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Pla d’Acció municipal de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per a l’any
2017.
Els treballs de conformació del pressupost per a l’any 2017, s’han iniciat mantenint en línies generals
moltes similituds amb els dels exercicis anteriors. Aquests exercicis han estat marcats per les limitacions
pressupostàries i la necessitat de reforçar i prioritzar determinades demandes. Així les actuacions socials
s’han hagut de prioritzar, per davant d’altres àmbits de gestió municipal, com ara grans actuacions
urbanístiques o nous equipaments.
El Pla d’acció municipal de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per al 2017, concreta i defineix l’activitat
dels serveis que conformen l’àrea i el destí de part del pressupost que aquesta tindrà assignat. Aquesta
activitat es concreta en accions i projectes de caràcter operatiu i fàcilment identificables, que es
treballaran de forma intensiva al llarg de l’any. En resum, defineix les prioritats i les principals actuacions
d’inversió i de millora.
La definició d’aquest Pla d’acció municipal 2017, és un exercici de transparència però a la vegada de
compromís i responsabilitat davant la ciutadania, que els permetrà conèixer i valorar l’activitat de
l’Ajuntament i l’assignació dels recursos. Tot plegat per tal d’aconseguir els objectius marcats
formalment al Pla de Mandat.
La diversitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat fa que aquest 2017 es destaquin un seguit d’actuacions
de diferents àmbits, com ara la neteja, l’accessibilitat, la mobilitat, la gestió mediambiental, la seguretat,
el planejament urbanístic o la millora de l’espai públic. En general, la major part d’aquestes
intervencions conflueixen en la voluntat de generar una Terrassa més acollidora pels ciutadans i
ciutadanes i en generar les condicions per a que la ciutat sigui l’espai on els seus habitants puguin
desenvolupar les seves inquietuds i potencialitats.
Les actuacions que es destaquen són només una part del treball de l’àrea i responen a diferents criteris.
Alguns projectes s’han considerat prioritaris perquè s’han de dur a terme de manera urgent, altres són
part d’una planificació a llarg termini que ha de continuar avançant en el seu desenvolupament, n’hi ha
que representen un pilar de la vida quotidiana de la ciutat que no es poden deixar de banda i uns altres
condicionen el paper de la ciutat, a la seva projecció de futur i al seu lideratge al territori.
Tanmateix l’activitat de l’Àrea inclou tot un seguit d’àmbits als quals el treball diari té un pes destacat,
més enllà de projectes concrets o d’actuacions individualitzades. La seguretat, el manteniment urbà, la
neteja o la millora constant de les condicions mediambientals han de respondre a un batec constant i
quotidià de la ciutat.
Aquests Pla d’acció Municipal 2017, és la concreció i calendarització pràctica de les prioritats polítiques i
els compromisos recollits al Pla de Mandat 2015-2019, del qual es presenta a continuació un resum
centrat en els àmbits d’actuació dels diferents serveis que conformen l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
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Pla de Mandat 2015-2019
Resum de les Prioritats polítiques i Compromisos que han de regir l’acció de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
El Pla de Mandat 2015-2019, tal i com es defineix a la seva introducció, és el full de ruta de l’Ajuntament
de Terrassa per a aquests anys. Es tracta doncs, d’un document estratègic per a un mandat en el qual
queden fixades les principals línies d’actuació del Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere
any amb transparència i participació ciutadana.
L’acció del Govern Municipal està marcada per tres blocs de valors i per una sèrie de criteris transversals
que defineixen el posicionament del Govern Municipal i estaran presents en totes les actuacions
incloses en el Pla de Mandat, en els Plans d’Acció Municipal i en la tasca ordinària de l’administració.
Pel que fa a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat s’ha de destacar els criteris transversals:
•

•

“Una “ciutat verda”, amb qualitat de vida, sostenible i respectuosa amb el medi ambient”. Les
polítiques municipals s’orientaran al compliment d’aquest criteri global en tots els àmbits, amb
l’objectiu de fons de gaudir d’una major qualitat de vida per a les persones amb la mínima
empremta ecològica possible.” (pàgina 5)
“Coordinació, treball i lideratge en el nostre entorn territorial més immediat. Col·laborarem i
participarem de forma activa i permanent, assumint si cal el lideratge, en òrgans, institucions i
grups de coordinació territorial on es debatin i prenguin decisions sobre opcions de
transformació i de desenvolupament metropolitanes o intermunicipals. Facilitarem l’ús i
implantació dels equipaments i serveis de caràcter supramunicipals que donin valor a Terrassa
com a ciutat de referència en el seu entorn territorial i que encaixin amb el nostre model de
ciutat.” (pàgina 6)

