
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

Eleccions Municipals 2019 

  



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   2 

 

  



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   3 

 

Índex 
¡Vamos Terrassa!5 

Transformació9 

1. Organització9 

2. Ajuntament 4.09 

3. Comunicació9 

4. Atenció Ciutadana9 

5. Urbanisme9 

6. Smart City10 

Recursos (Eficiència)11 

7. Fiscalitat11 

8. Serveis11 

9. Patrimoni11 

Serveis (Eficàcia)12 

10. Municipals12 

11. Empreses Municipals i Concessions12 

12. Inversió13 

13. Manteniment14 

Benestar Social (Sensibilitat)15 

14. Salut15 

15. Habitatge¡Error! Marcador no definido. 

16. Capacitats Diverses i Accessibilitat15 

17. Gent Gran i Dependència16 

18. Gènere i LGBTIQ16 

19. Drets i Solidaritat16 

Desenvolupament (Valor)18 

20. Ocupació i Empresa18 

21. Polígons18 

22. Comerç18 

23. Turisme i Oci19 

24. Educació19 

25. Escoles i Instituts19 

26. Formació Professional i Universitat20 

27. Cultura21 

28. Joventut21 

29. Esport21 

30. Internacional22 



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   4 

 

 

 

  



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   5 

 

¡Vamos Terrassa! 
Els ciutadans de Terrassa tenim una cita amb les urnes el pròxim 26 de maig, una cita que 

arribarà romanent sense tancar les 

ferides provocades per una de les 

majors crisis econòmiques de la 

nostra història, i en un context 

català que segueix instal·lat en la 

paràlisi provocada per la 

Generalitat, la qual amplifica el 

malestar social i la crisi d'inversions 

que condicionen el nostre futur. En 

definitiva, una crisi general a la qual 

se suma a la nostra ciutat 

l'esgotament d'un model polític 

envellit després de quaranta anys, 

incapaç de superar inèrcies i vicis 

que resulten un llast que impedeix 

mirar l'horitzó amb optimisme. 

Aquesta falta de projecte es 

manifesta amb la pèrdua 

d'oportunitats en la indústria, en 

les dificultats del comerç de 

proximitat, en l'accés i qualitat del 

nostre sistema sanitari i educatiu, 

en el baix aprofitament del nostre 

impuls cultural i esportiu com a 

marca de projecció nacional e 

internacional, per la indolència en 

la política de planificació dels 

serveis públics municipals, etc. 

En els últims quatre anys, els nostres veïns i veïnes han sofert l'augment dels impostos i taxes 

que el govern municipal ha realitzat sense que la neteja hagi sofert cap millora o l'accés a 

l'habitatge s'hagi facilitat. L'administració no ha sabut adaptar-se a les noves demandes d'una 

ciutadania més exigent i millor informada, i aquesta paràlisi s'ha manifestat en la incapacitat 

per a abordar un nou urbanisme, des de la col·laboració entre el sector públic i el privat, que 

respongui a la necessitat d'habitatge assequible, la transformació estratègica de la ciutat, la 

dignificació de les rieres o la modernització dels nostres polígons industrials. Els serveis públics 

estan constantment en crisis amb un servei de neteja que ha estat reprovat social i 

políticament per primera vegada en la història, la gestió de l'aigua està judicialitzada per una 

obcecació demagògica que pot costar molt cara als contribuents, no s'ha abordat amb serietat 

la digitalització interna de l'ajuntament per a millorar l'atenció a ciutadans i empreses, i no 

s'actua de manera coordinada amb altres administracions perquè la despesa social sigui 

suficient i eficaç en la normalització de la situació dels nostres veïns més vulnerables. 

En el Grup Municipal de Ciutadans en els últims quatre anys hem posat el focus en la creació 

d'ocupació, amb propostes que han millorat l'atenció dels aturats de llarga durada i impulsat 

polítiques de formació ocupacional, a més d'acompanyar altres sobre la millora dels polígons 

industrials, o ser decisius en la major inversió en la història que ha millorat el transport públic 

incorporant per primera vegada vehicles ecològics. Hem encoratjat reformes normatives per a 

dinamitzar el comerç, hem iniciat i donat suport a denúncies sobre llistes d'espera o l'atenció 
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d'urgències als nostres hospitals, proposant noves estratègies per a millorar l'accés als nostres 

col·legis i en la lluita contra la segregació escolar, hem trepitjat el terreny i acompanyat a 

entitats associatives, esportives i culturals de tota mena per a poder treballar una marca de 

ciutat que ens obri no només a Catalunya, sinó a Espanya i al món com a ciutat de referència. 

Ens hem oposat a la pujada d'impostos, hem denunciat que les prioritats de l'ajuntament 

haguessin de ser aquelles que fomentin l'activitat i no les que responguin a interessos 

clientelistes, el temps ha demostrat que teníem raó en la nostra crítica al model polític de 

gestió, i per això la neteja o l'accés a l'habitatge han continuat a la deriva. No ens van fer cas 

quan vam dir que calia abordar una revisió urbanística, aquesta negació va fer necessària una 

política de pegats de la ciutat aliena a una mínima planificació integral i integradora de la trama 

urbana, impedint la construcció d'habitatge social, fent que la ciutat segueixi d'esquena a les 

seves rieres o arrossegament els peus en l'oferta de sòl per a les indústries del futur. La justícia 

també ens ha donat la raó sobre una municipalització de la gestió de l'aigua que no era una 

demanda ciutadana i que, si no es posa remei, li pot costar a la butxaca del contribuent una 

mitjana de 1.200 euros per família. A tot l'anterior afegir que la nostra proposta de 

transformació de l'ajuntament no ha estat aprofitada abandonant la iniciativa de liderar els 

canvis que la ciutat necessita, per a donar resposta a les necessitats de millora dels serveis 

públics, l'augment de l'ocupació i el benestar i la protecció de les famílies més vulnerables. 

