
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

Missió

L’Àrea de Drets Socials i 
Serveis a les Persones 
constitueix el conjunt de serveis 
orientats per fer de Terrassa 
“una ciutat capdavantera en la 
defensa del drets socials, 
liderant polítiques contra 
l’exclusió, la vulnerabilitat i la 
pobresa”. 
Terrassa és una ciutat 
compromesa amb el benestar 
de la seva ciutadania i la 
generació d’oportunitats per a 
fer possibles els seus projectes 
d’emancipació i 
desenvolupament al llarg de la 
vida, reforçant la salut i els 
serveis socials com a pilars 
fonamentals de l’equitat social. 

• Garantir la igualtat d’oportunitats i el benestar de totes les persones que viuen a la 
ciutat a través de la promoció de programes i accions centrades en constituir un 
patrimoni comú de polítiques socials, de promoció de l’autonomia i apoderament de 
les persones, de bona convivència i de cohesió social. 

• Treballar per un model de ciutat inclusiva, acollidora i solidària, centrada en la 
defensa dels drets i els serveis socials, a través de polítiques actives contra 
l’exclusió social, la vulnerabilitat residencial, la pobresa i a favor de la transformació
social. 

• Enfortir la salut i els serveis socials com a pilars de l’equitat i cohesió social.

• Potenciar mesures d’acollida i d’integració i fomentar el coneixement i la 
interrelació entre persones de diferents origens i sensibilitats culturals diverses .

• Situar les persones com a eix central de les polítiques municipals, enfortint les 
polítiques d’igualtat d’oportunitats, el paper actiu del joves i la defensa dels drets de 
les persones grans.

• Fomentar la perspectiva de gènere tot lluitant contra la discriminació per raons 
sexistes, per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere i promovent la seva 
normativització
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• Gestionar, de forma coordinada amb les entitats que hi operen, la destinació de fons públics municipals (1%) a 
accions de solidaritat i cooperació internacionals.

• Treballar per garantir el dret a l’habitatge, des del comprómís amb la funció social que desenvolupa.

• Millorar, des de la corresponsabilitat, els canals i la qualitat democràtica entre l’Ajuntament i la pluralitat 
d’entitats, agents socials i el conjunt de la ciutadania. 

• Replantejar una major organització social dels temps a la ciutat per tal de generar més benestar personal i social. 