Mitjançant aquests valors i criteris de posicionament del Govern Municipal i de l’Ajuntament de
Terrassa, es vol avançar cap al model de ciutat que desitja una àmplia majoria de terrassencs i
terrassenques (pàgina 6):
Una Terrassa profundament democràtica, plural i participativa.
Un Ajuntament radicalment transparent, eficaç, auster i proper.
Una ciutat d’igualtat d’oportunitats per a tothom.
Una Terrassa amb justícia, equitat i cohesió social, compromesa a preservar el model de “ciutat
del benestar” basat en la salut, l’educació, el treball i els serveis socials.
Una ciutat de tothom i per a tothom, sense barreres ni exclusions.
Una ciutat compromesa en la lluita contra l’atur i decidida a crear feina de qualitat i
oportunitats econòmiques de futur.
Una ciutat que lideri el territori i tingui un paper protagonista a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a
Europa.
Una ciutat sostenible, segura i tranquil·la per viure i conviure.
Una ciutat neta i sostenible amb un espai públic i un transport de qualitat.
Una ciutat amb una política fiscal municipal justa, transparent, progressiva, moderada i amb
unes finances municipals sòlides i transparents.
Per aconseguir aquests objectius, el Pla de Mandat s’estructura en 5 prioritats polítiques, cadascuna de
les quals conté una sèrie de compromisos. La prioritat principal que ha de regir l’acció de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat és la número 3 (pàgines 14 a 16):
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Prioritat política 3
Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la
neteja.
L’espai públic és el que ens uneix ja sigui desplaçant-nos en els nostres trajectes diaris en transport
públic o vehicle, bevent d’una font, assistint a un festival de música o practicant activitats saludables a
l’aire lliure per cuidar-nos. Definirem l’estratègia i establirem les accions per millorar l’estat de la ciutat,
el seu manteniment, el que hi passa, el que hi fem, el que entre tots i totes ens agradaria que passés i el
que entre tots i totes fem possible.
En els anys vinents volem promoure canvis i millores en el model de ciutat, repensar el lloc en què
volem viure en tots els sentits possibles. Al llarg de la seva història Terrassa ha passat pel creixement
indiscriminat dels anys 30 i les migracions dels anys 60 amb habitatges autoconstruïts, al primer Pla
General d’Ordenació del 1983 que regenerà i consolidà la ciutat. Finalment el Pla d‘Ordenació
Urbanística Municipal de 2003 ha establert les bases de creixement que posaven límits al posterior
boom immobiliari i buscaven la cohesió amb el territori i les infraestructures.
Certament, el context econòmic dels últims anys ha frenat d’alguna manera el model urbanístic i les
propostes de transformació a la ciutat. Les visions urbanístiques de l’actual POUM ja no poden basar-se
només en previsions de creixement econòmic, demogràfic i social. L’Urbanisme ha retornat a la seva
essència, ja no es tracta de “fer ciutat per fer ciutat” sinó de “fer ciutat pels ciutadans i ciutadanes”
El model de referència que tenim s’ha d’actualitzar i complementar i fer-lo a “escala humana” integrant
tots aquells aspectes i propostes per a un millor aprofitament i ús dels espais dins la ciutat consolidada.
Esdevé doncs important impulsar i tenir en compte aquelles qüestions que ajuden a millorar el model
urbà i que tinguin incidència en: la mobilitat de persones i vehicles, la qualitat paisatgística dels edificis,
la funcionalitat dels espais, la neteja i manteniment dels entorns, la sostenibilitat de l’ambient, el
foment de la seguretat i cohesió de les persones en la trama urbana.
En aquesta planificació, transformació i adaptació de la ciutat a noves condicions ja siguin físiques,
econòmiques, humanes i socials, cada vegada adquireixen més importància les tecnologies. Les ciutats
han de ser ecosistemes intel·ligents que s’autoregulin, desenvolupin resiliència i gestionin les
complexitats que contenen i s’hi produeixen.
Compromisos
60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la revisió del POUM actual redirigint les
prioritats cap a la ciutat consolidada. Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a
dissenyar noves actuacions de regeneració, reurbanització de l’espai públic i de les
infraestructures.
61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
62. Redissenyarem la Rambleta del Pare Alegre i el seu entorn per tal de dignificar l’entrada sud de
la ciutat, que ha d’incloure una nova estació del metro del Vallès a l’alçada dels Jutjats.
63. Donarem continuïtat al projecte d’esponjament de Ca n’Anglada.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de la Maurina i cercarem fórmules de finançament per estendre
l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
65. Iniciarem els treballs per reordenar els espais de la franja est (antiga Mancomunitat) per definir
propostes que donin impuls a aquest àmbit.
66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l’abast de tothom, dotats
d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats.
67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat de la Ronda de Ponent i millorarem el
manteniment de les rieres.
68. Actuarem en la dinamització urbanística de l’àmbit sud del centre i el Vapor Gran d’acord amb
els resultats del procés participatiu realitzat.
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69. Impulsarem l’Anella Verda, preservant i ordenant uns espais agrícoles i forestals per tal que
esdevinguin elements d’interès natural, social, turístic i econòmic.
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de
la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb els compromisos
de la darrera cimera de París.
71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos i renovarem la flota de vehicles introduint models híbrids i
garantint l’accessibilitat per a tothom.
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat amb el qual es prioritzarà la integració del territori i un canvi
d’hàbits en la mobilitat quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de l’ús d’un
transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.
73. Governarem l’aigua amb l’objectiu de disposar d’un servei integral d’abastament eficient, amb
un preu just, transparent, de qualitat i per a tothom a partir de la deliberació amb la ciutadania.
74. Implantarem tecnologies “smart” per dotar a la ciutat d’una millor intel·ligència per a la gestió
urbana i eficaç de recursos. Especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i
l’energia com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
75. A partir d’un gran pacte ciutadà avançarem cap a un servei de neteja i de recollida selectiva de
residus eficient i de qualitat incrementant els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.
76. Desenvoluparem un nou model de seguretat professional, eficaç, garant dels drets, les llibertats
i l’ordre, proper a la ciutadania, i que sigui una eina d’impuls de la convivència i de protecció en
situacions d’emergència.
77. Seguirem reivindicant davant d’altres administracions, pel desenvolupament de les
infraestructures pendents en el nostre territori, com ara la B40, el tercer carril de la C58, la
gratuïtat del peatge de Les Fonts o la Zona Tarifaria 2 de transport públic, i l’estació de Terrassa
Oest a la Maurina.
78. Treballarem per la consolidació d’una regió metropolitana equilibrada i competitiva.
79. Continuarem amb les millores de les travessies urbanes principals i els eixos vertebradors dels
barris.
80. Avançarem en la millora del corredor verd Sant Llorenç-Collserola amb la resta d’ajuntaments
implicats.
A banda d’aquests compromisos trobem d’altres en les prioritats 1, 2 i 5 que també afecten a l’activitat
de l’àrea en l’àmbit de l’urbanisme, la mobilitat, el medi ambient i l’accessibilitat.
Prioritat política 1
Potenciarem l’activitat econòmica per tal de reduir l’atur i facilitarem la creació de feina estable i de
qualitat.
Terrassa és una ciutat que, com moltes altres, ha experimentat importants transformacions en el seu
model productiu. La ciutat ha sabut reinventar-se una vegada i una altra, extraient el màxim
coneixement de les seves etapes i crisi anteriors per a ser capaç de generar una nova estructura de la
seva activitat econòmica i empresarial. En aquest aspecte, com en molts altres, Terrassa ha estat i ho
continua sent, una ciutat resilient. Un exemple de comunitat amb elevada resistència la patiment,
tenacitat, imaginació, cooperació i nou èxit. Aquesta és la nostra història i per això ara volem impulsar
un nou cicle de recuperació, creixement i progrés.
La crisi econòmica que anem arrossegant en els darrers anys ha fet que les xifres d’atur hagin
experimentat un important creixement. Un atur que, si es produeix de forma perllongada, acaba
derivant en una situació de vulnerabilitat social. Si el que es vol és frenar d’una vegada l’amenaça que
representa la desocupació i les nefastes conseqüències que se’n deriven per a les persones que el
pateixen, és fonamental promoure un consens social per a incentivar el terreny de la reactivació
econòmica i la progressiva recuperació de l’economia productiva.
De la mateixa manera, afavorir la coordinació entre l’oferta i la demanda del mercat laboral a partir de
la millora de la capacitació i l’ocupabilitat és una prioritat absoluta per a què els terrassencs i
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terrassenques no només tinguin feina, sinó que no hagin d’anar fora de la ciutat a aconseguir-la. En
aquest sentit, avançar en incrementar i reforçar la nostra tasca de proporcionar atenció,
acompanyament, orientació i suport en la formació a les persones en atur
i/o emprenedores és una importantíssima aposta municipal, com també ho és continuar millorant les
condicions necessàries per a què Terrassa sigui una ciutat referent i amb prestigi en el món empresarial i
dels negocis, atractiva que atregui inversió i l’activitat econòmica i on els projectes d’emprenedoria i
innovació es vegin recolzats des del seu plantejament inicial.
Compromisos
10. Emprendrem iniciatives per a activar i posar a disposició del mercat el màxim sòl industrial
possible, i d’una manera més ràpida, atractiva i de qualitat, amb accions que facilitin la
modernització del parc de naus industrials i locals. (pàgina 8)
11. Establirem un Pla plurianual de manteniment i senyalització dels polígons industrials. (pàgina 8)