El meu compromís amb Terrassa és amb tots els seus ciutadans i ciutadanes, un compromís 

que té com a únic objectiu millorar el bé comú des de la confiança que dóna el coneixement de 

la realitat del dia a dia dels nostres conciutadans i l'activitat del nostre ajuntament; la valentia 

per liderar un projecte polític centrat en els problemes reals, l'interès general i la regeneració i 

rejoveniment de la política local; i oferint la possibilitat d'un futur diferent gràcies a un 

ajuntament que es transformi en un motor que posi al descobert tot el potencial de 

coneixement, innovació i participació de la Terrassa del segle XXI. 

El programa de Ciutadans per a les eleccions Municipals de 2019 és el meu compromís per a 

aquest projecte de ciutat fonamentat en la confiança, la valentia i el futur. Un ajuntament que 

gestiona més de 240 milions d'euros deu i pot posar-se al servei de la creació d'activitat per a 

millorar l'ocupació i el benestar. Per això és ineludible una transformació que no es pot 

conformar amb fer un ajuntament nou, sinó un nou ajuntament: 

• Un nou ajuntament que sigui TRANSFORMADOR, que posi l'administració al servei de 

ciutadans i empreses, donant el protagonisme a les àrees de transició digital, la 

innovació i l'urbanisme com a eixos que dinamitzin la resta de les àrees. 

• Un nou ajuntament que sigui EFICIENT amb els diners dels ciutadans i l'obtingut amb la 

gestió del patrimoni municipal, baixant i adaptant la fiscalitat a famílies i empreses. 

• Un nou ajuntament que sigui EFICAÇ en la provisió dels serveis públics, en col·laboració 

amb el sector privat per a aconseguir l'excel·lència al millor preu, en la neteja, el 

subministrament de l'aigua, la construcció d'habitatges, el transport públic, etc. 

• Un nou ajuntament que sigui SENSIBLE amb els aspectes que incideixen en la qualitat 

de vida dels ciutadans, i especialment amb aquells col·lectius o famílies exclosos o 

desfavorits, més enllà d'obligacions administratives o competencials. 

• Un nou ajuntament generador de VALOR en l'explotació de les potencialitats de la 

primera ciutat del Vallès, i una de les més importants d'Espanya. El reconeixement, 

suport i acompanyament a les nostres empreses, comerciants i autònoms, mestres i 

alumnes, artistes i esportistes, joves i treballadors; és la política que pot generar riquesa, 

augmentar el finançament de les polítiques públiques sense descansar en la butxaca del 
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contribuent, millorar els serveis que es presten a ciutadans i empreses, disminuir les 

desigualtats i multiplicar el valor del nostre treball. 
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Transformació 
Per a poder canviar la ciutat l'ajuntament ha de canviar, i aquest canvi només es podrà realitzar 
utilitzant les palanques adequades en àrees que actuïn de motores de la resta. No n'hi ha prou 
amb adaptar-se als canvis que el desenvolupament, el progrés i les noves generacions 
suggereixen, és necessari liderar-los en un horitzó de progrés individual i col·lectiu. 

1. Organització 
Capacitarem els recursos humans de l'ajuntament amb noves habilitats en un entorn 
cada vegada més tecnificat.  

• Agilitarem els processos interns i oferir més recursos d'atenció externa, 
aprofitant els beneficis de la nova estructura “Fem Ajuntament” que en el seu 
moment va propiciar Ciutadans. 

• Augmentarem la formació sobre noves tecnologies en un entorn de “oficina 
sense papers”. 

• Facilitarem la implantació de nous perfils i models de treball que modernitzin 
l'atenció a la ciutadania i la conciliació familiar. 

• Millorarem els nivells de transparència de l'ajuntament, els seus càrrecs públics 
i grups municipals. 

• Continuarem millorant els dispositius de participació ciutadana en totes les 
àrees per a millorar l'acció municipal. 

2. Ajuntament 4.0 
Desenvoluparem noves eines necessàries per a facilitar la transformació digital de la 
corporació municipal per a millorar la fiabilitat dels processos d'administració i de 
gestió a nivell general: De l'oficina sense paper a l'oficina en el mòbil, de l'ajuntament 
físic a l'ajuntament virtual. 

• Crearem una direcció de “Transformació”. 

• Crearem una regidoria que agrupi tecnologia i sistemes d'informació 
“Ajuntament 4.0”. 

• Redissenyarem els processos digitals en un entorn d'automatització que elimini 
errors i simplifiqui tramitacions. 

• Millorarem i ampliarem els àmbits d'aplicació de les noves tecnologies a totes 
les àrees de gestió, atenció i participació. 

3. Comunicació 
Crearem nous espais de formació i divulgació basats en la cultura digital en un context 
de transformació dels processos administratius i de noves necessitats dels ciutadans, 
entitats i agents econòmics. 

• Crearem una cultura de comunicació interna entre àrees. 

• Canalitzarem cap a l'exterior el desenvolupament de l'acció municipal 
prioritzant els nous canals d'informació més populars. 

4. Atenció Ciutadana 
Implementarem desenvolupaments que simplifiquin la relació de l'ajuntament amb la 
ciutadania, agilitin les tramitacions i garanteixin la privacitat en l'intercanvi 
d'informació. 

• Desenvoluparem “l'Ajuntament en el mòbil”. 

