentant els reecursos mun
nicipals desstinats a aquuesta matèriia, tot
prioritzant els afectaats pel risc qquímic. Exeecutar un sisstema de coontrol i avalluació
mplantació i complimeent de les obligacionss imposadess en matèrria de
de la im
proteccióó civil.

7.

Elaborarr plans secto
orials de segguretat amb
b perspectiv
va transversaal i amb esp
pecial
atenció a la violènciia masclistaa, la seguretat viària i laa seguretat cciutadana.

8.

Revisar i millorar l’accessibil itat dels veehicles d’em
mergència aals carrers de la
ciutat.

9.

Reforçarr els serveeis tècnics municipalls de prottecció civill amb reccursos
econòmiics i humaans suficieents per po
oder desen
nvolupar lees competèències
municipaals que estaableix la noormativa. Dotar
D
dels reecursos neccessaris el centre
c
de gestióó d'emergèn
ncies.

nança de prrotecció civ
vil que perrmeti, entree altres aspectes,
100. Redactarr una orden
establir un
u catàleg de
d centres i activitats no
n afectats dins
d el Decrret 30/2015
5 però
que presentin un risc significatiiu pel municipi i la sev
va població.
111. Elaborarr un pla esp
pecífic d'infformació i comunicaci
c
ó sobre acttuacions a seguir
s
per la ciuutadania en
n cas de riscc, que contempli les esp
pecificitats de cadascú i que
prevegi diferents
d
caanals i mitjaans perquè arribi la informació all màxim no
ombre
de persoones. Establir un sistem
ma de trucad
des múltiples simultànnies. Contin
nuar, i
potenciar encara més,
m
les tassques d'infformació i prevenció amb progrrames
específiccs adreçats a diferennts col·lectiius, per feer de Terrrassa una ciutat
autoproteegida.
122. Demanarr a les ad
dministracioons compeetents (Dip
putació i G
Generalitat)) que
incremenntin els recursos destinnats a dism
minuir el rissc d'incendii forestal deerivat
dels efecctes de les ventades dde la tardor de 2014 i en els torre
rents i rieres que
travessenn el terme municipal
m
dee Terrassa.
133. Elaborarr un pla específic
e
dde formaciió per al personal m
municipal i les
associaciions ciutad
danes en maatèria de protecció civ
vil per tal que integriin les
actuacionns correspo
onents en l'organitzacció de les activitats de cada servei,
especialm
ment en less culturals i les esporttives, i donar suport a les entitats que
organitzeen activitatss que, segonns la normaativa, requereixin mesuures de prottecció
per la pooblació i pells mateixos participantss.

Àmb
bit 3.12 Mobilitat
M
segura,
s
ssostenible
e i saluda
able per a tothom
La pplanificació de la mob
bilitat de laa ciutat, s'h
ha d'orientar segons aqquests prin
ncipis:
milloorar la qualiitat de vida, millorar eel medi amb
bient i la salut de les ppersones, gaarantir
accesssibilitat peer a tothom, millorar lla imatge de la ciutat, millorar laa competitiv
vitat i
atreuure la implanntació de no
oves activitaats econòmiques a la ciutat.
En eels darrers anys
a
s’ha començat
c
a desenvolu
upar una xarxa de carrrers de zon
na 30,
carreers residenccials i carreers exclusiuus per a vianants. Lees xarxes dd’itineraris per a
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vianaants i ciclisttes segueixeen un procéés d’ampliacció i milloraa constants. Es treballa per a
estabblir les mesures necesssàries per a garantir laa seguretat dels
d vianannts i els cicllistes.
S’hann realitzat actuacions de millora de l’accessibilitat i laa seguretat dels vianan
nts al
voltaant dels ceentres educatius del m
municipi. Existeix
E
un
n sistema dd'orientació dels
aparccaments púúblics subterranis. S’haan implemeentat actuaccions orienttades a redu
uir la
duradda del trajeecte i augmeentar la freqqüència dell transport públic
p
urbàà. S’han estaablert
zones de limitacció de la veelocitat i reestriccions d'accés
d
als vehicles prrivats en alg
gunes
zones de la ciutaat.
Els ggrans reptees de futur se situen en la millo
ora del tran
nsport públlic en auto
obús i
ferrooviari, milloores en la intermodalit
i
itat entre ells diferents modes de transport, en la
milloora de les coonnexions entre
e
la tram
ma urbana i les polaritaats de l’entoorn (per exemple,
l’Hospital de Teerrassa), i en
n la promocció d’actuaccions de sup
port entre laa ciutadaniaa amb
les aanomenadess alternatives de “mobbilitat col·llaborativa”.. Les nostrres propostes en
aquest àmbit sónn les següen
nts:
1.

Impulsarr de manerra decidida el transpo
ort públic urbà
u
i interrurbà amb preus
socials, estudiar
e
un nou dissenyy de la xarx
xa de transp
port en autoobús i garan
ntir-ne
la integrració amb laa xarxa ferrroviària actual, amb l’ampliació pprevista. Feer una
autènticaa tarifació social dell transport en autobú
ús basada en la cap
pacitat
econòmiica de la ciu
utadania perr garantir l'aaccés als coll·lectius méés desfavoritts.

2.

Afavorirr un transvaasament moodal del veh
hicle motoriitzat privat cap a mod
des de
transportt més sosten
nibles: mobbilitat a peu
u, amb biciccleta, amb tr
transport pú
úblic i
vehicles elèctrics.

3.

Aprovar,, en els prrimers 6 m
mesos de mandat,
m
un nou Pla dde mobilitatt que
planifiquui les actuaccions a realiitzar i assign
ni recursos suficients een l'horitzó 2020,
amb l'obbjectiu prin
ncipal de rreduir les emissions
e
de
d CO2 i altres emisssions
contaminnants dels vehicles m
motoritzats, per lluitar contra el canvi climàtic i
millorar la qualitat de
d vida i la salut de les persones.

4.

Alliberarr espai a la via públicaa per a les persones
p
viaanants actuaalment destinat a
l’aparcam
ment del vehicle privaat, sempre que sigui possible, teenint en co
ompte
ràtios raoonables d’ap
parcamentss en superfíccie i d’aparccaments púbblics.

5.

Estendree la xarxa de
d carrers de zona 30, carrers resiidencials i ccarrers excllusius
per a viaanants.

6.

Revisar l’ordenança
l
a de circulacció de vianants i vehiccles i posar--la al dia, donant
prioritat al vianant i als modes de desplaçaament més sostenibles.
s

7.

Reclamaar que Terrassa pertannyi a la zon
na tarifària metropolitaana única o que
passi a la zona tarrifària 2 finns que no es redefineixi un nouu sistema taarifari
integrat de
d l'Àrea Metropolitan
M
na de Barcellona.

8.

Impulsarr un projectte de camí escolar a favor
f
d'un desplaçamen
d
ent autònom
m dels
nens i neenes cap a l’escola, fennt-lo segur i incorporant la mirada de la infànccia en
la mobiliitat de la ciu
utat.

9.

Promocionar les iniiciatives de mobilitat col·laborativ
c
va com a allternativa a l’ús i
la propieetat de vehiccles privats (“carsharin
ng”, “carpoo
oling”, lloguuer, etc.).
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10.

Canviar la normativa d’aparcaament per a motocicletes i cicloomotors a la
l via
pública per
p evitar l’’aparcamennt a sobre dee les vorerees i controlaar la indisciiplina
en l’aparrcament i ell soroll d’aqquest tipus de
d vehicles.

11.

Definir polítiques
p
i actuacionss concretes en matèriaa d’aparcam
ment orientaades a
certs gruups (per exeemple residdents i usuaaris dels prin
ncipals cenntres atracto
ors i/o
generadoors de mobilitat).

12.

Donar coontinuïtat de
d manera eestable a less campanyees de promooció i difussió de
l’ús de la
l bicicleta definides een el Pla dee promoció per a l’ús de la bicicleta a
Terrassa 2012-2013. Establirr sinergiess amb els municipiss veïns peer al
desenvollupament d’’una xarxa iinterurbana de vies cicllistes.

13.

Continuaar amb el foment
f
de lles actuacio
ons per a reeduir la dur
urada del traajecte
(preferènncia de pass, carrils deedicats) i augmentar
a
la freqüènccia del tran
nsport
públic urrbà.

14.

Redefiniir el sistem
ma de transsport urbà de mercaderies i zonnes de càrrrega i
descàrregga per poten
nciar-lo i feer-lo més efi
ficient.