Prioritat política 2
Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
La defensa dels drets humans, així com dels drets reconeguts a la Constitució i l’Estatut, és un dels eixos
centrals de l’acció del Govern Municipal en àmbits com el dret a l’habitatge, el dret al treball, a la sanitat
i l’educació, el dret a la igualtat d’oportunitats, les llibertats públiques i privades, la lluita contra
qualsevol forma de discriminació o exclusió. Aquests drets, que han patit l’impacte de la crisi i que han
estat qüestionats com a eix central del model de Societat del Benestar, no poden ser declaracions
teòriques o abstractes, sinó que s’han de traduir en realitats exigibles per a tota la ciutadania.
En aquest sentit, un dels principals reptes és el d’atendre les noves situacions motivades per l’entorn de
recessió econòmica viscut en els darrers anys, que ha generat més precarietat i que ha fet aflorar
situacions de major vulnerabilitat i fragilitat en la població, provocant un increment de la demanda
social a què, sense cap tipus de dubte, cal fer-hi front.
Això implica treballar braç a braç entre els mateixos serveis municipals, entre aquests i els serveis
d’altres administracions i molt especialment entre els serveis públics i la ciutadania, les entitats, els
moviments socials i les associacions presents al nostre territori. És només des de la coresponsabilitat
entre agents públics, des del treball col·laboratiu i en xarxa amb la resta d’agents socioeconòmics i amb
la societat civil i la implicació proactiva de les persones en el seu propi procés de millora, que podrem
afrontar amb èxit les situacions derivades d’aquest entorn complex actual.
Potenciar l’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió, promovent la igualtat
d’oportunitats és una línia estratègica en el projecte de ciutat, que compta am el nostre compromís
durant aquest mandat. És per això que avançarem en la millora dels serveis municipals, per tal que
encara siguin més àgils, eficaços, eficients accessibles i pròxims, i que situïn Terrassa com una ciutat
capdavantera en la defensa dels drets socials, en el lideratge de polítiques contra l’exclusió i la pobresa i
compromesa amb el dret a l’habitatge i amb la funció social que desenvolupa amb l’educació i la salut.
Una ciutat que treballa pel benestar de les persones i la generació d’oportunitats per fer possibles els
seus projectes d’emancipació i desenvolupament al llarg de la vida.
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Compromisos
26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres i grans
propietaris i propietàries per poder disposar d’un parc d’habitatges en règim de lloguer al preu
que les famílies puguin pagar. (pàgina 11)
28. Treballarem per garantir un canvi en les condicions de les llars de Terrassa, per tal que els
habitatges siguin energèticament sostenibles. (pàgina 11)
29. Crearem l’Oficina d’Habitatge i Eficiència Energètica, com a punt únic d’atenció integral en tots
els temes relacionats amb l’habitatge i els subministraments. (pàgina 11)
48. Continuarem desenvolupant el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal. (pàgina 13)