• Simplificarem la relació amb l'administració municipal. 
5. Urbanisme 

Incorporarem una visió d'excel·lència en el desenvolupament d'un pla ambiciós que 
posi el territori urbà al servei del creixement integral de la ciutat. Per tant, establirem 
unes noves bases de creixement creant oportunitats d'inversió, reequilibrant les 
desigualtats mitjançant l'urbanisme, atès l'envelliment de la població i contribuint 
simultàniament a la marca de la ciutat. 

• Prioritzarem modificacions del POUM que reactivin l'activitat econòmica en 
relació al comerç tradicional i electrònic, habitatge, rieres i polígons. Agilitarem 
la concessió de llicències dotant de recursos a les àrees implicades. 
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• Un Pla d'habitatge social que impliqui el sector públic i privat, mobilitzant sòl 
que augmenti una oferta assequible i social preferentment de lloguer. 

• Desenvoluparem de manera prioritària l'entrada Sud de la ciutat instant a la 
Generalitat i a l'Estat a realitzar les inversions previstes i encara no concretades. 

• Esponjarem el centre històric contemplant la remodelació del Mercat de la 
Independència i la seva obertura a la Rambla. 

• Farem un nou pla d'equipaments municipals que atengui la simplificació i 
racionalització de totes les dependències municipals, que inclogui l'estudi de 
l'aprofitament de l'espai que en un futur alliberarà l'actual estació d'autobusos. 

• Establirem una estratègia de finançament per a recuperar el “Pla de barris” per 
al Districte-3. 

• Un Pla de recuperació de les rieres per a ús públic amb compromís financer 
anual, i exigirem les inversions pendents del ACA en el marc d'un pla Director 
coordinat. 

• Desenvolupem els polígons industrials. Sostenibles, adaptats a un esquema 
d'economia circular i amb serveis per als treballadors (llars d’infants, centres de 
dia…). 

• Col·laborarem en la concreció de propostes vertebradores que poguessin fer 
realitat la unió del Vallès Occidental amb l'Oriental, sense abandonar el 
potencial de Terrassa com a punt de trobada entre el Baix Llobregat i el Àrea 
Metropolitana de Barcelona a través de la B40. 

• Noves estacions de FFCC en Ca Boada/La Maurina, Segle XX/La Cogullada i la 
incorporació de la ciutat a la Zona-2 tarifària mentre es concreta el 
desplegament de la T-Mobilitat. 

• Continuarem reivindicant la supressió del peatge de les Fonts. 

• Consensuarem nova redacció del POUM amb tots els agents socioeconòmics. 
6. Smart City 

Ampliarem i desenvolupar les infraestructures digitals necessàries per a millorar els 
serveis públics implementant nous sistemes que millorin els serveis i la gestió de 
l'espai públic, en col·laboració amb la universitat i les empreses. 

• Farem un pla per a desenvolupar la internet de les coses en els serveis públics. 

• Crearem un pla per a desenvolupar el Big Data i la Intel·ligència Artificial en els 
serveis públics.  

• Posarem la tecnologia al servei de l'economia circular. 
  



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   11 

 

Recursos (Eficiència) 
Per a millorar els ingressos municipals sense elevar la pressió fiscal l'ajuntament ha d'adoptar 
un paper motor perquè la ciutat es desenvolupi i generi més riquesa. 

7. Fiscalitat 
Rebaixarem la pressió fiscal municipal i equilibrar taxes i impostos per a eliminar 
desigualtats contributives, sempre com a conseqüència d'una política econòmica que 
generi més activitat. 

• Ajustarem les taxes a la realitat del cost de cada servei. 

• Taxa de residus. Estudiarem la incorporació de descomptes a empreses, 
comerços i particulars premiant les millors pràctiques de reciclatge i la reducció 
d'escombraries. 

• Rebaixarem una mitjana general del 20% en els Guals. 

• Noves bonificacions per a IAE i ICIO aplicables a empreses, condicionades a 
l'augment d'ocupació. 

8. Serveis 
Simplificar ha de ser el criteri fonamental en un ajuntament al servei dels seus 
ciutadans. Tant la ciutadania com entitats i agents econòmics en general, necessiten 
realitzar innombrables gestions en l'àmbit municipal i aquests s'han de resoldre de 
manera eficaç. 

• Crearem nous espais d'atenció personalitzats dedicats a oferir solucions àgils. 

• Implementarem una estratègia que simplifiqui els procediments per a donar 
solucions personalitzades. 

9. Patrimoni 
L'ajuntament disposa d'una enorme quantitat d'actius de tota mena que no han de 
romandre en l'inventari de manera improductiva. 

• Crearem una estratègia de dinamització d'actius per a generar oportunitats de 
desenvolupament. 
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Serveis (Eficàcia) 
Per a optimitzar tots els serveis que una corporació presta a ciutadans, col·lectius i empreses, 
l'ajuntament ha de simplificar la seva estructura per a millorar aquesta atenció en un doble 
àmbit, general i personal. La simplificació, la digitalització i la professionalització són claus per a 
la seva millora, així com l'anàlisi de la seva qualitat. 

10. Municipals 
Aconseguirem l'excel·lència dels serveis que presta directament l'ajuntament. És 
possible transformant l'atenció d'aquests adaptant-se a les necessitats dels usuaris. 

• Al Medi Ambient mitjançant una política que incentivi la seva protecció i millora. 

• Mobilitat, nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que tingui en compte una anàlisi 
de Big Data. Implantarem de forma més integradora la Zona d'Urbana 
d'Atmosfera protegida (ZUAP) i tractarem en temps real el trànsit i la seva 
regulació mitjançant sensors urbans. 