Àmb
bit 3.13 Avancem
A
cap al re
esidu zero
o: menys
s residus, més
re
eutilització, més rreciclatge
e.
A Teerrassa hem
m d’entendree que el miillor residu és el “no residu”
r
(el qquè no exissteix).
Per ttant hem d’avançar deccididament per ser unaa ciutat de residu
r
zero,, fent una aposta
a
polítiica i ciutaadana fermaa per reduuir la generració de reesidus, perr incrementtar la
valorrització i la reutilització dels residdus generatss, i per asso
olir nivells de reciclatg
ge del
50% en els pròxxims anys, a través dee la recollid
da selectiva, i així reduuir al màxim els
residdus dipositatts en abocad
dor.
Terraassa és unaa de les ciu
utats que m
menys residu
us genera, 0,91 kg peer habitant i dia,
davaant de la mittjana de Cattalunya quee és d’1,3 kg per habitaant i dia. S’’ha de conso
olidar
aquesta dada, fomentant
f
el
e consum responsablle i sosteniible. El nivvell de reco
ollida
selecctiva dels reesidus se sittua actualm
ment al voltaant del 34%
%, xifra quee està estanccada i
que sse situa en la mitjana dels municcipis que ten
nen un sisteema de recoollida mitjaançant
conteenidors.
Per aassolir l’objectiu d’un 50%
5
de rec ollida selecctiva s’han de
d produir ccanvis legisslatius
profuunds i d’hààbits en el sistema dee producció
ó, distribucció i consum
um, utilitzan
nt els
princcipis de l’ecconomia cirrcular. El nnivell de con
nscienciació
ó ciutadanaa és baix i difícil
d
d’inccrementar malgrat
m
els esforços
e
i e ls recursos dedicats a informació
i
i sensibilitzzació.
La gestió dels residus és un
n tema mollt proper a la
l ciutadania i una grann oportunitaat per
intenntar construiir un model alternatiu bbasat en els valors del bé
b comú.
El traactament deels residus generats
g
inccideix de manera
m
significativa en les emissio
ons de
CO2 generades, per la qu
ual cosa és important no perdre de vista laa minimitzaació i
valorrització dels residus, ja que repreesenten un factor important en lees estratègiies de
lluitaa contra el canvi
c
climàttic.
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Des de l’Ajuntaament de Teerrassa s’haa de continu
uar treballant d’acord amb l’Estraatègia
Catallana Residuu Zero, s’haa de treballaar per millorar els serveis de recolllida i tractaament
de reesidus, perrò també per generar debat ciuttadà i per cercar la ccoresponsab
bilitat
ciutaadana per asssolir els rep
ptes plantejjats. Les nostres propostes en aqueest àmbit só
ón les
següeents:
1.

Revisar el model de
d gestió dde residus. Aprovar, en
e els prim
mers 6 meso
os de
dus en l’hor
oritzó 2020,, amb
mandat, el Pla locaal de preveenció i gesttió de resid
accions adreçades a avançar cap al reesidu zero que redueiixin els reesidus
generats,, que increm
mentin pràcttiques de reeutilització de
d residus i que increm
mentin
significaativament ell percentatgge de recolllida selectiiva. Revisaar les condiicions
econòmiiques i orgaanitzatives ddel contractte amb l'em
mpresa muniicipal Eco-E
Equip
en relaciió al nou plaa.

2.

Promourre i donar su
uport a les iniciatives de
d reutilitzaació i als m
mercats de seegona
mà i d'inntercanvi. Promoure
P
eels circuits de
d reparació de produuctes i incen
ntivar
fiscalment les iniciaatives emprresarials qu
ue tinguin aquest
a
objecctiu. Estudiar les
possibilitats de reutiilització de materials dipositats
d
a les
l deixallerries.

3.

Continuaar apostant per un moddel de gestió
ó directa dee la recollidda de residu
us a la
ciutat. Fer
F un estudi, durant els primerss 6 mesos de mandatt que tingu
ui per
objectiu establir un pla de milllora i reorg
ganització de
d la prestacció del serv
vei de
recollidaa de residu
us a la ciuttat, per asssolir els ob
bjectius dell Pla Local de
prevenciió i gestió, i que determ
mini les co
ondicions ecconòmiquess i organitzaatives
necessàrries mitjanççant un conntracte-prog
grama entree l’Ajuntam
ment i l’em
mpresa
municipaal Eco-Equiip.

4.

Continuaar impulsan
nt estratègiees d'inform
mació, sensib
bilització i compromíss fent
coresponnsable a la ciutadaniaa perquè l’aany 2020 la
l producciió de residu
us de
Terrassa continuï seent inferior a 1 kg perr habitant i dia. Millorrar la inform
mació
a contenid
dors per orieentar millorr a la ciutad
dania i reduuir el gran volum
v
situada als
d’improppis recollits.

5.

Fer una prova pilo
ot d’implanntació de laa recollida porta a poorta dels reesidus
veixi com a base per fer un estu
udi de viabbilitat de la seva
domèsticcs que serv
extensió a altres zo
ones de la ciutat, amb
b el debat i la inform
mació necesssària.
Ampliar l’abast de la recollidaa selectiva porta a porta de residdus comercials a
totes les fraccions i a tots els esstabliments comercials.

6.

nt mesures de prevencció de resid
dus i de com
mpra verda en el
Continuaar implantan
funcionaament de l’A
Ajuntamentt i en les acctivitats promogudes o subvencion
nades
per l’Ajuuntament.

7.

Revisar l’ordenançaa municipall de residuss i la fiscalitat associadda per adap
ptar-la
als objecctius del nou
u pla local. Fer un estu
udi de la tax
xa de residuus que tingu
ui per
objectiu incentivar les bones ppràctiques comercials
c
i domèstiquues de preveenció,
reutilitzaació i increm
ment de la s eparació dee residus.

8.

Continuaar realitzan
nt campanyyes d’inform
mació, sensibilització i promociió de
pràctiquees de com
merç sosteniible que tiinguin per objectiu ccercar un major
m
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coneixem
ment, impliccació i coreesponsabilittat de la ciu
utadania en els objectiu
us del
pla locall.
9.

Demanarr a les instààncies supraamunicipalss un canvi en
e la legislaació que peermeti
assolir ells objectius previstos een l’horitzó 2020.

10.

Demanarr a les instààncies supraamunicipalss un canvi en
e la legislaació que peermeti
implantaar sistemes de
d dipòsit i retorn dels envasos.

Àmb
bit 3.14 Per
P una Terrassa
T
a
amb qualitat ambiental i qu
ualitat de
e
v
vida.
El m
model de dessenvolupam
ment social i econòmic al nostre paaís ha potennciat la com
mpra i
utilittzació del cotxe
c
com a principall forma dee desplaçam
ment. Ara bbé, la utilittzació
masssiva d'aqueesta forma de desplaaçament i la poca in
nversió en infraestrucctures
ferrooviàries com
m a alternattiva, genereen una prob
blemàtica que
q esdevé greu en aq
quests
mom
ments. Cal modificar
m
paradigmes de desenvo
olupament i mobilitat a escala glo
obal i
locall. Només el
e paradigm
ma de la soostenibilitatt garantirà salut i quualitat de vida
v
i
contrribuirà a lluuitar contra el
e canvi clim
màtic.
La contaminació atmosfèriica de l’airre urbà i la contaminació acústicaa són probllemes
greuss des de fa molts
m
anys. Problemess que tenen repercussió
ó en la salutt de les perssones,
que estan sotmeeses a niveells de conttaminació superiors alss tolerabless i, especiallment
greuss, en els coll·lectius méés vulnerablles com els infants, la gent
g gran o les personees que
pateiixen malaltiies respiratò
òries o cardiiovasculars, que repressenten una ppart importaant de
la pooblació. En l’actualitat hi ha moltts estudis qu
ue evidenciien científiccament la reelació
entree la contamiinació atmosfèrica i la sseva afectacció sobre la salut públicca.
L'adm
ministració competent en aquestees matèries és la Generalitat, perrò els mun
nicipis
estann obligats a disposar dee plans que contribueix
xin als objectius que ess marquen en
e els
planss catalans. En
E aquest seentit, dispossem del Plaa de reducció del sorolll 2014-2018
8 i del
Pla dde millora de
d la qualitaat de l’aire 22015-2020, amb un bon
n diagnòsticc de situació
ó i de
les aactuacions que
q cal durr a terme enn l’àmbit de
d la mobilitat per resstablir la qu
ualitat
ambiiental perduuda i milloraar la salut i qualitat de vida
v de les persones.
Des de l’Ajuntaament cal apostar de manera ineequívoca per la mobillitat sostenible i
apliccar, de mannera prioritàària, totes aaquelles meesures adreçades a redduir i soluccionar
aquestes problem
màtiques. És
É importantt que es prio
oritzi, des de
d l'Ajuntam
ment, l'assig
gnació
de reecursos sufficients perr intervenirr de manerra transverssal en aqueests àmbits. Les
nostrres propostees en aquestt àmbit són les següents:
1.

