
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AL  
DEBAT D’ESTAT DE LA CIUTAT 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Entenem el debat sobre l’estat de la ciutat com  l’espai de debat i anàlisi social i polític 

sobre la realitat de Terrassa, l’acció política desenvolupada i la voluntat de concreció 

d’estratègies  per refermar i definir un projecte de ciutat compartit. 

Amb plena independència de les diferents interpretacions que es puguin realitzar en 

relació a les dades socioeconòmiques o els resultats del recent baròmetre de ciutat on 

les terrassenques i els terrassencs varen poden expressar la seva visió de la ciutat, és 

necessari definir grans consensos de ciutat on el conjunt de les forces polítiques amb 

representació al consistori es comprometin a un treball compartit per impulsar Terrassa 

i desenvolupar-ne tot el seu potencial.  

Sobre aquest plantejament, proposem l’adopció dels següents 

Acords: 

 

PRIMER.- Continuar consolidant Terrassa com a ciutat d’oportunitats on les persones 

puguin educar-se en igualtat d’oportunitats, formar-se i rebre l’orientació necessària 

per desenvolupar els seu projecte de vida al llarg tots els cicles vitals. L’Ajuntament, en 

col·laboració amb les altres administracions i amb consens amb la comunitat educativa, 

ha de garantir un marc de polítiques públiques i recursos necessaris per a fer-ho 

possible, donant continuïtat a les mesures d'èxit contra la segregació escolar i per una 

escolarització equilibrada, a l'aposta per una estratègia d'orientació de ciutat i per lluitar 

contra l'abandonament escolar. 

 

SEGON.- Seguir treballant per una estratègia de reactivació i desenvolupament 

econòmic i sostenible, amb la generació d’ocupació de qualitat i un model més social i 

col·laboratiu on es facilitin l’emprenedoria i les condicions per al manteniment i 

l’actualització del teixit comercial i productiu, promovent la transferència de 

coneixement entre la universitat, el teixit econòmic i la pròpia ciutadania i agents 

econòmics i comercials, així com la generació d’oportunitats de projecció de la ciutat 

amb altres sectors.  

 

TERCER.- Avançar en qualitat de vida per a tota la ciutadania, amb serveis públics 

adaptats a les necessitats d’una ciutat en permanent transformació, amb un model 

integral d’atenció municipal que s’aproximi al territori i un espai públic net i segur, on 

l’administració defineixi el model i garanteixi els recursos per un entorn amable, segur i 

on la ciutadania es faci corresponsable del seu manteniment. 



 

3.1- Avançar cap a un model de seguretat ciutadana basat en la col·laboració i 

cooperació entre els diferents cossos de seguretat, treballant en els propers anys 

per a l’assoliment d’una ràtio d’efectius proporcional a les necessitats i població 

de la ciutat de Terrassa, reivindicant a l’administració pertinent, la Generalitat 

de Catalunya, l’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra i seguint prioritzant 

en l’increment d’efectius de la Policia Municipal.  

 

3.2- Seguir avançant cap a un model propi de recollida i tractament de residus, 

seguint incrementant els recursos ordinaris i extraordinaris, tenint en compte les 

necessitats i singularitats dels diferents barris i la combinació de diferents tipus 

de recollida i desenvolupant campanyes de neteja intensiva rotativa pels barris 

al llarg de l’any.  

 

QUART.- Refermar el compromís de la ciutat amb el fet que el benestar col·lectiu neix 

del reconeixement i del treball compartit per a la igualtat de drets de totes les persones 

que viuen a Terrassa, adaptant les polítiques públiques a la diversitat del municipi i dels 

seus barris, així com a les desigualtats diverses que pateixen les persones, d’acord amb 

les necessitats detectades i amb línies d’actuació específiques per a la convivència, 

l’equitat i la inclusió a tota la ciutat.  

 

CINQUÈ.- Reivindicar un municipalisme actiu on la ciutat participi, com ho ha fet durant 

la pandèmia, a les solucions davant les diferents crisis globals per gestionar i donar 

resposta a les necessitats des de la proximitat. Crear els mecanismes corresponents, 

amb representació de l’administració i dels agents socials i econòmics de la ciutat, per 

fer un seguiment del fenomen de l’emergència habitacional i la crisi energètica, per tal 

de conèixer i fer seguiment de l’impacte en els diferents àmbits de la ciutat per tal de 

definir accions internes per donar-hi resposta i que estableixi un front comú a l’hora de 

requerir mesures per frenar i revertir l’escalada en el preu dels lloguers i dels 

subministraments.  

 

SISÈ.- Seguir apostant per projectes de cohesió social i de transformació social als barris 

des de la col·laboració público-privada comptant amb el teixit cultural, esportiu i 

socioeducatiu del territori, empoderant el seu capital humà com a agents 

transformadors, donant suport a la millora de recursos per al desenvolupament dels 

seus projectes i comptant amb la seva expertesa en la definició de projectes comunitaris 

 



SETÈ.- Seguir apostant com a ciutat per presentar propostes en totes les convocatòries 

dels Fons de Recuperació de la Unió Europea Next Generation que s’ajustin als 

projectes de ciutat i prioritzar la seva execució com a oportunitat de recuperació i impuls 

per Terrassa.   

 

VUITÈ.- Acordar un consens de totes les forces polítiques de la ciutat, especialment de 

les que tenen representació parlamentària al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 

Diputats, per establir aliances per tal d’afavorir la millora de les infraestructures i les 

comunicacions de i amb la ciutat de Terrassa per via fèrria i terrestre, reivindicant la 

zona 2 del transport públic i la gratuïtat del peatge de Les Fonts, així com millores de les 

diferents vies de carreteres i autopistes i especialment de les vies i connexions de tren i 

de la xarxa d'autobusos interurbans que permeten una millor connectivitat de la ciutat.  

 

NOVÈ.- Instar a totes les forces amb representació al ple municipal de l’Ajuntament de 

Terrassa a establir un marc de governança basat en el debat constructiu i la defensa dels 

drets de tothom i dels valors de respecte a la diversitat, llibertat, igualtat i justícia social 

que han d’identificar Terrassa i el seu projecte de present i futur, implicant als 

terrassencs i terrassenques com a ciutadania activa i que s’implica en la millora de la 

seva ciutat a través dels diferents espais de participació. 

 