Prioritat política 4
Facilitarem la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de
Terrassa i renovarem l'administració municipal
La ciutadania reclama un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la
proximitat, la transparència, l’eficàcia i el rendiment de comptes de l’administració, i una altra manera
de fer política implica també una administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes
socials, que sigui transparent i que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i la participació
ciutadana en aquells assumptes que generen interès o inquietud.
Això vol dir fer de l’Ajuntament una institució amb parets de vidre, molt més proper a la ciutadania,
obert de bat a bat, que sàpiga cridar a consultes els terrassencs i terrassenques quan ha de prendre
grans decisions que afectin el nostre futur, ja sigui a nivell de tota la ciutat o en un àmbit territorial
delimitat.
La ciutat és una suma dels qui en formem part i d’alguna manera està composta per múltiples
agents, empreses, organitzacions, entitats i persones amb interessos múltiples que poden i han de tenir
confluències estratègiques per aportar valor a la ciutat. És la responsabilitat de l’Ajuntament esdevenir
“facilitador” en el desenvolupament de polítiques concertades, compartides, cocreades que ens aportin
més que si ho fem separadament. Sempre és millor sumar i multiplicar que no pas restar amb posicions
infranquejables.
Un dels components que fomentarà aquest apropament i aquesta confiança amb la ciutadania és la
transparència i el model de gestió i d’estratègia que farà més clars els processos de decisió pública i
execució per fer-ne un rendiment de comptes i valoració ciutadana.
Tenim en compte que una aspiració compartida amb els col·lectius ciutadans és la de fer dels
equipaments i dels districtes seus d’acció i treball comunitari. Sabem que els equipaments cívics tenen
potencial per a la dinamització del territori però creiem que encara hi ha marge de recorregut, encara
en poden tenir més. Terrassa disposa d’un ric teixit social i xarxes ciutadanes que encara es poden
enriquir més apoderant-les i potenciant el seu vessant comunitari i de voluntariat. Tant és així que
volem potenciar la implicació de la ciutadania en temes socials i en la promoció de la cohesió social a
través del treball en xarxa.
En definitiva, promoure una organització municipal moderna, flexible i proactiva que aposti pel
desenvolupament del talent dels seus i les seves professionals, la motivació i el compromís, per
tal de donar el millor i major servei al conjunt de la ciutadania, suposa el compromís de continuar
avançant en un model d’organització accessible, orientada a les persones, capaç de respondre amb més
agilitat i eficiència a les necessitats i els reptes externs i interns que el dia a dia planteja, sota criteris de
qualitat, sostenibilitat, equitat i transparència.
Ens proposem, doncs, una doble actuació cap en dins de l’organització municipal apostant per les
persones professionals com el seu principal actiu per assolir el propòsit de donar el millor servei a la
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ciutadania i cap enfora, fent pales el nostre compromís amb la ciutadania activa que es vulgui
comprometre en la governabilitat de la seva ciutat.

Compromisos
84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes d’informació per tal de disposar de la totalitat
de les dades susceptibles de ser consultades estiguin amb facilitat operativa i així incrementar
no sols la transparència sinó també el potencial per generar sinergies i productes de valor
econòmic i ciutadà. (pàgina 18).
85. Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els processos de millora
contínua hi tinguin un procés rellevant.