Reduir la
l contamin
nació atmossfèrica, acú
ústica i visu
ual, prioritzzant el tran
nsport
públic, impulsant
i
una
u fiscalitaat ecològicaa sobre l’ú
ús dels vehiicles motorritzats
privats altament
a
con
ntaminants i incorporaant altres mesures que permetin reeduirne l’ús a l’interior de
d la ciutat.

2.

Desenvoolupar un model
m
de m
mobilitat sostenible
s
i saludablee que afavo
oreixi
alternativves al vehiccle motoritzzat (com traansport públlic, vehicless elèctrics, a peu
o bicicleeta) i que permeti tenir uuna qualitatt de l'aire i nivells
n
de sooroll òptimss.
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3.

Determinnar Zones Urbanes
U
Am
mbientalmen
nt Protegidees (ZUAP) on els nivells de
contaminnació de l'aiire i el sorooll siguin acctualment su
uperiors als tolerables per
p la
salut hum
mana i apliccar, de maneera prioritàrria, mesuress per reduir--los.

4.

Desenvoolupar una fiscalitat
f
muunicipal verda pels vehicles motorritzats (impo
ost de
vehicles de tracció mecànica,
m
zzona blava, etc.) que tin
ngui en com
mpte l'ús que se'n
fa i la coontaminació atmosfèricca i acústica que es genera.

5.

Demanarr a l'Estat que
q modifiqqui la norm
mativa sobre la fiscalittat dels veh
hicles
motoritzats i desenv
volupi, de m
manera urgeent, una claassificació i etiquetatgee dels
vehicles segons el seu nivell dee contaminaació atmosfèèrica i acústtica.

6.

Realitzarr campanyees de controll dels vehiccles més con
ntaminants ((soroll i airee) per
garantir el compliment de la noormativa d'eemissions.

7.

Realitzarr campanyees d'educaciió i conscieenciació am
mbiental sobbre els imp
pactes
ambientaals i per la salut qque tenen determinad
des decisioons i hàbitts de
desplaçaament, dissenyades coonjuntamen
nt entre l’aadministracció i els agents
a
educatius i socials.

8.

Demanarr a la Generralitat, com
m a administrració competent, que m
millori el sisstema
de vigilàància, predicció i infoormació dee la qualitat de l’aire i de la qu
ualitat
acústica a Terrassa. Col·laboraar amb altrees administrracions per a la creació
ó d'un
sistema d'informaci
d
ó que perm
meti que quaalsevol ciutaadà o ciutaddana tingui accés
al registrre de nivellls de contaaminació attmosfèrica i acústica dde manera àgil i
senzilla, per augmen
ntar la cons cienciació al
a respecte.

9.

Implantaar mesures contundents
c
s en casos d'episodis
d
ambientals
a
dde contamin
nació:
restriccióó de l’ús de vehicles, ggratuïtat tran
nsport públic, etc.

10.

Crear unn observatorri de la quallitat de l’airee i la qualitaat acústica.

Àmb
bit 3.15 Usos
U
i ges
stió del te
emps.
La nnostra societtat i les nosstres ciutats es regeixen
n per un mo
odel temporral que s'articula
al vooltant del teemps dediccat al treballl laboral, invisibilitza
i
ant així la rresta de tem
mps i
d'actiivitats que queden pocc valorades i reconegud
des. Aquest model gennera desequiilibris
i dessigualtats, seent les méss evidents lees relacionaades amb ell gènere. Caal doncs av
vançar
cap a un nou model
m
temp
poral que rresolgui els desequilib
bris i geneeri més ben
nestar
persoonal i sociall, tot facilitaant la gestióó del temps quotidià.
El teemps és un dret, però no
n el gaudim
m de la maateixa maneera totes less persones. Quan
parleem de tempps sorgeixen
n les desiguualtats de gènere
g
existents. Trebaallar per un
n nou
modeel temporall a la ciutatt significa ttreballar per la igualtaat i la no-diiscriminació
ó, per
què hhomes i donnes puguin organitzar
o
eels seus tem
mps i es reco
oneguin totss els temps: el de
cura,, el de mobiilitat, el de participació
p
ó social, el de
d formació, el familiarr, el temps lliure,
l
etc. D
Dones i hom
mes han de poder viuree des de la diversitat
d
am
mb plenitudd els seus temps i
en ells diferents cicles de la seva vida. Som consciients dels desajustos quue l'actual model
m
tempporal ens genera, però
ò sovint de sconeixem que aquestt model poot modificar-se i
canvviar-se des de
d les polítiq
ques públiquues.
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En aaquest sentitt, des de l’A
Ajuntamentt cal treballar perquè laa ciutat s'addapti a les noves
n
realittats socials i a les neceessitats de l es personess. Cal que laa planificacció i organittzació
dels entorns urbbans sigui més
m properaa a les perssones, es gaaranteixi la seva qualittat de
vida,, i faciliti laa coresponssabilitat i laa sostenibillitat. És neccessari anallitzar i revisar la
relacció entre tem
mps, espai i territori.
L’Ajuntament de
d Terrassa ha de posaar en marxaa polítiquess del tempss perquè són
n una
m
la qualitat
q
de lla vida quottidiana de totes les perrsones. Milllorar i
oporttunitat per millorar
reforrçar l'oferta de serveis de la ciutaat i cercar l'harmonitza
l
ació dels diiversos tem
mps de
vida davant les necessitatss expressaddes i deman
ndades per la ciutadannia són l'objjectiu
final d'aquestes polítiques. Polítiques que han dee garantir laa igualtat dee les person
nes en
l'ús ddel temps. Les
L nostres propostes
p
enn aquest àm
mbit són les següents:
1.

Aplicar, desenvolup
par, revisarr i avaluar les mesures del Pla eestratègic peer als
usos i la gestió del temps
t
a Terr
rrassa.

2.

Difondree i donar a conèixer el Pla estratègic per als usos i la geestió del tem
mps a
Terrassa, tot recollin
nt noves dem
mandes i/o necessitats..

3.

Continuaar impulsan
nt el Pacte ddel Temps a Terrassa.

4.

Impulsarr campanyees de sensibbilització am
mb la particcipació de ddiferents en
ntitats,
associaciions i movim
ments sobree la reorgan
nització delss temps a la nostra ciutaat.

Àmb
bit 3.16 Cooperac
C
ció i dese nvolupam
ment.
Les ddesigualtatss són inneceessàries, evvitables i injjustes, i el seu
s incremeent està pro
oduint
la neegació dels drets humaans bàsics a una part important de
d la poblaació mundiaal. La
coopperació interrnacional a escala mun
unicipal és una
u políticaa pública quue fa front a les
causees i els imppactes d'un món
m cada ccop més dessigual, mitjaançant accioons locals des
d de
les innstitucions i la societat civil.
Terraassa és unaa ciutat com
mpromesa amb la coo
operació peer al desennvolupament i la
soliddaritat fruit d’un teixit associatiu rric i divers.. L’any 199
94 s’aprovaa, promogud
da pel
moviiment a favvor del 0,7%
%, la primerra partida dee fons públiics destinatss a la coopeeració
a l’A
Ajuntament de
d Terrassaa.
Més enllà del trreball recon
negut i labooriós que s’ha
s
fet durant aquestss anys i el paper
ó Internacioonal, en aq
quests
històòric del Connsell Municipal de Soolidaritat i Cooperació
mom
ments ha deiixat de ser un
u espai refferent en paarticipació ciutadana.
c
L
La cooperacció es
definneix com laa col·laboraació entre igguals per a aconseguirr una finaliitat comunaa. Per
tant, en els proccessos de co
ooperació apprenem totss i totes. El compromíss de la ciutaadania
vers la solidarittat ha fet que
q Terrassaa, fins i tott en temps de crisis, ddediqui l’1%
% del
presssupost munnicipal a projectes de cooperació, ja que saabem que laa crisi afeccta de
maneera especiall a les perso
ones de mennys recurso
os que viuen
n als païsoss més empo
obrits.
Una ciutadania conscient pot
p ajudar a la denúncia d’aquestees injustíciess que provo
oquen
la neegació dels drets fonaamentals bààsics a molltes personees del planneta, per aix
xò es
dedicca el 20% del
d pressupo
ost a activitaats de sensib
bilització a la ciutat de Terrassa.
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Des de Terraassa en Comú
C
penssem que la sensibillització i l’educació
ó pel
desennvolupamennt han de partir del cconvencimeent que teiixir xarxes internacion
nals i
comppartir experriències posiitives de coooperació po
ot ajudar a la ciutat a feer front a l’aactual
situaació de criisi i d’inccrement dee les desig
gualtats. D’ells
D
en ppodem aprendre
experiències quee han d’incrrementar la cohesió soccial, la geneeració de lloocs de trebaall i la
particcipació i miillora en la generació dde polítiquess, entre altrees.
1.

Mantenirr el pressupost de cooperació en l’1% dels recuursos propiis de
l’Ajuntam
ment i don
nar suport ddecidit a la implementtació del Plla director de la
cooperacció a Terrassa.