• Seguretat Ciutadana, policies i ciutadania. 
o Invertirem el dèficit històric augmentant la plantilla fins a aconseguir 

una ràtio de dos agents per cada mil habitants. 
o Estudiarem l'assignació de recursos per a una policia de barri.  
o Millorarem l'eficàcia policial incorporant les noves tecnologies de la 

informació i habilitant un espai comú que millori la coordinació dels 
serveis d'emergència de la ciutat (Policia Municipal, Mossos, Bombers i 
Ambulàncies). 

o Millorarem la coordinació de forces policials i de protecció civil en els 
fòrums ja existents. 

o Revisarem els protocols d'actuació i coordinació entre la policia 
municipal i la resta dels serveis de l'ajuntament en honor de millorar el 
servei integral a la ciutadania. 

o Implementarem un nou canal de comunicació digital per a millorar 
l'atenció policial. 

o Valorarem la creació d'una unitat canina, per a combatre el tràfic de 
drogues i millorar la vigilància de les nostres places. 

o Estudiarem la instal·lació de sistemes de videovigilància en les entrades 
de la ciutat, principals avingudes, urbanitzacions apartades, així com en 
aquells llocs que sigui necessari un control preventiu. 

o Millorarem el control d'edificis i habitatges ocupats on hi hagi 
problemes de convivència, fent que es compleixin les resolucions 
judicials i instant als bancs que mantinguin les seves propietats en bon 
estat. Crearem un servei municipal d'intermediació per a buscar 
solucions als casos d'ocupació irregular d'habitatges i edificis per 
persones sense recursos, proporcionant-los assessorament i plantejant-
los alternatives d'ús social. 

o Crearem l'oficina del portaveu de Policia Municipal, a fi de garantir el 
dret dels ciutadans a rebre una informació rigorosa i veraç sobre 
l'activitat d'aquest servei. 

• Continuarem ampliant l'atenció i els recursos per a millorar el civisme en relació 
a l'estat de l'espai públic, la convivència en zones d'oci i amb els animals de 
companyia en carrers i parcs. 

• Estudiarem millores en la identificació dels animals de companyia, drets i deures 
de posseïdors i propietaris d'animals, i crearem nous espais per a ús exclusiu. 

11. Empreses Municipals i Concessions 
Subordinarem els models de gestió a la qualitat del servei que es presta a cada 
moment, la seva eficiència i la seva eficàcia en relació al seu cost, sostenibilitat i 
percepció per part dels usuaris. Establirem prioritats en els serveis a través dels 
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contracte-programa, i incorporarem mesures de conciliació laboral als mateixos i en els 
plecs de condicions quan es tracti de contractes de servei o concessions. 

• Eco-Equip SAM, neteja urbana i recollida de residus. 
o Elaborarem un Pla de xoc per a millorar la neteja de la ciutat. 

o Incrementarem els recursos i millorarem la resolució d'incidències i 
l'atenció ciutadana en el marc d'un nou “Pla de Residus”.  

o Digitalitzarem el servei per a optimitzar la recollida i transport. 
o Estudiarem la implantació de millores en el control del reciclatge 

d'empreses, comerços i particulars. 

• Egarvia SA, redissenyarem zones de pagament utilitzant noves tecnologies 
d'anàlisis de la mobilitat i repensarem l'aparcament en superfície atès un nou 
PMU. 

• Foment de Terrassa SA, apostarem per la formació continuada i ampliació del 
programa “Treball als barris” en els barris de Guadiana, Guadalhorce i Can Palet 
II, Can Parellada, Can Tusell i Ègara. 

• Funerària de Terrassa SA, establirem una nova estratègia que abordi el nou 
escenari competitiu. 

• Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA, posarem en marxa un nou 
contracte programa amb un compromís d'ampliació del parc d'habitatges i 
explotarem totes les possibilitats de noves promocions mitjançant la figura de 
cessió de drets en superfície. 

• Parc Audiovisual de Catalunya SL, establirem sinergies entre el sector públic i 
privat per a continuar promocionant la indústria audiovisual. També, valorarem 
la naturalesa de la pròpia societat amb la finalitat de poder disposar de més 
capacitat inversora. 

• Patrimoni Municipal de Terrassa SL, redefinirem l'estratègia per a aconseguir 
millorar l'interès per l'Orbital-40, especialment en el sector del videojoc i realitat 
virtual. 

• Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, assimilarem el paper real a 
la ciutat per a poder reforçar el sentit dels mitjans de comunicació públics locals, 
atesos els nous paradigmes tecnològics. 

• TAIGUA EPEL, elaborarem un pla director d'infraestructures, que millori el 
control automatitzat de la xarxa, la seva seguretat, i la qualitat de l'aigua. Així 
mateix, treballarem perquè el servei públic de l'aigua es continuï garantint amb 
la major eficiència econòmica, amb independència del número i naturalesa de 
les empreses que el gestionin a cada moment.  

• Transport Municipal, donarem suport a la tramitació del concurs per a una nova 
concessió que garanteixi els llocs de treball, millori el servei ampliant rutes i 
horaris, ampliï beneficis socials, aposti per l'ecologia i adopti les noves 
tecnologies amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència. 

12. Inversió 
Recuperarem els nivells d'inversió en l'espai públic d'abans de la crisi és prioritari per 
a desenvolupar la ciutat i mobilitzar al sector privat. 

• Instarem a la Generalitat a millorar el traçat de la C-243, al barri de Can Palet de 
Vista Alegre. 

• En col·laboració amb la Generalitat, estudiarem avançar inversions per a la 
construcció d'un carril per a vianants i bicicletes segregat de la carretera 
Terrassa-Sabadell per a comunicar la ciutat amb l'Hospital. 

• Elaborarem un Pla per a convertir tots els parcs públics infantils en inclusius. 

• Repensarem el disseny del traçat dels carrils bici en el marc d'un nou PMU. 