Prioritat política 5
Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i
turística de Terrassa.
Els terrassencs i terrassenques situem la nostra ciutat en el mapa, però és necessari avançar en la
projecció de la ciutat més enllà i millorar la capacitat d’atracció de visitants. En aquest mandat, és cabdal
enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística perquè les persones que no
coneixen Terrassa puguin venir a descobrir la ciutat, el nostre patrimoni cultural i industrial, però també
social. Activitats com l’esport d’alt nivell, la celebració d’esdeveniments esportius i d’altres estratègies
turístiques, adquiriran més rellevància en el desenvolupament del Pla de Desenvolupament Turístic.
També és important difondre i potenciar els actius culturals de la ciutat que han de ser entrada i sortida
de talent, impactes econòmics, socials i ciutadans.
La convivència que apliquem a l’àmbit familiar i social també és rellevant en el veïnatge amb l’entorn
territorial. Terrassa ha d’establir bones relacions territorials metropolitanes i estatals, per a la petició i
disseny de l’estratègia en l’àmbit de les infraestructures. Aquestes bones relacions i alineació en
qüestions d’importància també són convenients en l’àmbit del Consell Comarcal, de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Aquest entramat de contactes i apropaments ens ha de
permetre fer destacar el que som i volem per créixer, ja siguin infraestructures, elements de referència
universitaris, productius, logístics i tecnològics.
La globalització é un terme en el que normalment s’hi relacionen estats i regions, però també ciutats.
Les ciutats són els llocs on les incidències globals condicionen l’acció política local. En aquest sentit
l’estratègia internacionalitzadora de la ciutat i els conjunts de ciutats pot esdevenir molt enriquidora. És
per això que es busca que la nostra ciutat pugui estar present en el disseny de les polítiques públiques
locals i participar d’aquest governança multinivell participades des de governs estatals a esferes
supramunicipals. Hem de tenir en compte també que la globalització, més enllà dels efectes que té en
les persones i governs de qualsevol nivell, també té relacions directes en la visibilitat i projecció
econòmica de les empreses de la ciutat i, per tant, en les seves oportunitats d’ocupació.
Compromisos
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per millorar
l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui adaptar-se a les necessitats
actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat comercial. (pàgina 22)
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Altres consideracions a tenir en compte per l’aplicació del Pla de Mandat.
Procés participatiu per a l’elaboració dels Plans d’Acció Municipal anuals. (pàgina 23)
El pla de Mandat es desenvoluparà a partir de Plans d’Acció Municipal (PAM) que s’aprovaran cada any
acompanyant els respectius pressupostos. En aquests plans es concretaran les accions, programes o
projectes que es portaran a terme durant aquell exercici pressupostari.
L’aprovació del Plans d’Acció Municipal anirà precedida d’un procés obert a la ciutadania.
Aquests processos es realitzaran durant el primer semestre de cada any i serviran de base per elaborar
el Pla d’Acció Municipal del pressupost de l’any posterior. El primer procés s’iniciarà a principis de l’any
2016, per establir el Pla d’acció municipal del 2017.
Exposició al públic, transparència i seguiment del Pla de Mandat. (pàgina 23)
Aquest Pla de Mandat és un contracte amb la ciutadania sobre aquelles qüestions de ciutat en les que el
govern preveu focalitzar-se i orientar-se i del que caldrà fer un balanç anual, a partir de sessions obertes
a la ciutadania.
El Pla de Mandat s’obrirà a les aportacions que pugui fer la ciutadania durant el període d’exposició al
públic, dintre del termini aprovat per la Junta de Govern.
Durant el 2016 es disposarà d’un sistema que permetrà fer el seguiment de les actuacions dels Plans
d’Acció associats al Pla de Mandat de forma virtual i enllaçats amb cadascun dels serveis municipals.

Pla d’acció municipal 2017
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Índex d’accions programades pel 2017
Pàgina

Direcció Àrea
1

Donar continuïtat al Projecte d’Intervenció integral del Barri de la Maurina i repensar els
programes urbanístics. Existeix proposta de resolució aprovada pel Ple

13

2

Continuar impulsant l’accessibilitat universal.

15

3

Implantació i manteniment d’un sistema GMAO -software de gestió del manteniment–Fase I.

17

4

Estudiar propostes que donin impuls a l’àmbit de la Mancomunitat.

19

5

Reivindicació del desenvolupament i execució de les infraestructures pendents al nostre
territori.

20

Medi Ambient
6
7

Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei d’abastament d’aigua i establiment
del model futur de gestió de l’aigua.

21

Finalitzar la tramitació del Pla de l’Anella verda i continuar el procés d’execució de les accions
prioritàries del Pla de l’Anella verda.

23

8

Realitzar subsidiàriament les actuacions de neteja de vegetació i retirada de residus als trams
urbans de les rieres.

25

9

Implantació de mesures de millora de la gestió i l’eficiència energètica municipal.

27

10

Desenvolupar un model de zones de lliure circulació per a gossos i fomentar la tinença
responsable i la convivència a l’espai públic.

29

11

Intensificar el programa d’implantació d’horts urbans en el buits urbans.

31

12

Desenvolupament d’actuacions aprovades dins el Pacte per la neteja i la recollida selectiva.

32

Mobilitat urbana
13

Iniciar l’execució de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana previstes per a aquesta
anualitat.

34

14

Pla de renovació de la flota d’autobusos.

36

15

Seguiment del PLSV 2013-16 (Pla Local Seguretat Viària) i redacció del nou PLSV 2017-20.

38

16

Participar un nou model de xarxa de transport públic urbà.

40

Obres i Manteniment de l’Espai Públic
17

Rehabilitació integral de la Masia Freixa i integració de la Plaça Freixa i Argemí i el seu entorn
al Parc de Sant Jordi.

42

18

Execució de la primera fase de les obres de consolidació del talús de la Ronda de Ponent.

44

19

Redacció de projectes i memòries valorades

46

20

Conservació de l’asfaltat viari.

48

21

Manteniment de la xarxa de clavegueram.

50

22

Millora de les places i zones verdes urbanes

52
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23

Estudi de la seguretat de les naus properes a l’escola EL CIM. Projecte aprovat pel procés
participatiu PAM 2017

54

Urbanisme
24

Iniciar l’execució de la tercera fase de l’esponjament de Ca n’Anglada.

55

25

Continuar impulsant l’ocupació dels habitatges buits. . Existeix proposta de resolució
aprovada pel Ple

57

26

Garantir el correcte estat dels espais i dissenyar propostes d’aprofitament i de nous usos.

59

27

Projecte de remodelació i dinamització urbanística de l’àmbit sud del Centre.