2.

Incremenntar la partticipació ciuutadana en el Consell Municipall de Solidarritat i
Cooperació. Vetllarr per la infoormació i traansparènciaa en els crite
teris de valo
oració
d fons dee cooperacció, sigui mitjançant
m
convocatòria o
per l’addjudicació de
conveni.

3.

Promourre l’incremeent de la parrticipació en
n l’associaccionisme i l’’activisme social
s
així com
m la millora de la cohessió a la ciuttat, mitjançant una dottació de reccursos
que donni suport a activistees i a org
ganitzacion
ns de païssos en viees de
desenvollupament i d’aquí.
d

4.

Sensibiliitzar a la ciu
utadania sobbre les causses i conseq
qüències de les desiguaaltats i
de l’emppobriment dels
d països, m
mitjançant projectes
p
in
nnovadors i l’ús de les noves
n
tecnologgies, planteejant accioons coordin
nades entrres les orgganitzacion
ns de
cooperacció internacional de la cciutat i l’esccola.

5.

Promourre que tots els
e estudiannts de secun
ndària de Teerrassa haginn tingut alm
menys
una experiència dee solidaritatt o voluntaariat en entitats social s de la ciu
utat, i
promourre la dotació de recurssos per a lees entitats i la particippació del Servei
S
d’Educacció per tal que es puguui portar a terme. Dotar de materrials i recurrsos a
les escolles per trebaallar i celebrrar el dia els drets hum
mans i dels ddrets dels inffants.

6.

Promourre la recerca sobre lles causes de les dessigualtats, i fer seguiiment
d’indicaddors com ells Objectiuss del Mil·len
nni, i promo
oure la difuusió de misssatges
i coneixeements basats en l’eviidència i laa rigorositatt. Potenciarr Terrassa com
c
a
ciutat unniversitària mitjançantt la coopeeració i l’in
ntercanvi dde coneixem
ments
socials, científics
c
i acadèmics
a
aamb altres entitats
e
univ
versitàries dee països dell sud.

7.

Incremenntar la persp
pectiva de ggènere i la lluita contrra la violènccia masclistta i el
“patriarccalisme” en els projecttes de coop
peració i les accions dde sensibilittzació
mitjançaant la formaació de les entitats i laa implicació
ó dels grupss de dones de la
ciutat, asssociacions contra la vviolència de gènere i laa Regidoria de Polítiqu
ues de
Gènere a Terrassa.

8.

Contribuuir a aten
nuar els eefectes delss conflictees armats, atenent a les
convocattòries d’ajutts d’emergèència en zon
nes de confllicte i catàsttrofe naturaal.

9.

Promourre el comerç just en laa compra dee productes que l’Ajunntament neccessiti
mitjançaant la priorittzació d’emp
mpreses que el practiquin.

10.

Transverrsalitzar ells objectiuus del Plla directorr de la cooperació
ó pel
desenvollupament i estudiar en cada cas lees possibilitaats de suporrt i col·labo
oració
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per partt de totes les regidoories de l’Ajuntament. Promourre i facilittar la
vinculació dels tècn
nics de l’Ajjuntament en
e projectess de solidarritat i coopeeració
municipaalista.

Àmb
bit 3.17 Benestar
B
animal.
A Terrassa, com
m a la majo
oria de ciutaats catalaness, aflora en els últims ttemps un cllamor
ciutaadà en defennsa dels animals, del seeu benestar i dels seus drets. Com
m sol ser hab
bitual,
la lleei va per darrrere dels caanvis socialls i és ara quan
q
tenim una
u oportunnitat per ren
novarnos i adaptar-noos al que ja no pot queddar amagat: el valor dels animals, la seva cap
pacitat
per ddesenvolupaar una tascaa social i laa seva neceessitat de protecció,
p
do
donat que ellls no
tenenn veu.
Per aassumir aquuests objectiius cal fer uuna tasca de consciencciació ciutaddana, comeençant
des dde la infànccia fins a less persones ggrans. Obrirr els ulls a tothom
t
i doonar-los les eines
necessàries per entendre que
q la bonaa convivènccia ciutadan
na precisa del respectte als
anim
mals, tant d’aaquells que conviuen a les nostress llars, com aquells quee ocupen el medi
naturral de la ciuutat. I així mateix,
m
per aals ciutadan
ns i ciutadan
nes que ja ssón propietaaris/es
d’aniimals de coompanyia, educar-los
e
pper una tineença responsable que nno causi maalestar
en ell veïnat.
Tambbé, des de l’Ajuntameent s’ha dee continuar promovent la creacióó d’espais per a
l’esbbarjo dels goossos que contribueixe
c
en al seu beenestar però
ò, també, al benestar de
d les
persoones.
1.

Potenciaar, encara més,
m el coneeixement sob
bre els anim
mals, la tineença respon
nsable
dels matteixos, i ell deure de donar prottecció i benestar, dess de la infàància,
promoveent xerradees, cursos i tallers a les escoles, als cenntres cívics, en
associaciions i en altres
a
entitat
ats de la ciu
utat, mitjan
nçant educaadors i tècn
nics o
professioonals en la matèria.
m

2.

Crear a tots els esp
pais públicss de la ciuttat espais de
d lliure acccés pels go
ossos,
mitjançaant delimitacció d’espaiss o delimitaacions horàrries, per ferr compatible l’ús
d’aquesttes zones am
mb la resta dd’usuaris de la ciutat. Tots els barrris del mun
nicipi
haurien de
d tenir, com
m a mínim, una àrea dee lliure accéés.

3.

Aplicar el règim sancionador
s
r de l’Ord
denança de Tinença i Protecció dels
Animals als comportaments inncívics dels propietaris d’animals (com no reecollir
els excreements de la via públicca, no tenirr censat l’an
nimal, abanndonar anim
mals o
maltractaar-los) i quee la sanció ssuposi l’obligació de feer treballs peer a la comu
unitat
que ajuddin a acabar amb els com
mportaments incívics d'altres
d
proppietaris.

4.

Destinarr la recaptacció econòmi
mica de les sancions
s
que no es podden permutaar per
treballs a la comuniitat en milloorar espais i serveis destinats als aanimals, com
m ara
el Centree d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) o els espais dde lliure acccés.

5.

Fomentaar la funció
ó social dells animals envers els infants, la gent gran i les
personess amb disccapacitats. C
Continuar amb el mo
odel de cool·laboració amb
diferentss entitats so
ocials i de vvoluntariat en la gestió
ó del Centrre d'Atenció
ó dels
Animals Domèstics de Terrassaa.
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6.

Ampliar l’Ordenançça de Tinennça i Proteccció dels Animals
A
per facilitar qu
ue els
usuaris puguin
p
viattjar amb ells seus aniimals en ell transport públic, am
mb les
condicioons que s’esstableixin pper garantir que no es produeixi
p
ccap molèstiaa a la
resta d’uusuaris.

7.

Facilitar formació especialitzaada a la policia
p
locaal sobre reescat o deccomís
d’animalls, amb la participació
p
ó d’organitzzacions i asssociacions de defensaa dels
animals i altres pro
ofessionals experts. Esstudiar la po
ossibilitat dde crear un grup
especialiitzat a la Policia Municcipal.

8.

Declararr Terrassa com a municcipi lliure de
d caça espo
ortiva o d’ooci, a travéss d’un
control estricte
e
i reestringit dee les modallitats de caaça, prioritzzant la prottecció
animal i la segureetat de les persones, i fer complir de maanera estriccta la
normativva, especialm
ment la tineença de gosssos per a activitats de ccaça.

9.

