
• Redacció, revisió, impuls i execució del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
i del Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM). 

• Millora de la governança de l’espai públic com a lloc de convivència i proximitat. •
Disseny, planificació i execució de les obres públiques de manteniment i millora de 
l’espai públic i eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques per tal de 
garantir l’accessibilitat universal. 

• Planificació i gestió d’una mobilitat més segura i sostenible, que doni preferència als 
modes actius de mobilitat i a l’ús dels mitjans públics de transport. 

• Desenvolupament de les accions de dinamització i millora de la convivència en el marc 
del projecte d’intervenció integral al Barri de La Maurina (Pla de Barris). 

• Garantir la seguretat de la ciutadania mitjançant un cos de policia proper i facilitador de 
la convivència i un sistema de protecció civil i de prevenció davant situacions 
d’emergència àgil i efectiu. 

• Posar en valor el verd urbà i el nostre patrimoni natural. Execució de les accions de 
gestió i desenvolupament de l’Anella Verda de Terrassa 

• Fer realitat les premisses de més reciclatge, menys residus. 

• Impuls i desenvolupament de polítiques ambientals i incorporació de criteris d’estalvi i 
eficiència energètica en l’actuació municipal.

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Missió

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat té
com a missió la definició, direcció, 
coordinació i impuls de les 
actuacions que tenen una 
incidència directa en la millora de 
l’espai públic i ordenació del 
territori, tant des del punt de vista 
del seu desenvolupament físic com 
des de la vessant de la 
convivència en ell, vetllant per 
garantir la seguretat de la 
ciutadania a través de la gestió de 
l’ús de l’espai públic, de sistemes 
de protecció civil i de la policia 
municipal. Alhora impulsa i regula 
accions urbanístiques de 
transformació de la ciutat seguint 
els plans urbanístics vigents, així
com les accions destinades a 
mantenir i millorar l’estat de la via 
pública ja sigui pel que fa a 
l’enllumenat, el paviment, el 
mobiliari urbà o els 
subministraments i planificació i 
gestió de la mobilitat, garantint-ne 
sempre la preservació del medi 
ambient.  