61

28

Estudi de viabilitat per a la creació d’un carril bici entre el barri del centre i els Jutjats (La
Cogullada i Segle XX). Projecte aprovat pel procés participatiu PAM 2017

62

Via pública, Seguretat i Protecció civil
29

Execució del Pla director de la Policia municipal.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Donar continuïtat al Projecte d’Intervenció integral del Barri de la
Maurina i repensar els programes urbanístics
El Projecte d’Intervenció Integral del barri de la Maurina es va acollir al
2014 a una pròrroga extraordinària de 4 anys, que el prolongarà fins el
2018. Malgrat que alguns dels programes socials ja havien superat la
dotació prevista inicialment, es va considerar idoni garantir la continuïtat
del treball endegat els darrers anys i refermar l’impacte dels projectes al
territori, ja que al barri persistia –i persisteix- una difícil situació social i
econòmica.
Així durant el 2017 es continuaran desenvolupant accions adreçades als
col·lectius de més vulnerabilitat com els joves, les persones desocupades,
famílies amb infants.... i es donarà continuïtat a la coordinació i
Descripció
col·laboració amb entitats i agents del barri. D’altra banda es mantindran
els ajuts destinats a la millora dels habitatges.
Pel que fa als programes urbanístics en els darrers anys només s’han
realitzat petites intervencions. L’obra més emblemàtica i de major
impacte econòmic va quedar postposada l’any 2011 per manca de
finançament. Ara cal afrontar la recta final del PII, i per això s’ha fet un
treball d’actualització i anàlisi dels projectes pendents per tal d’adequarlos a les necessitats i a la conjuntura actual del barri. Aquest procés s’ha
realitzat al 2016. Per al 2017 es vol tramitar la contractació de les obres
d’urbanització de la Plaça de la Maurina, els carrers adjacents i el nou
equipament i iniciar l’execució d’aquesta.
Destinataris
Veïns i veïnes del barri de la Maurina, especialment col·lectius en risc
Realitzar una actuació integral i transversal amb els diferents col·lectius i
agents del barri per millorar les seves condicions de socialització,
participació i de qualitat de vida, evitant situacions de risc d’exclusió
Resultats
social. Reforçar el sentiment de pertinença i una identitat positiva del
barri.
Promoure la rehabilitació d’edificis plurifamiliars.
Iniciar l’execució del projectes entorn de la Plaça de la Maurina
Total comunitats assessorades
Ajuts socials atorgats per any.
Ajuts rehabilitació atorgats per any.
Obres rehabilitació finalitzades per any.
Nombre de joves atesos.
Nombre de participacions.
Nombre de joves contactats al carrer.
Indicadors
Nombre total de famílies participants.
Nombre de participants patis oberts.
Total persones ateses (ocupació)
Total inserció laboral
Obres Plaça iniciades en termini Si/No
% Execució obres
Total despesa executada
Servei Impulsor
Direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
Si
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Pla d’acció municipal 2017
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Compromís/objectiu

Compromís 64. Finalitzarem el Pla de Barris de la Maurina i cercarem
fórmules de finançament per estendre l’experiència adquirida al Districte
3 i Ègara.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

X

Diversos
codis

NO

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.

NOM

Previsió d’Ingressos

Previsió D. corrent (C.2 i 4)

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

32701: 1.000 €
32703: 14.520 €
33401: 23.850 €
15222: 32.000 €
15223: 3.000 €
32702: 6.000 €
61900: 1.483.000€
50% de l’import pressupostat

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat a inversions correspon a la dotació necessària al 2017 per iniciar la Licitació de les
obres d’urbanització de la Plaça de la Maurina, els carrers adjacents i la construcció d’un nou
equipament. Per al 2018 caldrà consignar 1.860.952€
Al Ple de 26 de maig de 2016, es va aprovar la proposta de resolució presentada per TEC, Ciutadans,
CUP, ERC-MES i PPC per instar al govern de la ciutat que assumeixi els seus compromisos respecte a
les problemàtiques i necessitats del barri de la Maurina.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Continuar impulsant l’accessibilitat universal
Donar continuïtat al Pacte Terrassa per a l’accessibilitat universal, signat al
juliol de 2012, amb el treball constant i continuat en la millora de
l’accessibilitat a la nostra ciutat. Mantenint els espais de participació
establerts en el Pacte amb entitats o associacions interessades a abordar
l’accessibilitat i fomentar i consolidar la coordinació envers aquest àmbit
entre els serveis municipals.

Descripció

La LLEI 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat determina que cada
municipi ha de tenir un pla municipal d’accessibilitat que ha d’incloure
tots els àmbits i els territoris de la seva competència i que identifiquin i
planifiquin les actuacions necessàries perquè el territori, els edificis, els
mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació assoleixin,
per mitjà d’ajustos raonables, les condicions d’accessibilitat establertes
per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament.
Abordar un procés de transformació de la ciutat, no es pot fer sense tenir
una visió de conjunt i sense disposar d’un diagnòstic que determini la
situació actual, doncs fer tan sols intervencions aïllades no permet
planificar amb coneixement. És per això que és necessari programar les
intervencions amb un Pla d’accessibilitat per saber on s'ha d'actuar i amb
quin cost i sobretot quin procediment de gestió es pot utilitzar per tal
d'optimitzar al màxim les accions municipals.
D’altra banda, cal donar continuïtat als treballs a l’espai públic per assolir
els objectius fixats al Pacte, incidint en la millora dels recorreguts a peu,
en els accessos a equipaments, en els jocs infantils i altres elements, etc.