Prioritzaar el compliiment de l’ ordenança municipal en
e allò quee es refereix
x a la
vigilànciia i prohibicció de vendaa d’animals a la via púb
blica.
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OC 4. T
Transformem i obrim les
l institucions
s. Per
BLO
c
constru
ocràcia, ciutada
ania i co
omunita
at.
ir demo
Propostes per una
u Terrassaa que torni el poder i la capacitat de decisióó a la seva gent.
Totes les mesurres proposaades reclam
men un canv
vi radical en
e la formaa de prendrre les
onar la ciutaat. Una ciuttat intel·ligeent és
decissions, de cooncebre les institucionss i de gestio
una cciutat que dóna
d
veu a la
l intel·ligèència col·lecctiva dels seus habitannts en la preesa de
decissions. Per això,
a
necesssitem transfformar l’Aju
untament, aplicar
a
més el sentit co
omú i
generar institucions menyss burocratittzades i méés eficaces per resoldrre els probllemes
concrets de les persones
p
qu
ue viuen a T
Terrassa.
d
a és el coneiixement perr part de la cciutadania de
d les
Una de les essènncies de la democràcia
n afectar lees seves vid
des, el
decissions que es prenguin en totes less qüestions que puguin
procéés i recorreegut d'aqueesta presa dde decisions, les dades, i les circcumstàncies que
confl
flueixen perr prendre-lees. Totes lees personess que habiten una ciuutat han de tenir
garanntit l'accés a la informaació correspponent a la gestió
g
que els
e seus reprresentants fan
f en
relacció al goveern de la mateixa. É
És fonameental garanttir la transsparència de
d la
inforrmació, la seva accessibilitat en un llengu
uatge comprrensible peer la majorria, la
correecta comuniicació i difu
usió, així coom un correccte ús ètic.
Cal fomentar la
l participaació comunnitària, així com la deliberació
d
i el diàleg
g i la
oviments so
ocials, assocciacions veeïnals,
impliicació de lees organitzacions ciut adanes, mo
ecoloogistes, juveenils, culturrals i del teercer sector en l'acció de
d govern i en les deciisions
que eens afecten directamen
nt. La coressponsabilitzzació entre la
l ciutadaniia i l'Ajuntaament
en l'exercici dee govern dee la ciutat és un elem
ment clau en la demoocràcia a escala
e
muniicipal.
La rrendició de comptes dels reprresentants electes és necessàriaa per exp
plicar,
justifficadament,, els objecttius i resulttats al conjjunt de la ciutadania
c
i contribuirr a la
milloora de l'adm
ministració i la gestió púública. El Codi
C
Ètic dee Terrassa enn Comú reccull ja
una ssèrie de prinncipis i com
mpromisos ddels represeentants políttics i dels ppartits en matèria
de traansparènciaa i rendició de comptess. L'Ajuntam
ment de Terrrassa ha dee tenir un sisstema
integgral que facciliti a la ciiutadania ell seguimentt, la compreensió i el ccontrol delss seus
goveernants.
Hem
m de dotar d’un
d
nou seentit i forçaa a concepttes fets serv
vir sovint dde manera massa
m
utilittària o funciional, com participació
p
ó, transparèn
ncia, autogeestió i controol ciutadà.

Àmb
bit 4.1 Transparè
T
ència en la gestió pública.
Una de les essèències de la democràciaa és el coneeixement, per
p part de lla ciutadania, de
n en totes le s qüestions que afecten
n les seves vvides, del procés
p
les ddecisions quue es prenen
i reccorregut d'aquesta prresa de deecisions, i les dades i les circcumstànciess que
confl
flueixen perr prendre-lees. Totes lees personess que habiten una ciuutat han de tenir
garanntit l'accés a la informaació correspponent a la gestió que els seus reppresentats fan
f de
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qualssevol activiitat o acció
ó relacionaada amb ell govern de la mateixxa. Per tan
nt, és
fonam
mental garaantir la transparència dde la inform
mació, la sev
va accessibiilitat i la corrrecta
comuunicació i difusió,
d
així com un coorrecte ús èttic i amb reesponsabilittat ciutadan
na que
garannteixi la privvacitat i seg
guretat dels ciutadans i ciutadanes i les seves dades perso
onals.
La trransparènciaa total és una condicióó indispensaable perquèè es doni laa participaciió i la
col·laaboració dee la societatt. Sense tran
ansparència total no hi haurà partiicipació, i si
s n'hi
ha, nno tindrà la
l qualitat esperada. L
La informaació ha d'estar disponnible en formats
reutillitzables i sota
s llicències obertes, que permettin copiar, difondre,
d
moodificar, adaptar,
extreeure, reordennar, combin
nar i fer ús ccomercial de
d les dades, reconeixennt l'autoria de
d les
mateeixes.
En eels darrers anys,
a
l'Ajun
ntament haa avançat en
n aquesta matèria
m
a trravés de laa web
http:///governobeert.terrassa.ccat, on s'han
an fet públiq
ques bona part
p de les ddades de carràcter
muniicipal, seguuint criteriss d’open daata i goverrn obert. Encara
E
hi hha, però, dèèficits
impoortants en ell desglossam
ment de la ddespesa mu
unicipal, en el detall dee les retribu
ucions
públiiques, així com en la navegabilita
n
at i en la trraçabilitat de
d les dadess. Cal apun
ntar, a
més, que si l'Ajjuntament aquest
a
darrrer any ha avançat
a
en aquest terrreny, no ha estat
noméés per iniciaativa pròpiaa sinó com a resposta a la pressió ciutadana. L
Les experièències
de ttransparènciia desenvo
olupades a Terrassa no donen els resultaats, ni reaals ni
desitj
tjables, resppecte del seu
u propi objeectiu: la tran
nsparència.
1.

Asseguraar la tran
nsparència i l'accessiibilitat a les dades públiquess. La
transparèència ha d'incloure
d
informació sobre l’o
organitzacióó institucional i
l’estructuura administrativa, laa gestió eco
onòmica, comptable,
c
pressupostàària i
patrimonnial, les deecisions i lles actuacio
ons amb una
u rellevànncia jurídicca, la
plantilla,, la relació de llocs dde treball i el règim retributiu,
r
eels procedim
ments
administtratius relaacionats am
mb l’exerciici de les seves coompetènciess, els
contractees i els con
nvenis, les cconvocatòriies i l’atorgament de lees subvenciions i
els ajutss públics, els
e informees i els estudis, els plans,
p
els pprogrames i les
memòriees generals, informacióó estadísticaa, informacció geogràfiica, els con
nvenis
de col·laaboració, i tot allò referrent a com es
e desenvollupa la gestiió administrrativa
i a com s’està gestiionant la doocumentació
ó generada pels organiismes públics i/o
entitats privades
p
qu
ue rebin finnançament públic
p
o geestionin serrveis públiccs. La
informacció pública s’ha d’esttructurar dee tal manerra que quallsevol ciutaadà o
ciutadana pugui acccedir-hi de manera fàccil i pugui entendre
e
el seu contin
ngut, i
comprenndre’n totes les dades i els documeents amb l’aabast i la preecisió necesssaris.

2.

Utilitzar un sistemaa de gestióó documenttal que garaanteixi la sseva autenticitat,
fiabilitatt, qualitat i traçabilitatt. Fer de l’administració un conntínuum pro
oactiu
d'inform
mació i dades obertes, ppúbliques i honestes.
h
Establir un m
marc cohereent de
publicació de la info
formació enn un format obert amb el
e qual les ddades puguin ser
usades. Fusionar els
e portals de Transsparència, de Dades Obertes i Seu
Electrònica en una sola classifficació. Garantir la tran
nsparència een la traçab
bilitat:
ble i útil.
asseguraar que l'origeen de les daades sigui ceert, retrobab

3.

Crear un
u “hub” (centre)
(
inttern destin
nat a dotarr d'informaació la maateixa
organitzaació i sobrretot a la cciutadania. El “hub” estarà form
mat per jurristes,
tecnòlegs, gestors documentalss i una direccció tècnica,, i durà a terrme un treball en
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equip. El “hub” incclourà la parrticipació de
d la ciutadaania en unaa mesa de reevisió
de la infoormació quee es publicaa.
4.

Garantir la difusió i la formacció per a laa comprenssió, la conssulta i l’ús de la
informacció. Habilitaació d'espaiis presenciaals assistits als centress municipals que
garanteixxin l'accés a les forme s de particiipació i info
ormació. Reealitzar form
mació
al personnal de l'Aju
untament i impulsar sessions d’aalfabetitzaciió en inform
mació
pública per
p a la ciutadania en aarxius, biblio
oteques i ceentres cívicss.

5.

Unificar orgànica i funcionalm
ment els serrveis d’Arxiu Adminisstratiu i Hisstòric,
creant un
u Servei trranversal dde Gestió Documental
D
l i Arxiu, per guanyar en
eficiènciia i eficàcia en el fomennt de l’accés a la inform
mació.

6.

Crear el Consell Paarticipatiu dde la Transp
parència i la
l Informacció Pública de la
ciutat dee Terrassa.

Àmb
bit 4.2 Participac
P
ció ciutad
dana.
Cal fomentar laa participacció comuniitària, així com el diààleg i la im
mplicació de
d les
organnitzacions ciutadanes,
c
movimentss socials, associacions veïnals, juvvenils, cultu
urals i
del ttercer sectoor en l'acció
ó de goverrn i en les decisions que afectenn directameent al
territtori, preservvant la sev
va autonom
mia. La coreesponsabilittzació entree la ciutadaania i
l'Ajuuntament enn l'exercici de
d govern dde la ciutat és un element clau enn la democrààcia a
escalla municipaal.
Els òòrgans de participació
ó existents, com els consells
c
mu
unicipals dee districte o els
conseells de partiicipació secctorials són en la seva major
m
part, òrgans
ò
puraament consu
ultius,
no viinculants i que acaben
n esgotant lees forces dee nombrosees entitats i persones que
q hi
dediqquen horess de formaa voluntàriia, massa vegades es
e converteeixen en espais
e
inforrmatius i molt
m poc deeliberatius. Tot i que durant anyss s'han enggegat nomb
brosos
proceessos de "pparticipació", en generral aquests han quedatt en processsos de con
nsulta,
sensee que la participació
p
ó hagi estaat per sé, vinculant, i massa ssovint fortaament
intervvinguda perr l'Ajuntameent.
Teninnt en comppte la riqueesa associattiva de la ciutat
c
en no
ombrosos àm
àmbits (cultturals,
esporrtius, veïnaals, políticss, etc.), hi ha una gran
g
mancaança per aadequar-se a les
necessitats col·llectives d'aq
quests de m
manera coressponsabilitzzada i no paaternalista. Hi
H ha
haguut una mancança en la implicació
i
een la presa de
d decisionss i disseny dde polítiquees que
conteemplin els coneixemen
c
nts d’aquestaa riquesa asssociativa dee manera acctiva.
1.