• Implicarem els Districtes i barris en una nova gestió dels programes de 
dinamització que combini criteris d'urgència i importància sobre els projectes 
presentats. 
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13. Manteniment 
Prioritzarem els nivells d'inversió en manteniment en l'espai públic d'abans de la crisi 
és fonamental per a recuperar el benestar col·lectiu. 

• Elaborarem un Pla d'asfaltat i recuperació de voreres especialment en les Zones-
30. 

• Posarem en marxa la redacció d'un nou pla director per al Parc de Vallparadís 
que complementi la gestió integral de totes les zones verdes. 

• Prioritzarem el pla de l´Anella Verda i la dotarem dels mitjans necessaris per al 
seu desenvolupament i conservació mediambiental i enfocar activitats físiques, 
educacionals i d'oci a l'aire lliure. 
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Benestar Social (Sensibilitat) 
Per a millorar el benestar general cal incrementar la qualitat dels serveis, la política d'horaris 
que faci compatible la conciliació familiar, els drets de les persones jubilades i l'atenció dels quals 
per circumstàncies viuen situacions difícils en el familiar, social o econòmic. L'atenció al benestar 
és un mandat que, amb independència de la competència, ha de ser prioritari a fi de fomentar 
la qualitat de vida, augmentar el benestar i disminuir les desigualtats. L'estratègia general ha 
d'estar supeditada a l'atenció universal i la qualitat, en col·laboració amb totes les 
administracions i el Síndic local com a recurs d'última instància en la defensa de drets individuals 
i col·lectius. 

14. Salut 
Establirem polítiques d'exigència cap a administracions superiors per a augmentar els 
recursos que possibilitin una millora de l'atenció, i establir una estratègia divulgativa 
municipal cap a la població en general i a les escoles en particular. 

• Atenció Primària 
o Instarem a la Generalitat a la posada en marxa del CAP Nord i licitar el 

de Ca n’Anglada, el Centre de Dia la Pineda 2 i Centri Respir per a 
persones amb discapacitat intel·lectual severa. 

o Prioritzarem l'atenció cap a les malalties poc freqüents. 
o Elaborarem un Pla especial d'atenció al col·lectiu de celíacs per a 

aconseguir una “Ciutat sense gluten” inclusiva i solidària. 
o Continuarem donant suport als pares i cuidadors de nens amb trastorns 

de l'espectre autista (TEA), amb la finalitat d'incrementar la capacitat 
dels pares i familiars a recolzar el desenvolupament dels seus fills. 

o Col·laborarem en projectes i infraestructures necessàries a les entitats 
sense ànim de lucre per a brindar l'oportunitat a les persones amb TEA 
i les seves famílies per a connectar-se socialment, interactuar i evitar 
l'aïllament social. 

• Atenció Hospitalària 
o Millorarem la cooperació entre CST i Mútua de Terrassa per una millora 

integral de l'atenció i demandarem un augment de recursos per a 
minimitzar sobrecàrregues en CAPs, Urgències, llistes d'espera i millorar 
l'atenció familiar i especialitzada. 

o Coordinarem esforços perquè els ciutadans puguin tenir un servei de 
qualitat amb independència del barri on visquin. 

o Atendrem l'augment de la demanda per a tractaments d'esterilitat en 
els centres hospitalaris públics de la ciutat ja que estan preparats per a 
això. 

15. Habitatge 
Establirem un pla d'habitatge amb un compromís d'inversió anual garantit. 

• Buscarem la col·laboració públic-privada per a abordar projectes vinculats a 
l'increment de l'oferta de lloguer social assequible per a menors de 40 anys. 
Elaborarem una estratègia d'urbanisme equilibrat per a impedir la formació de 
guetos. 
• Impulsarem la construcció d'habitatge públic de lloguer i venda per a situar 
l'oferta pública en el 15% del total a mitjà termini. 
• Continuarem lluitant contra les ocupacions il·legals incíviques i mafioses. 
• Millorarem les fórmules d'atenció per a evitar la pobresa energètica. 

16. Capacitats Diverses i Accessibilitat  
Millorarem l'atenció, els serveis i les infraestructures establint nous compromisos amb 
el sector privat. 

• Continuarem exigint a la Generalitat que faci realitat el compromís per a 
construir un centre de dia/residencia per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
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• Prestarem una atenció especial a les escoles d'educació especial municipals per 
a:  

• Reforçar les mesures de seguretat i infraestructures en la zona de jocs infantil, 
així com espais d'ombra en les zones d'esbarjo. 

• Ampliar el servei de monitores i veladores en el servei de menjador, així com 
estudiar la possibilitat d'ampliar l'espai útil del servei de menjador. 

• Continuarem donant suport a través de Foment el servei d'atenció a persones 
amb discapacitat per a incorporar a les persones amb discapacitat al mercat 
laboral. 

• Ampliarem els compromisos per una ciutat sense barreres arquitectòniques. 
17. Gent Gran i Dependència 

Instaurarem polítiques d'exigència cap a administracions superiors i un pla d'incentius 
que involucri al sector privat per a articular alternatives d'atenció. 

• Exigirem a la Generalitat la finalització de l'ampliació en la residència pública de 
Mossen Homs, així com el seu compromís amb la construcció de la residència 
de Sant Pere Nord i un centre de dia en Ca n’Anglada, i dissenyar una estratègia 
que atengui la demanda real. 

• Millorarem l'atenció domiciliària dels col·lectius més dependents; SAD, 
Teleassistència, menjar a domicili, etc. 

• Establirem estratègies d'inversió que ampliïn l'oferta de residències, centres de 
dia i altres fórmules com els habitatges assistits. 