Destinataris

Resultats

Indicadors

Pla d’acció municipal 2017

L’accessibilitat Universal està adreçada a la ciutadania en general i
especialment a les persones amb capacitats diverses i les seves famílies al
promoure una ciutat per a tothom.
Mantenir l’accessibilitat universal com a prioritat política i que segueixi
essent un eix estratègic de ciutat, des del treball participatiu.
Coordinació transversal entre serveis municipals evitant duplicitat
d’esforços i una major eficiència de recursos.
Aconseguir una ciutat on l’entorn, les informacions i les comunicacions
garanteixin una participació amb igualtat d’oportunitats per a tots els
ciutadans.
Fer de Terrassa una ciutat cada vegada més accessible
Tenir coneixement del grau d’accessibilitat dels diferents àmbits de la
nostra ciutat i millorar la priorització de les actuacions a realitzar.
Disposar d’espais públics adaptats a les necessitats actuals de la
ciutadania amb reducció de mobilitat (persones amb discapacitat, gent
gran, famílies amb cotxes de nadons, etc.).
Nombre de reunions per tipologia
% de variació sobre l’any anterior
Nombre de noves adhesions .
% de variació sobre l’any anterior
Nombre d’assessoraments realitzats/consultes rebudes.
% de variació sobre l’any anterior
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Nombre d’actuacions de millora de l’accessibilitat realitzades
Núm. guals accessibles
Disposar d’un Pla d’Accessibilitat
Regidoria de capacitats diverses i accessibilitat - Direcció de l’Àrea de
Servei Impulsor
Territori i Sostenibilitat - Oficina tècnica per a la promoció de
l’accessibilitat.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat política 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el
benestar per a tothom.
Prioritat política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Prioritat política 5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat
cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís 48 Continuarem desenvolupant el Pacte Terrassa per a
l’Accessibilitat Universal.
Compromís 66 Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.
Compromís 113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per
l’Accessibilitat Universal, per millorar l’accessibilitat als establiments,
perquè el comerç tradicional pugui adaptar-se a les necessitats actuals i
Terrassa mantingui la seva capacitat comercial.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

15323

CODI

X

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Accessibilitat

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

22799: 64.750 €
61900: 140.000€
Al desembre de 2016 la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de
Governs Locals ha aprovat un suport econòmic de 73.729,68€.

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents actuacions:
• Redacció del Pla d’Accessibilitat, si s’obté cofinançament de la Diputació
• Obres d’adequació de passos de vianants i guals; millora de l’accessibilitat al barri de Poble
Nou....
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- 16 -

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Destinataris

Resultats

Implantació i manteniment d’un Sistema GMAO –software de gestió del
manteniment- Fase I
Des de fa gairebé dos anys es ve treballant amb el Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació en l’anàlisi i definició d’un programari de gestió per
al conjunt del serveis de l’Àrea. Durant aquest temps s’han realitzat
múltiples reunions de treball internes, s’han visitat altres administracions,
per valorar in situ les diferents solucions, i s’han realitzat trobades amb
diferents empreses del sector per conèixer els seus productes.
Amb aquest bagatge, al 2016 s’han definint les funcionalitats i
requeriments que ha d’acomplir el sistema GMAO i es concretarà
l’encàrrec d’ampliació del software utilitzat actualment a Educació.
Al 2017, caldrà realitzar la integració i la fase de proves, abans de passar a
producció, per a aquells serveis en els que es desenvoluparà en Fase I Gestió de l’Espai Públic, Eco Equip, Medi Ambient –Secció de Residus- i
Mobilitat-.
El sistema GMAO permetrà vincular, vehicular i respondre
automàticament les peticions ciutadanes, que actualment ens dirigeixen
per diferents canals, amb les actuacions que des de l’àrea s’han de portar
a terme (ordres d’actuació, planificació... ). El sistema possibilitarà la
geolocalització de les incidències, facilitarà el manteniment de l’inventari i
possibilitarà la generació, i explotació d’informes i dades per a seva
avaluació i anàlisi, etc...
La ciutadania de Terrassa
Disposar d’un software de gestió comú per als serveis que actuen a l’espai
públic i empreses adjudicatàries, que possibiliti una gestió integral de les
demandes i de l’acció preventiva; que proporcioni informació útil, ràpida i
detallada –tant en format informe com sobre plànol-; i ofereixi una visió
global de l’acció realitzada a la vegada que faciliti la detecció de
necessitats.
Oferir a la ciutadania i entitats nous canals de relació amb l’administració
–APP i portal web- àgils i accessibles que facilitin la seva comunicació amb
l’Ajuntament i la resposta d’aquest.

Es disposa del software (Si/No)
Inversió (Si/No)
% d’implantació en producció als serveis de l’àrea. FaseI
Servei Impulsor
Direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
2017
Ple
Indicadors

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Pla d’acció municipal 2017

Prioritat Política 4. Facilitarem la participació, implicació i col·laboració
dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i renovarem
l'administració municipal.
Compromís 84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes
d’informació per tal de disposar de la totalitat de les dades susceptibles
de ser consultades estiguin amb facilitat operativa i així incrementar no
sols la transparència sinó també el potencial per generar sinergies i
productes de valor econòmic i ciutadà.
Compromís 85. Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració
electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un procés
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rellevant.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari

SI

CODI

X

92002

NO

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

21601: 15.000 €

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

100%

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon a les següents actuacions:
• Lloguer anual de llicències del programa i assistència tècnica
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Estudiar propostes que donin impuls a l’àmbit de la Mancomunitat