Gestió de
d manera compartida dd'equipamen
nts públics i d'espais een desús. Obrir a
les entitaats i grups de
d la societtat civil i laa ciutadaniaa la gestió ddels equipam
ments
públics i l'ús de l'esspai públic. I regular i garantir l'acccés i la geestió i ús d'eespais
en desúss a entitats, grups i coll·lectius ciu
utadans amb
b una activiitat de demostrat
interès públic.

2.

Garantir i dotar d'im
mportància eels processo
os i els resu
ultats del treeball ciutad
dà que
s'articulaa des de les xarxes assoociatives. Apoderar
A
suficientmentt aquestes xarxes
x
i les perrsones que les conform
men. Capaccitant-les peer a la gestiió de projectes i
treballannt per àmb
bits i presaa de decisiions. Generrar espais intersectoriials i
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ciutadans que fomeentin la coooperació entre sectors, amb l’objeectiu de refforçar
projectess comuns dee ciutat.
3.

Articularr i ordenar els processsos i eines o instrumeents de dem
manda ciutaadana,
com sónn les xarxess socials, eels circuits d'atenció ciutadana, i els mecaniismes
directes de relació amb
a
la ciutaadania i el teerritori.

4.

Revisar, estudiar, esmenar, moodificar i vaalidar el Pla Estratègicc de particiipació
glament dee participacció ciutadaana de form
ma oberta a la
ciutadana i el Reg
ciutadania.

Àmb
bit 4.3 Rendició
R
de
d compttes.
La reendició de comptes
c
són
n el conjunnt de mecan
nismes que permeten
p
a un ens exp
plicar,
justifficadament,, els seus ob
bjectius i reesultats al co
onjunt de laa ciutadaniaa, contribuin
nt a la
milloora de l'adm
ministració i la gestió ppública. La transparènccia a fons, eel govern obert
o
i
altress mecanism
mes per la deemocràcia ddirecta, són mesures qu
ue ajuden a rendir com
mptes i
que lla ciutadaniia estigui in
nformada, ppugui particcipar i vigillar en l'acciió de goverrn. El
codi ètic de Terrrassa en Comú
C
reculll ja una sèrrie de comp
promisos deels represen
ntants
polítiics i dels partits en
n matèria dde transparrència i reendició de comptes. Però
l'Ajuuntament dee Terrassa ha
h de tenir un sistema integral qu
ue faciliti a la ciutadan
nia el
seguiiment, l'expplicació i el control delss seus governants.
S'hann fet algunss passos en termes de rrendició de comptes, peerò encara qqueda molt camí
per ffer. Estem molt
m lluny d'una transsparència a fons, hi haa importantts mancancces en
termees de goverrn obert i els representaants políticss de l'Ajuntaament no esstan sotmesos, ni
han assumit, unn comprom
mís ètic quee permeti una
u bona reendició de comptes am
mb la
ciutaadania. La siindicatura de
d greuges ffa una bona funció per garantir la bbona atenciió a la
ciutaadania. Malgrat tot, es tracta d'unn òrgan sensse atribució
ó i per tant sense el pees i la
dediccació necessària per a una ciutat dde les dimeensions de Terrassa.
T
Caalen mesurees per
estabblir un majoor control, seguiment
s
i avaluació. Les nostress propostes en aquest àmbit
à
són lles següentss:
1.

Establir un sistema de rendicióó de comptees (digital i analògic) on els regid
dors i
regidoress, personal directiu d’ààrees, i l'alcaalde o alcald
dessa rendeeixin comptees, de
forma peeriòdica i trransparent, de la sevaa activitat i acció de ggovern. Reaalitzar
audiències públiquees de caràccter deliberaatiu per ferr seguiment
nt i avaluacció de
d govern, obertes a la ciutadaania i on els
e represenntants hagiin de
l'acció de
respondrre a les preg
guntes de lees entitats i la ciutadan
nia. Articullar mecanismes i
acords que
q permetin la revoccació de l'alcalde o l’alcaldessa
l
a per part de la
ciutadania en cass d’incomppliments fllagrants deels comproomisos am
mb la
ciutadania.

2.

d manera in
ntegral conttra la corrup
pció. Elaborar un codi ètic dels cààrrecs
Actuar de
públics locals i del
d conjuntt del perssonal i em
mpreses quue treballen
n per
l'adminisstració locaal. No conntractar em
mpreses i particulars
p
condemnats per
delictes de
d corrupció (enriquim
ment injust amb
a
recurso
os públics o privats, su
uborn,
malversaació i apropiació de fonns públics, etc.).
e
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3.

Impulsarr un observatori municcipal autòno
om amb cap
pacitat d'avaaluar les acccions
de goverrn, els comp
promisos deel pla de maandat i la sittuació sociaal i econòmiica de
la ciutat.

4.

q eviti alss càrrecs po
olítics
Evitar poortes giratòrries establinnt un comprromís ètic que
assumir càrrecs de responsabil
r
litat, en un període
p
mín
nim de 4 annys, en emp
preses
amb les quals
q
s'ha trreballat direectament du
urant el man
ndat polític.

5.

Donar més
m pes a laa sindicaturra de greuges per tal que
q pugui aatendre posssibles
denúnciees sobre casos
c
d'inccomplimentt dels pro
ogrames ellectorals i dels
comprom
misos de traansparènciaa, govern ob
bert i participació ciutaadana, investigar
el que s'hagi
s
denu
unciat i doonar respostta a les peersones i a les entitats i
associaciions denuncciants.

Àmb
bit 4.4 Societat
S
de
d la inforrmació i el
e coneixe
ement

.

L'eraa digital ha obert enorm
mement les possibilitats de millorrar, reconstr
truir i inven
ntar la
demoocràcia del segle XXI, la ciutat éés un àmbitt essencial per innovar
ar i desenvo
olupar
projeectes que peermetin unaa millora de la seva quaalitat democcràtica, sociial i, al cap i a la
fi, quue millorin la
l vida quottidiana delss seus habitaants. En reaalitat els asppectes relaciionats
amb la societat de la inform
mació i el c oneixementt són aspecttes transverrsals, que affecten
tots els àmbitss plantejatss en aquesst programaa, en la mesura
m
quee el conjun
nt de
desennvolupamennts socioeccològics aafecten el conjunt de
d les nosstres pràcttiques
quotiidianes i pooden obrir finestres
f
d'ooportunitat. S’han de fiixar criteriss que garantteixin
els ddrets i lliberttats individu
uals i col·leectives, i qu
ue reforcin laa dimensió de la coopeeració
sociaal que ens proporcion
na una sociietat cada cop
c més co
onnectada. Per això i dins
d'aquuest àmbit,, es planteegen una ssèrie d'actu
uacions div
vidides en subàmbits amb
l'objeectiu de situuar a la ciutaat de Terrasssa com unaa de les ciuttats referentts en la prom
moció
del cconeixemennt obert, la cultura i eel software lliure, les telecomunnicacions ob
bertes
lliurees i distribuïïdes.
1.

Elaborarr i executar un progrrama d'imp
plementació de softwaare lliure a tota
l'adminisstració púb
blica de laa ciutat. Aq
quest programa ha dd’incloure, entre
d’altres, la migracció de tot el prograamari de laa administr
tració públiica a
u pla d'alfaabetització i educació digital
d
integrral.
programari lliure i un

2.

Desenvoolupar una xarxa munnicipal de wifi obert adscrita a la xarxa lliure
Guifi.nett, que pro
oporcioni aautonomia tecnològicaa ciutadana
na, que fom
menti
l'econom
mia a escala local, i refoorci les xarx
xes i comunitats existennts a la ciutaat.

3.

Crear unn pla pel fo
oment del cconeixement obert i la cultura lliuure. Fomen
ntar la
cultura lliure i less llicènciess lliures en
n la produccció culturral de la ciutat,
c
proporcionant incen
ntius a la uttilització dee llicències obertes i aamb espais físics
oure raconss culturals que
q utilitzin aquests critteris.
per difonndre i promo

4.