• Crearem un pla de suport per a donar respostes a les necessitats individuals de 
la persona amb malalties neurològiques i el seu cuidador en qualsevol etapa i 
en qualsevol edat: 

o Grups de suport a cuidadors. 
o Treball de prevenció. 
o Creació d'un equip d'atenció a la vellesa integrats en els serveis socials 

d'atenció primària. 
o Reforç de tallers de memòria. 

18. Gènere i LGBTIQ 
Continuarem la labor d'atenció i implantació de polítiques que involucrin a la tota la 
ciutadania en el compromís pel feminisme, la igualtat i la lluita contra la violència de 
gènere. 

• Millorarem les polítiques per la igualtat amb els agents socials. 

• Visibilitzarem deficiències en relació a la igualtat d'oportunitats en relació a les 
dones del col·lectiu gitano o d'immigrants. 

• Involucrarem a l'ajuntament en els programes del Fons Social Europeu destinats 
a combatre les desigualtats amb polítiques d'educació, ocupació i igualtat. 

19. Drets i Solidaritat 
Mantindrem les polítiques actives de protecció i solidaritat cap als col·lectius 
vulnerables a la nostra ciutat. 

• Millorarem els mecanismes d'atenció per a les famílies receptores de la Renda 
Garantida. 

• Atendrem les propostes del Secretariat Gitano de caràcter universal tendents a 
lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. 

• Implementarem una política d'atenció cap als nous residents vinguts de 
l'estranger per a millorar l'assumpció de valors democràtics. 

• Continuarem i millorarem els programes de col·laboració amb el tercer sector, 
el voluntariat i la solidaritat internacional. 

• Estudiarem la possibilitat d'obtenir crèdits universitaris per la realització 
d'activitats de voluntariat. 
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• Elaborarem una avaluació crítica de la implantació de centres de culte, segons 
l'última modificació reglamentària, atenent criteris que compensin desequilibris 
potencials. 
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Desenvolupament (Valor) 
Per a aconseguir generar valor en cada àmbit de la ciutat, és necessari cuidar des de la proximitat 
de l'administració local aquells aspectes de la ciutat que en el seu desenvolupament beneficien 
al conjunt de la ciutadania. 

20.  Ocupació i Empresa  
Enfortirem l'estructura necessària per a atreure l'atenció d'agents econòmics amb 
iniciatives de creació d'ocupació i la seva inclusió en els programes de responsabilitat 
social.  

• En el marc del Districte Industrial buscarem la col·laboració de les empreses de 
Terrassa per a captar projectes d'implantació entre els seus proveïdors. 

• Convertirem a Terrassa en seu permanent dels Corporate Games per tractar-se 
d'un esdeveniment econòmic-esportiu capaç d'atreure empreses a Terrassa.  

• En el marc del programa “Jove Decideix!”, abordarem, mitjançant l'acció 
concertada amb esplais, col·legis i centres juvenils, el seguiment dels joves que 
ni treballen ni estudien perquè s'integrin en el mercat laboral a través de 
programes de formació (certificats de professionalitat, cursos de formació…) 

• Promourem activament l'oferta de jaciments d'ocupació que no es cobreixen a 
la ciutat per falta de treballadors (metal·lúrgia) entre sol·licitants d'ocupació i 
centres educatius. 

• Establirem una estratègia sobre l'impacte de la indústria 4.0 per a potenciar les 
possibilitats de l'autoocupació i/o la reconversió de la petita i mitjana empresa. 

21. Polígons 
Crearem una estratègia de conversió a zones industrials més concordes amb les 
exigències d'infraestructures del segle XXI. 

• Establirem una política de zones industrials atenent criteris que afavoreixin 
l'economia circular, la sostenibilitat i la responsabilitat social empresarial. 

• Promourem activament la creació d'associacions d'usuaris de polígons que 
permetin una interlocució estable entre l'Ajuntament i les empreses usuàries i 
millorin la col·laboració entre elles. 

• Crearem el Districte Industrial de Terrassa com a fòrum de trobada pública-
privada per a l'impuls de polítiques públiques vinculades a l'empresa. 

22. Comerç 
Dotarem als agents de la ciutat vinculats al comerç dels recursos necessaris perquè el 
comerç local sigui un projecte il·lusionant per als emprenedors de Terrassa, 
acompanyant-los a més en la sensibilització sobre compra ètica i sostenible. 

• Impulsarem el paper de la Taula del Comerç com a òrgan de planificació i 
avaluació de les polítiques municipals de comerç. 

• Propiciarem la redistribució dels recursos al comerç, per a equilibrar les 
desigualtats de comerç entre barris. 

• Donarem suport a els eixos comercials dels barris i impulsar-los en aquells barris 
que no tenen, mitjançant la figura del dinamitzador comercial; especialment en 
aquells eixos comercials on no hi ha associacions: Ca Palet, La Cogullada, Ca 
Parellada… 

• Impulsarem la digitalització del comerç de barri mitjançant la creació d'eixos 
comercials virtuals que reprodueixin els mateixos comerços que en hi ha al 
carrer. 

• Impulsarem l'associacionisme en aquells barris on no hi hagi associacions de 
comerciants. 

• Facilitarem els BIDS en els eixos susceptibles de dur-los a terme. 

• Donarem suport a polítiques locals 360è també en l'àmbit de comerç, com a 
publicitat i comunicació conjunta. 

• Elaborarem un cens actualitzat de comerç local, que permeti conèixer els locals 
buits i verificar les condicions de tots els comerços de la ciutat. 
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• Reformarem l'Ordenança municipal que restringeix la implantació de nous 
comerços els carrers per als vianants. 

