
 

 

UN ACORD PER TERRASSA 

 

Terrassa és una gran ciutat que s’enfronta a importants desafiaments socials i 

econòmics. La crisi ha colpejat a famílies i empreses i ha deixat sense feina, i a vegades 

sense habitatge, a molts dels nostres  ciutadans i ciutadanes.  

 

Considerem que és obligació dels i  les representants polítiques tenir com a principal 

objectiu que la ciutat mantingui la seva cohesió com una sola comunitat i que es 

redueixin les desigualtats socials que la crisi ha propiciat. 

Per això  és necessari que les polítiques socials es situïn  en el centre de l’activitat 

municipal, però també cal donar un nou impuls a la promoció de l’activitat econòmica 

generadora dels  nous llocs de treball que tant necessitem. De la mateixa manera que cal 

mantenir un compromís clar i contundent en la defensa dels serveis públics universals i 

de qualitat, com la salut, l’educació i els serveis socials. Entenent que el municipalisme 

ha de ser la base en el que es fonamenti el treball pel futur de la ciutat, posant les 

persones com a subjectes actius en el centre de l’activitat municipal.  

 

També som conscients que cal un nou contracte amb la ciutadania perquè recuperi la 

confiança en les institucions i en els i les polítiques elegides per liderar-les. S’ha de 

donar resposta a la demanda social  de més transparència a les administracions i de més 

eines de participació. De la mateixa manera que els nous temps obliguen també a tenir 

un ajuntament més ben connectat amb la ciutadania i més proper a la realitat de la 

ciutat. Per això cal fer-ne una renovació en profunditat, superant antigues estructures i 

fonamentar-lo en la transparència, la proximitat i la participació ciutadana.  

Cal doncs, adaptar les estructures de gestió i de relació  de l’Ajuntament amb la 

ciutadania, implementant un sistema actiu, àgil, accessible, participatiu i transparent. 

Per tot això creiem que cal un gran acord per garantir la total transparència, la 

participació ciutadana i l’ètica política.  

 

Millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes passa necessàriament també 

per abordar els principals reptes i desenvolupar les actuacions corresponents des d’una 

perspectiva de gènere i des de l’aposta clara per la cultura com a element de vertebració 

social i de llibertat personal. 

 

Política social i cultural,  promoció econòmica, cooperació i participació ciutadana i 

total transparència i ètica públiques són objectius sobre els quals calen grans acords de 

ciutat.  

 

En aquest sentit proposem el següent: 

 

- Pacte per la Terrassa social i l’habitatge 

 

o Garantir la cobertura dels serveis bàsics i els dispositius d’emergència: 

habitatge, subministraments i alimentació 

o Mobilitzar el parc d’habitatges  buits que estan en mans de les entitats 

financeres i immobiliàries, per tal d’evitar els desnonaments que s’estan 

produint a la ciutat, intermediant i posant totes les possibles solucions 

per evitar-los. 

o Treballar per fer de Terrassa una ciutat lliure de desnonaments 

o Augmentar la borsa de pisos de lloguer social 



 

 

 

  

- Pacte per la creació de nous llocs de treball 

 

o Definir una política industrial ambiciosa, creant una agència de promoció 

econòmica exterior especialitzada en el sector industrial 

o Concertar recursos i serveis amb les entitats, institucions i sindicats. 

Cooperació públic privada 

o Desenvolupar programes vinculant l’ocupació i la rehabilitació 

d’habitatges 

o Impulsar programes adreçats a les persones emprenedores i a les 

activitats econòmiques per construir noves oportunitats per l’economia i 

el treball 

o Creació d’un programa específic per la promoció dels polígons 

industrials de la ciutat, potenciant-ne  les xarxes empresarials i el seu 

manteniment  

 

 

- Pacte per l’ètica, la transparència, la proximitat i la participació ciutadana 

 

o Impulsar una renovació a l’Ajuntament seguint els criteris d’eficiència, 

proximitat i qualitat del servei públic 

o Adaptar les estructures de gestió i de relació de l’ajuntament amb la 

ciutadania, implementant un sistema que sigui més àgil, accessible, 

participatiu i transparent. La utilització de les noves tecnologies es 

fonamental perquè es pugui fer més, amb menys recursos. S’ha 

d’impulsar aquest nou model en el que els equips de treball transversals 

puguin donar resposta als nous reptes de l’Administració Pública. 

o Introduir els ciutadans i ciutadanes en el seguiment i supervisió dels 

serveis públics bàsics 

o Transparència absoluta en el comptes i pressupostos municipals, creant 

un comitè pressupostari amb participació ciutadana 

o Revisió del Reglament Orgànic Municipal 

o Impulsar noves eines de participació ciutadana que permetin  que la 

ciutadania sigui subjecte actiu en l’activitat municipal. 

o Signar el contracte ètic amb la ciutadania per part dels regidors i 

regidores amb el compromís de revisar anualment els objectius i el 

balanç de gestió. Aquest codi ha d’incloure també el compromís de 

publicar l’agenda de l’activitat municipal, la no percepció de dietes, fer 

pública la declaració de patrimoni i les retribucions i complir el 

programa electoral 

o Impulsar la segona gran descentralització municipal al territori.  

o Revisar l’estructura territorial i els districtes. Dotar de més capacitat de 

decisió i de gestió als òrgans de participació dels districtes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Pacte per la gestió de l'aigua.  

 

o Iniciar el procés de decisió sobre el futur model de gestió de l’aigua, amb 

informació i transparència, que ha de culminar amb una consulta 

ciutadana per la definició del model de gestió de l’aigua, garantint la 

qualitat, eficiència i control públic del servei sense incrementar-ne el 

cost. 

 

- Pacte per la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 

o Compromís d’impulsar una nova transformació de la ciutat  basada en un 

nou urbanisme en el qual els ciutadans i ciutadanes són els i les 

protagonistes, els agents i l’eix central. Un nou urbanisme en el qual 

s’interaccionen: el projecte urbà de petita escala, l’aplicació de les noves 

tecnologies  al servei de l’eficiència i la qualitat, la mobilitat sostenible, 

la millora ambiental i la salut, l’equitat a l’espai públic, la recuperació de 

la memòria urbana i la seva incorporació com un atribut essencial a la 

diversitat d’usos i funcions, la qualitat de l’habitatge.  

La revisió del POUM s’ha d’articular a partir d’un ampli procés de 

participació ciutadana, en el que la població tingui tota la informació que 

ha de ser debatuda 

 

o Revisió d’usos dels equipaments adaptant-los a la nova realitat 

demogràfica 

 

-  Pacte per la capitalitat i el lideratge territorial 

 

o  Elaboració d’un Pla Estratègic Territorial, amb una àmplia base 

participativa, que ens permeti reformular el posicionament de Terrassa 

en el debat territorial i en la dinamització de projectes com l’Arc 

Metropolità de Barcelona i l’Eix de l’E9 i amb l’objectiu d’estar 

permanentment presents en les taules on es prenguin en consideració les 

opcions de transformació i desenvolupament metropolitanes a nivell 

nacional. Els serveis i equipaments s’han de pensar i gestionar en 

dimensió metropolitana 

 

- Estudiar detingudament la municipalització del transport públic 

 

També som conscients que Catalunya es troba en un moment excepcional de la seva 

història i que l'Ajuntament de Terrassa haurà d'estar a l'alçada d'aquest desafiament i 

seguir el camí que marqui el poble català. Ple compromís de l’Ajuntament de Terrassa 

amb el dret a decidir 

 

 