Contribuuir a desenv
volupar unaa proposta d’ètica
d
del codi
c
obert pper la defen
nsa de
la privaccitat, els dreets ciutadanns, i la lliberrtat a la xarrxa, així com
m per la deefensa
de la neeutralitat d’IInternet. Aqquesta prop
posta ha d’iincloure coondicions èttiques
per als contractes
c
de
d “hosting”” dels serviidors municcipals, i el ccompromís en la
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utilitzaciió i difusió d’estàndarrds lliures i oberts pel conjunt dee documentaació i
productees resultantss de l'activittat de l'Ajun
ntament de Terrassa.
T

Àmb
bit 4.5 Governan
G
nça
És neecessari avaançar cap a una governnança públicco-comunitària de la ciiutat, facilittant i,
sobreetot, no enttorpint els processos
p
dd'autoorganiització i au
utonomia ciuutadana perr a la
gestiió ciutadanaa dels serveis, projectess i equipam
ments públics. S'ha de rrevisar el sisstema
de goovernança municipal
m
actual,
a
per cconstruir un
na nova gov
vernança pro
rotagonitzad
da per
una cciutadania més
m activa. Les instituucions han d'estar
d
al seervei de la cciutadania i això
requeereix repennsar el seu paper en laa gestió i govern
g
de les
l ciutats cap a un model
m
d’insstitucions en
e comú. La
L descentrralització, la proximitat, la trannsversalitat o la
capaccitat d’actuualitzar-se i corregir lees seves forrmes de fun
ncionar de manera àgiil són
elem
ments claus a tenir en compte en un nou mo
odel de pro
otagonisme ciutadà i pel
p bé
comúú.
L'esttructura de l'Ajuntamen
nt de Terrasssa no està pensada peer fomentarr la participació i
la goovernança oberta
o
de i per a la ciuutadania. L''estructura del
d govern i l'administtració
locall és ara perr ara, massaa compartim
mentada, dee manera qu
ue duplica rresponsabiliitats i
comppetències i allunya
a
i co
onfon a la cciutadania. Tampoc
T
té capacitat
c
d'aactualitzar-sse, en
tenir una estrructura de funcionam
ment feixu
uga i sov
vint sobrebburocratitzaada i
sobreecompartim
mentada. S'eestructura dde manera que la relació amb lla ciutadan
nia és
verticcal, jeràrquuica i de dalt cap a baix, aix
xò fa molt difícil qu
que el govern i
l'adm
ministració local
l
respon
nguin a la vooluntat ciuttadana. Per exemple, laa divisió en àrees
sovinnt ha dificuultat la cooperació i la transveersalitat, tan
nt de caràccter polític com
profeessional. Ells districtess, com a poossibles esp
pais descen
ntralitzats ddel govern local,
estann fortament centralitzatts i presenteen grans maancances d’aautonomia, en la seva gestió
g
i dinnamització, relegats a una relaciió política basada en
n l'oci i noo en l'autog
gestió
col·leectiva del districte
d
i de les activittats que s'h
hi desenvolu
upen. Les nnostres prop
postes
en aqquest àmbit són les següents:
1.

Dotar ells districtess i els seuus Consells Municipaals de majjor capacitat de
funcionaament, decisió, dotacióó i execuciió pressupo
ostària. Creear la figurra del
regidor/aa de districtte que tindrrà com a fu
unció principal recollirr les necessiitats i
prioritatss dels veïn
ns i veïness i les sev
ves aportacions per a ser debattudes,
aprovadees i executaades per less regidories sectorials competentss. S'han de posar
en marxaa estructures operativess que funcio
onin de baix
x a dalt, i laa comunicacció ha
de ser peermanent. Ampliar
A
el pplenari delss Consells Municipals
M
dde Districtee amb
la particiipació de veeïns i veïnees que no fo
ormin part de
d les entitaats representtades.
Impulsarr i reforçar el
e treball coomunitari alls barris, com a eina dee proximitatt i per
fomentarr la cooperaació entre enntitats, perso
ones i serveeis públics.

2.

Revisar i reformulaar l'estructurra municipaal actual. Avançar cap a una estru
uctura
que respongui a unaa nova visióó de la governança en el
e que els drrets socials de
d les
personess han de serr la seva priioritat. Fer una
u auditorria sobre el dimensionaament
actual dels
d
diferen
nts serveiss i empresses municiipals amb la finalitaat de
reorganittzar-les d’aacord amb lles noves prioritats
p
i per
p millorarr la prestacció de
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serveis a la ciutaadania i laa coordinacció interna. Establir mecanismees de
participaació directa de tots els i les treballladors/es municipals.
m
Estudiar ell grau
d’externaalització en
n la prestaació de diferents serveis municcipals i l’ú
ús de
consultories extern
nes per dettectar si és possible minimitzar
ar-lo i poteenciar
l’aportacció de coneiixement dell personal municipal.
m

Àmb
bit 4.6 Democràc
D
cia directta
Una democràciaa real és aqu
uella on la cciutadania té
t veu i con
ntrol sobre lles decision
ns que
els aafecten. Els mecanismees de repreesentació acctuals no só
ón suficientts per garan
ntir la
veu i el controll de la ciutaadania sobrre les institu
ucions. A l'era
l
digital s'obren un
n gran
nombbre de posssibilitats d'eestablir meccanismes dee participació directe qque enriqueeixin i
milloorin la demoocràcia a less nostres ciuutats.
La ddesafecció de
d la ciutad
dania respe cte a la po
olítica muniicipal és unn fet constaatable
arreuu. La baixa participació
ó, un 48,7%
% a les darrreres eleccions municiipals de Terrrassa
en seeria un exemple. La centralitzaci ó de la preesa de decissions des dee l'administtració
muniicipal allunnya a la ciu
utadania dee la particip
pació demo
ocràtica i dde la políticca en
general. La ciuutadania veu
v
com lees instituciions s'allun
nyen dels seus probllemes
quotiidians, i la seva capaciitat d'influirr es fa molt difícil nom
més votant ccada quatre anys.
Una participaciió més directa i de més proxim
mitat on laa ciutadaniia pugui deecidir
direcctament aquuelles qüestions que ll’afecten és la base per
p a la coonstrucció d'una
demoocràcia ciuttadana. Les nostres proppostes en aq
quest àmbitt són les seggüents:
1.

Realitzarr consultes ciutadanes per validarr la legislaciió municipaal o decisio
ons de
caràcter estructural. Les consuultes han de ser vincu
ulants i hann de fer possible
proposarr ordenances, ratificar-lles o desestimar-les.

2.

Estudiar nous mecaanismes quee millorin la participaació de la cciutadania al
a Ple
beratius i ddecisius perr a la
municipaal. Revisar i ampliar els mecaniismes delib
participaació ciutadaana en els assumptes que seran debatuts aal Ple, els quals
hauran de ser traactats de m
manera oblligatòria, i prèviamennt, als Con
nsells
municipaals sectorialls o territoriials.

3.

Estudiar la viabilitaat i implem
mentació deel vot directte real i peermanent. El
E vot
r
i perm
manent és uun mecanism
me de con
ntrol que gaaranteix qu
ue els
directe real
càrrecs electes
e
actuïïn al servei del bé com
mú. Per tant s'estudiarà una propossta en
què la vootació ciutaadana es puggui complem
mentar amb
b l'activitat oordinària deel Ple
Municipal, a través d'un m
model híbriid de partticipació (D
Democràciaa 4.0
municipaal).

4.

Promourre els processos i instruuments neceessaris per a la particippació presen
ncial i
digital en una ciutaat democràttica. Crear un sistema d'identificaació-autentiicació
meti garantirr els estànd
dards de seguretat, priivacitat i drret de
ciutadana que perm
u organism
me que vetllli per la com
mpatibilitat i integració
ó dels
participaació. Crear un
diferentss elements del
d procés pparticipatiu.
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Àmb
bit 4.7 Govern
G
Obert
O
L'accció del govvern de la ciutat s'haa de fer am
mb i per laa ciutadaniia. La legisslació
muniicipal ha de
d ser consstruïda i m
modificada a la vista de tots i totes, de forma
f
col·laaborativa i transparentt, entre la cciutadania, la societat civil experrta i els gov
verns,
mitjaançant proceessos de reccollida de ppropostes i aportacions,
a
, espais d'avvaluació, essmena
i de validació. Sovint
S
s'utillitza el term
me govern obert
o
sobre la base de la transparèència,
no obbstant la traansparència és una conndició, però no l’única actuació d'uun govern obert.
o
Existteix tot un nou camp a desenvollupar a trav
vés de la participació oberta (dig
gital i
analòògica) gràciies a Intern
net com a nnova arena per a la política, gara
rantint semp
pre la
univeersalitat de l’accés a la participaci ó.
Els pplens de l'Aj
Ajuntament lluny
l
de serr espais per a la deliberació, per a la participació i
per a la presa de
d decisionss dels aspecctes que con
ncerneixen el conjunt dde la ciutad
dania,
s'hann convertit en
e un conjun
nt de tràmitts i protocolls on es reuneix la classse política, on la
particcipació ciuutadana és gairebé ineexistent i on
o els polítics tenen uun xec en blanc
atorggat en unes eleccions per
p decidir ssobre el futu
ur de la ciutat i dels seeus habitantts. Un
goveern obert és un govern basat en laa col·laboracció i la partticipació acctiva de la gent,
g
i
per ttant no es pot limitar a oferir innformació o escoltar sinó
s
que haa d'implicarr a la
ciutaadania en el procés de governar
g
i cconstruir la ciutat.
c
1.