• Impulsarem una valoració realista, amb tots els actors petits i mitjans, sobre 
l'impacte del comerç electrònic i les possibilitats que brinda la “última milla” en 
relació a la venda presencial.   

23. Turisme i Oci 
Implementarem el projecte “Marca Terrassa” com a punt de partit per a repensar i 
desenvolupar tot el potencial turístic de la ciutat. 

• Treballarem en un nou pla orientat al visitant de la ciutat, al nacional i a 
l'internacional. 

• Ampliarem la xarxa wifi a punts turístics i establirem mètodes d'anàlisis del 
trànsit generat per a millorar i potenciar la marca turística de la ciutat. 

• Impulsarem la reivindicació de la Seu d’Ègara com a punt de referència de tota 
la ciutadania i donar suport a la seva candidatura a patrimoni de la UNESCO 

24. Educació 
Desenvoluparem efectivament un projecte educatiu de ciutat global, transversal, 
integral i per a qualsevol edat, útil, que connecti amb la comunitat i que ajudi a 
fomentar l'aprenentatge continu dels ciutadans. 

• Farem efectives les estratègies marcades per l'Associació Internacional de 
Ciutats Educadores, a la qual Terrassa pertany, augmentant la seva implicació 
real, per a posar en valor el vessant educatiu que per a un municipi té qualsevol 
projecte polític. 

• Maximitzarem les possibilitats educatives de l'entorn, en cadascun dels barris, 
per a superar el concepte reduccionista que l'educació s'ofereix només a les 
escoles. 

• Impulsarem el reciclatge continu dels ciutadans que els ajudi a  adaptar-se als 
nous reptes laborals que sorgeixen en una societat en continu canvi. 

• Crearem entorns educatius d'aprenentatge connectats amb les motivacions 
actuals de la ciutadania. 

• Expandirem el coneixement per la ciutat, que ja no ha d'estar tancat a les 
biblioteques de districte, sinó que ha de sortir al carrer i ser compartit. 

• Avançarem en el concepte de xerrades en centres cívics i biblioteques 
impartides per experts, per a fomentar l'educació entre iguals, per la qual 
persones que tenen interessos similars  aprenen tècniques els uns dels altres, en 
tallers de còmics, d'oratòria o fins i tot de qüestions relacionis amb les tasques 
domèstiques, etc. 

• Facilitarem bancs del temps educatius perquè flueixi el coneixement a la ciutat: 
matemàtiques per llengua, àrab per català, etc. 

25. Escoles i Instituts  
Farem efectiva la presència de la ciutat en el projecte Educació 360, que ha de venir a 
col·laborar amb el de Ciutats Educadores, però mentre que aquest últim parteix del 
municipi, Educació 360 parteix dels centres escolars que s'expandeixen i col·laboren 
amb el seu entorn més immediat. 

• Potenciarem el Servei d’Educació de l'ajuntament perquè sigui una mica més 
que un mer gestor de tràmits educatius i es converteixi en l'impulsor d'un 
projecte educatiu integral de ciutat. 

• Avançarem des de l'estadi de diagnosi educativa en el qual ens trobem de forma 
permanent, per a passar a concrecions efectives que afavoreixin la millora de 
l'educació a la ciutat. 

• Instarem a la Generalitat perquè faci efectives les seves promeses de 
construcció de nous equipaments educatius en Sala&Bradrinas, i millorarem 
l'accessibilitat a l'escola President Salvans. 
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• Assegurarem des de l'ajuntament el dret que tenen les famílies a disposar de 
formularis on triar la llengua d'escolarització en el Cicle Inicial d'Educació 
Primària. 

• Implantarem a les escoles municipals un model d'educació trilingüe: català, 
castellà i anglès. 

• Establirem, en coordinació amb la comunitat educativa, una estratègia que es 
pugui implementar en tots els centres de la ciutat que lluiti contra l'absentisme, 
el fracàs escolar i la segregació. 

• Farem més efectiva la presència dels representants municipals en els consells 
escolars, que permeti desenvolupar el compliment extensiu del Projecte 
Educatiu de Centre (PAC), tant en el pla lingüístic, com referent a l'arrelament 
en els barris que han de tenir els centres escolars amb la seva realitat geogràfica 
de ciutat (Decret d’Autonomia de Centris de 2010, en pocs casos desenvolupat). 

• Vetllarem perquè el Pla de Comunicació dels centres educatius contempla la 
publicació efectiva de la seva PAC, Projecte lingüístic i el Pla General Anual que 
els desenvolupa, per a la seva divulgació entre la comunitat educativa, així com 
entre les famílies externes interessades a conèixer la línia pedagògica i 
especificitats d'un determinat centre, la qual cosa les ha d'ajudar en l'elecció 
d'escola per als seus fills i filles. 

• Donarem una major difusió als acords del Consell Escolar Municipal i ho 
reconvertirem en el que veritablement hauria de ser: un òrgan municipal de 
debat estratègic per a la millora de l'educació a la ciutat. 

• Reforçarem els sistemes de detecció d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques amb l'objectiu de facilitar la seva escolarització equilibrada. 

• Donarem suport als centres d'educació especial, i als centres educatius en 
general, en els seus projectes inclusius. Atendrem de manera singular les 
necessitats d'espai de la Escola Crespinell. 

• Millorarem el procediment de seguiment per a la concessió o renovació de les 
beques per als menjadors escolars. 

• Instarem als centres amb batxillerat propi a analitzar adequadament les 
necessitats dels seus alumnes per a orientar-los a FP, quan aquesta sigui clara la 
preferència de l'alumne. 

• Impulsarem els programes de competències en llengües estrangeres per a 
professors amb la finalitat que estiguin en condicions d'impartir classes en 
anglès i ampliarem els programes municipals d'intercanvi amb centres escolars 
de la UE per a professors. 

