
Parlem de pressupostos? Parlem de ciutat! 

   
Línies d’actuació: 

• L’educació com a prioritat – El nou cartipàs municipal recull una demanda 

reiterada d’ERC-MES al situar la regidoria d’educació en un espai prioritari i 

transversal depenent directament d’alcaldia. El projecte de pressupostos 

planteja en educació la consignació de 100.000€ per plans educatius d’entorn. 

Des d’ERC-MES es requereix un compromís de prioritzar recursos en aquest 

àmbit per poder abordar l’estudi integral sobre segregació escolar que hauria 

d’estar enllestit a inicis d’aquest 2018 (pendent des de fa un any i mig) i aplicar 

polítiques per revertir la situació de l’educació a la ciutat amb un Projecte 

educatiu de ciutat, que situï les escoles en el centre del territori i  treballi en 

l’execució de propostes aprovades d’ERC-MES com la creació d’Instituts-escola 

a tots els districtes de la ciutat. 

• Nova empresa Aigua de Terrassa – Aquest haurà de ser l’exercici on s’assoleixi 

definitivament el traspàs i gestió directa del servei d’aigua de Terrassa per part 

d’una nova empresa municipal. Un model en el qual ERC-MES ha apostat pel 

convenciment que oferirà una millora en la qualitat del servei i que, sense 

pressupost, correria el risc de fracassar.  Un cop ja definit el model de gestió 

directa, la col·laboració en aquest àmbit de tots els grups municipals entenem 

ha de ser absoluta. També en pressupostos. 

• Millora i qualitat de l’espai públic – La millora en inversió en transport urbà ha 

de passar per complir el compromís assolit al ple que tota nova compra de 

vehicles siguin híbrids o elèctrics. L’increment de recursos en el servei de neteja 

ha de passar per una revisió i millora de la gestió d’Eco-equip. Des d’ERC-MES 

reiterem que l’increment de recursos, fins al moment, no s’ha visibilitzat en una 

sensació de millora de la neteja de l’espai urbà. 

• Millorar de l’atenció ciutadana – La Reforma organitzativa de l’Ajuntament i la 

descentralització territorial de l’administració municipal han de passar per una 

visió integral de la millora de l’atenció a la ciutadania. Per ERC-MES això ha 

d’implicar també incorporar un compromís de millora i adequació de l’espai de 

treball de les Oficines d’Atenció Ciutadana per facilitar la feina als treballadors 

municipals, agilitzar i millorar l’atenció a la ciutadania i potenciar la capacitat de 

l’Ajuntament a tots els seus espais de solucionar els problemes dels terrassencs 

i terrassenques.   

• Ciutat inclusiva – No es pot parlar de ciutat inclusiva exclusivament en un 

projecte de pressupostos a partir de plans de desenvolupament comunitari per 

a col·lectius concrets. La destinació de recursos a la inclusió del conjunt de la 

ciutadania passa per l’actualització definitiva del Pla Local d’Inclusió Social i del 

Pla Local d’Acció Social. Des d’ERC-MES som conscients que aquesta proposta 

del nostre grup municipal s’ha vist condicionada per la nova metodologia 

desenvolupada per la Generalitat i el retard en la seva aplicació per la 

intervenció de les institucions catalanes per part de l’estat espanyol. No 

obstant això, requerim un pla estratègic local i definit que asseguri que els 



recursos que destinem en pressupost a la inclusió maximitzen els beneficis a la 

ciutadania. 

• Plans i programes estratègics de ciutat – Compartim la voluntat d’invertir en 

desenvolupament d’anàlisi estratègic pels plans de ciutat i definir una 

metodologia comuna. Des d’ERC-MES trobem a faltar que la memòria de 

pressupostos incorpori en aquests plans de futur projectes aprovats i pendents 

de desenvolupar com el Pla estratègic de l’esport o projectes llargament 

posposats com el Condicionament Terrassenc o el projecte de Fàbrica de les 

Arts. Si s’ha d’abordar projectes de futur, pensem a fer efectius els que ja estan 

aprovats. 

• Per millorar l’ocupabilitat i l’activitat econòmica – Tornem a plantejar la 

necessitat d’un Pla integral d’intervenció als polígons industrials, paral·lel a 

l’objectiu compartit d’integració de la indústria a l’entramat urbà. Objectius, 

per ERC-MES, que s’han d’interioritzar i reflectir en els treballs que s’obriran 

per l’estudi i actualització d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística per Terrassa. 

Per fer política industrial, entre altres coses, és indispensable disposar de sol 

industrial, i això hauria de ser una de les prioritats del govern de la ciutat.  

 

 