Desenvoolupar i reegular les Iniciatives Legislativ
ves Populaars en el marc
competencial municcipal. Reguular que la ciutadania pugui pressentar Iniciaatives
Legislatiives Populaars directess, que es transformin
t
n en referèn
èndums/consultes
ciutadanes vinculan
nts. Una peetició de laa ciutadania, firmada per un no
ombre
mínim de persones, pot obligarr a la votació d'ordenan
nces, legislaació o acords.

2.

Establir un sistema de presssupostos paarticipatius vinculants,, en el qu
ue un
percentatge determiinat (entre eel 5 i el 10
0%, a estud
diar segons les possibillitats)
del presssupost mu
unicipal seerà gestionat de form
ma oberta, participativa i
vinculannt. Proposem
m uns presssupostos participatius
p
s que ja dees del seu inici
incloguinn la desceentralitzacióó i corresp
ponsabilitzaació ciutaddana del model
m
d'inversió d’una parrt del pressuupost municcipal.

3.

Estudiar i establir els mecani smes necesssaris per poder
p
elaboorar la legisslació
municipaal i l'acció de
d govern dde forma ob
berta i col·laaborativa am
mb la ciutad
dania.
Garantir mecanismees oberts dde recollida de propostes, aportaccions i esm
menes,
espais d'avaluació i de validaciió ciutadanaa per les priincipals acccions de gov
vern i
per la leggislació mun
nicipal.

Àmb
bit 4.8 Dret
D a dec
cidir. Dre
et a decidir-ho tot i en comú
ú
L’aposta per la democràciia real és aal cor del projecte
p
de Terrassa enn Comú. Aquest
A
comppromís suposa la defeensa del drret personall i col·lectiu a decidirr sobre totees les
qüesttions rellevvants que deeterminen laa vida en comú,
c
entre les quals ees troba el dret
d a
l’autoodeterminació.
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Aqueest comprom
mís no preessuposa unna posició única,
ú
Terrassa en Coomú és un espai
pluraal on convviuen perso
ones amb identitats i orígens múltiples i amb div
verses
perceepcions de la
l qüestió nacional i terrritorial.
L’exxigència de la
l reivindicació democcràtica del dret
d a decidiir no pot ana
nar dissociad
da del
dret a decidir enn altres àmb
bits de la viida política i social dell país. Com
m la resta de drets
humaans, el drett a decidir no s’ha dee pidolar, s’’ha de conq
querir. Per tot això, donem
suport a totes lees mobilitzaacions sociaals que con
ndueixin al seu exercicci efectiu, llliure i
inforrmat. I aixíí mateix, creiem
c
proffundament en la necessitat de vvincular aqu
uestes
mobiilitzacions amb
a
l’oberttura de proccessos consstituents quee permetin aprofundir en la
demoocràcia tantt a Cataluny
ya com a la resta de l’E
Estat, processsos en quèè la ciutadan
nia ha
de pooder debatree i decidir. En aquest ccontext i am
mb aquest ob
bjectiu defin
inim els seg
güents
comppromisos.
1.

Defensem
m el dret deel poble de C
Catalunya a decidir de forma col·llectiva sobrre tots
els aspecctes que ten
nen a veuree amb la sev
va vida i ell seu futur, i a dotar-see dels
instrumeents necessaaris per fer ppossibles aq
quest dret. El
E program
ma de Terrasssa en
Comú cooncreta aqueests instrum
ments en el Bloc
B 4.

2.

En relaciió al dret d’autodeterm
minació, Terrrassa en Co
omú considdera que el poble
català, en tant que subjecte poolític, ha dee disposar de
d la sobiraania democràtica
necessàrria per a ferr efectiu l’eexercici del dret a deciidir el seu ffutur políticc amb
llibertat.

3.

q l’exerciici del dret a decidir deel poble de Catalunya
C
ssobre el seu
u futur
Creiem que
ha de tennir totes less garanties ddemocràtiques per aco
onseguir el m
màxim niveell de
deliberacció, particip
pació i incluusió social i política.

Àmb
bit 4.9 M
Mitjans de
e comunicació púb
blics de proximitat
p
t i de
q
qualitat.
El ppensament crític és democràcia.
d
Cal capg
girar les dinàmiques ddels mitjan
ns de
comuunicació, coomençant peels públics de proximittat, perquè vegin a la cciutadania com
c
a
coproopietària i no com a client, peerquè respo
onguin prio
oritàriamentt a l'objectiiu de
prom
moure el pennsament críttic i el debaat lliure i plu
ural d'idees.
Els m
mitjans de comunicaci
c
ió públics loocals són un
u servei pú
úblic i teneen un paperr molt
impoortant com a element co
ohesionadorr dins el mu
unicipi, com
m a referent informatiu, com
a im
mpulsor de la
l participacció ciutadanna i com a aparador de
d les activvitats quotid
dianes
econnòmiques, soocials, cultu
urals, de la ppluralitat po
olítica i delss projectes dde futur. En
n totes
les soocietats quee s'anomeneen democràttiques la gaarantia de laa transparènncia, l'honestedat,
la neeutralitat i el
e pluralisme ha de ser no només una profunda convicciió sinó tamb
bé un
eix ffonamental de la seva actuació.
a
D
Des de l'arrib
bada de la democràcia
d
l'Ajuntameent de
Terraassa ha dessenvolupat un seguit de mitjans de comuniicació munnicipals desstinats
priorritàriament a difondre les
l activitatts i projectees que generra la gestió del municiipi i a
reflecctir la vida social, econ
nòmica i culltural del co
onjunt de la ciutat.
Actuualment, esttan operatiu
us: el butllettí municipaal Visquem Terrassa, laa televisió Canal
C
Terraassa Vallès,, la Ràdio Municipal,
M
lla web municipal i el diari
d
digital T
Terrassa Diigital.
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En uuns momentts de desafeecció d’unaa part de laa ciutadaniaa vers les innstitucions, es fa
imprrescindible reforçar els mecanissmes de participació i avaluaciió de l’acttivitat
instittucional, peer tal de garaantir que la transparènccia en la sev
va relació aamb la ciutaadania
i en lla comunicaació de l'accció municippal esdeving
gui un elemeent prioritarri.
Per aaquesta raó és impresccindible quee es compaarteixin i s'aapliquin de manera rig
gorosa
els pprincipis i els valors que es reccullen en el
e Decàleg de bones ppràctiques de la
comuunicació loccal pública, impulsat peel laboratorri de Periodiisme i Com
municació peer a la
Ciutaadania Plurral de la Un
niversitat A
Autònoma de
d Barcelon
na. Cal garrantir inform
mació
veraçç, imparciall, diversa i plural al seervei de la ciutadania
c
i no al serveei dels interressos
partiddistes i perssonals de qu
ui ostenta ell poder mun
nicipal. Les nostres proopostes en aquest
a
àmbiit són les següents:
1.

M
dee Comunicaació com a organismee de controll dels
Crear el Consell Municipal
p
locaals, on hi haagi participaació de reprresentants dde la ciutadania i
mitjans públics
entitats ciutadanes,
c
a banda dee representan
nts dels pro
ofessionals ddels mitjans, per
asseguraar que es com
mpleixin elss apartats an
nteriors.

2.

Vetllar perquè
p
els mitjans
m
de comunicació locals, públics
p
i pri
rivats, incorrporin
l'equitat de gènere en els seuss contingutts, promogu
uin la paritaat i la pressència
equilibraada d'homess i dones i eliminin qu
ualsevol contingut sexxista o degrradant
per les dones.
d

3.

Garantir que el Servei de C
Comunicaciió i Premssa de l'Ajuuntament faciliti
fa
blics i privaats, amb totaal transparèència.
informacció als mitjaans de comuunicació púb

4.

Potenciaar xarxes d'informació
d
ó i comunicació muniicipal a traavés de totts els
mitjans i canals quee generin p ensament crític,
c
debat lliure i pluural d'idees i que
tractin laa ciutadania com a coprropietari/a i no com a client.
c
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