26. Formació Professional i Universitat 
Adequarem l'oferta formativa a les demandes del mercat de treball. 

• Ampliarem el Consell de la FP a les poblacions veïnes de Terrassa. 

• Reprendrem la col·laboració públic-privada mitjançant un consorci municipal 
que faciliti als centres educatius la gestió de les mobilitats internacionals 
d'estudiants d'FP i els ajudi, sobretot, a trobar empreses on realitzar pràctiques. 

• Potenciarem els programes de col·laboració des dels centres de la ciutat amb 
uns altres a nivell nacional i internacional. 

• Establirem un programa de cooperació amb els centres de Formació 
Professional per a oferir la possibilitat de realitzar un període de pràctiques en 
dependències i empreses municipals, no només per a estudiants, sinó per a 
aquells que vulguin aprendre nous aspectes i situacions laborals. 

• Estudiarem en col·laboració amb la UPC la possibilitat d'ampliar el campus al 
Parc de Vallparadís.  

• Proposarem que la UNED tingui presència física a la nostra ciutat. 
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27. Cultura 
Afavorirem una ciutat culturalment oberta que ajudi a desenvolupar tot el talent dels 
seus ciutadans i col·lectius, superant reduccionismes culturals, perquè en l'àmbit 
cultural també siguem la tercera ciutat de Catalunya. 

• Fomentarem un debat públic per a establir una estratègia transversal de cultural 
digital.  

• Establirem una estratègia cultural sobre al patrimoni arquitectònic. 

• Acompanyarem la creativitat i la innovació artística perquè la ciutat sigui un 
reflex de la seva pluralitat cultural en totes les seves manifestacions i 
especialment en la Festa Major de la ciutat i dels barris. 

• Continuarem potenciant festivals de caràcter multidisciplinari de gran impacte 
com la Fira Modernista o el TNT. 

• Crearem sistemes contrastables de reconeixement de talent, que afavoreixin no 
només a grups sinó també a individualitats amb possibilitats de projecció 
artística. 

• Impulsarem activitats culturals emergents a la nostra ciutat com puguin ser la 
lírica, el flamenc i unes altres. 

• Estudiarem amb la Diputació la creació d'una biblioteca en el districte 7 (Can 
Parellada/Les Fonts). 

• Revisarem l'ordenança de subvencions per a impedir la utilització de fons 
municipals per a manifestacions culturals polititzades. 

28. Joventut 
Establirem nous criteris de relació i participació amb els més joves amb una òptica 
oberta i inclusiva que atengui les seves necessitats i posi en valor tot el seu potencial 
crític, cultural i innovador. 

• Crearem un alberg juvenil a Terrassa que serveixi per a facilitar els intercanvis 
escolars. 

• Exigirem a la Generalitat la construcció del CRAE (Centri Residencial d’Atenció 
Educativa). 

• Aplicarem el principi de subsidiarietat a l'activitat de seguiment i supervisió de 
joves que ni treballen ni estudien: Descentralitzarem els recursos a entitats de 
lleure, esplais i centres juvenils dels barris perquè: 

o Efectuïn un seguiment detallat dels joves dels barris des del seu 
coneixement del terreny. 

o Orientin als joves cap a l'oferta formativa de la ciutat canalitzada a 
través de Foment. 

o Generin xarxes estables de confiança en els barris que previnguin 
l'abandó escolar a través d'activitats de reforç escolar.  

• Incrementarem el suport a les entitats socioculturals i de esplai mitjançant 
convenis pluriennals que contempli una anàlisi de necessitats, cobertura i 
infraestructures. 

• Donarem suport a el desenvolupament a Terrassa del model de “Serveis 
d'Intervenció Socioeducativa-centris oberts”, Generalitat+Ajuntament+Entitats 
de Lleure Educatiu. 

• Elaborarem campanyes de prevenció sobre addiccions i especialment sobre les 
apostes online i una campanya educacional sobre l'ús de les xarxes socials i 
dispositius electrònics.  

• Elaborarem campanyes sobre oci saludable en col·laboració amb les entitats 
culturals i esportives de la ciutat. 

29. Esport 
Ser la ciutat més olímpica del món és un títol merescut que convé retenir i ampliar 
com a element substantiu de projecció de la ciutat com a “Ciutat de l'esport”. 



Programa de Cs per a les eleccions Municipals 2019 
 

Agrupació Territorial de Terrassa   22 

 

• Donarem suport a les especialitats esportives que contribueixin especialment a 
la marca Terrassa, pel seu seguiment, impacte i transcendència. 

• Redefinirem l'estratègia d'inversió i manteniment de tots els equipaments 
esportius municipals, atenent especialment les instal·lacions més antiquades i 
les demandes de nous serveis per part de les entitats representants dels barris. 

• Promourem la creació d'un espai cobert per a la pràctica d'esports de sala i 
minoritaris. 

• Exigirem la coresponsabilitat econòmica de les federacions esportives en 
l'adequació tècnica de les pistes esportives. 

• Buscarem nous espais per a la pràctica d'activitats esportives de bicicleta (BMX, 
BTT, ciclisme). 

• Implementarem una política activa entorn als e-sports. 
30. Internacional 

Col·locarem Terrassa en el mapa a nivell europeu significa treballar en el 
reconeixement dels valors col·lectius i dels actius culturals, esportius i econòmics.  

• Executarem sense dilació i de manera transversal les directrius del pla de 
promoció internacional de Terrassa per a crear la “Marca Terrassa”. 

• Incrementarem la participació de Terrassa en projectes internacionals de la UE 
per a impulsar polítiques locals innovadores. 
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