Nom

L’àmbit de la Mancomunitat Terrassa-Sabadell necessita redefinir la seva
posició urbanística respecte al seu entorn geogràfic més proper (Terrassa i
Sabadell) en relació amb les propostes del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona de 2010, a fi i efecte de millorar la potencialitat com a espai
contenidor d’equipaments supracomarcals.
La ciutadania de Terrassa i Sabadell
Disposar d’un document que estableixi les directrius i propostes viables
per al desenvolupament d’aquesta àrea estratègica.
Número de reunions fetes amb altres administracions
Tenir redactat el document previst
Direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Descripció

Destinataris
Resultats
Indicadors
Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 65. Iniciarem els treballs per reordenar els espais de la franja
Compromís/objectiu
est (antiga Mancomunitat) per definir propostes que donin impuls a
aquest àmbit.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Prioritat política

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

92002
15101

CODI

X

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Coordinació i Serveis centrals àrea
Obra pública

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

100%

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents actuacions:
• Reunions interadministracions
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
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Tel. 93.739.70.40
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Reivindicació del desenvolupament i execució de les infraestructures
pendents al nostre territori.
Actualment hi ha una sèrie d’infraestructures cabdals per al
desenvolupament de la nostra ciutat que depenen d’altres
administracions (autonòmica i/o estatal) com ara la B40, el tercer carril
de la C58. Així mateix hi ha altres aspectes relacionats amb la mobilitat i el
transport públic que condicionen aquest desenvolupament. Entre
aquestes es troba la gratuïtat dels peatges, la revisió de les zones
tarifàries del transport públic, o la construcció de noves estacions de tren
a la nostra ciutat. El paper de la nostra ciutat ha de ser de reivindicació,
davant l’administració corresponent, de les inversions que considerem
indispensables i el seguiment de totes aquelles que ja s’estan executant.
El conjunt de la ciutadania de Terrassa. Les activitats econòmiques de la
ciutat, sobretot les del sector industrial i de serveis.
Incidir des de la reivindicació en l’impuls d’aquestes infraestructures.

Nom

Descripció

Destinataris
Resultats

Número de reunions fetes amb les administracions encarregades de
l’execució de les obres
Número de reunions amb altres ciutats amb interessos coincidents.
Núm accions comunicatives
Direcció de l’ Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea de desenvolupament
econòmic, Indústria i Ocupació.

Indicadors

Servei Impulsor

Vinculació amb el procés participatiu PAM
2017

No

Acció derivada de Proposta de resolució
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 77. Seguirem reivindicant davant d’altres administracions, pel
desenvolupament de les infraestructures pendents en el nostre territori,
com ara la B40, el tercer carril de la C58, la gratuïtat del peatge de Les
Fonts o la Zona Tarifaria 2 de transport públic, i l’estació de Terrassa Oest
a la Maurina.
Compromís 78. Treballarem per la consolidació d’una regió metropolitana
equilibrada i competitiva.
Compromís 79. Continuarem amb les millores de les travessies urbanes
principals i els eixos vertebradors dels barris.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

X
92002

NO
NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Coordinació i serveis centrals de
l’Àrea

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

Al 2017, l’acció només comporta despesa de personal propi ja
pressupostat.

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
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Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei d'abastament
d'aigua i establiment del model futur de gestió de l’aigua.
La concessió actual acaba el proper desembre de 2016, i cal continuar i
finalitzar els estudis i informes per poder fer la liquidació. També cal
realitzar els estudis per l'anàlisi de models futurs de la gestió del cicle de
l'aigua, realitzar el procés de deliberació de la ciutadania i iniciar la
implantació del model elegit, basat en criteris d’eficiència, transparència i
qualitat, que fomenti l'estalvi d'aigua i que asseguri l’accés a aquest
subministrament bàsic a totes les famílies a un preu ajustat a la seva
capacitat econòmica.

Nom

Descripció

Destinataris

Tota la ciutadania.
Realitzar la liquidació de l’actual concessió del servei
Consensuar amb la ciutadania i aprovar al Ple el model de gestió futur
Nombre de documents previstos redactats
Nombre d’accions comunicatives realitzades
Nombre participacions
Disponibilitat del model de gestió (Si/No)
Servei de Medi Ambient

Resultats

Indicadors

Servei Impulsor

Vinculació amb el procés participatiu PAM
2017

No

Acció derivada de Proposta de resolució
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 73. Governarem l’aigua amb l’objectiu de disposar d’un servei
integral d’abastament eficient, amb un preu just, transparent, de qualitat i
per a tothom a partir de la deliberació amb la ciutadania.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari

SI

CODI

X

16002

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Cicle de l’aigua

Previsió d’Ingressos

Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22602: 150.000€
22706: 155.000€
22799: 200.000€

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

100%

ALTRA INFORMACIÓ
L’Ajuntament de Terrassa va iniciar el 2015 els treballs per a la liquidació de la concessió del servei
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Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
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públic d’abastament d’aigua de Terrassa que es presta mitjançant concessió a l’empresa Mina
Pública d’Aigües de Terrassa, SA , la qual finalitza en data 31 de desembre de 2016. Les tasques
efectuades, i que cal mantenir, han abarcat l’inventari de béns afectes a la concessió que han de
revertir a l’Ajuntament i procedir a la seva actualització periòdica; avaluar l’estat de funcionament;
vetllar per la seva conservació; informar de les actuacions necessàries per garantir-ne el seu bon
estat d’ús; i certificar el lliurament dels bens en bon estat d’ús a data 31 de desembre de 2016.
D’altra banda, no només cal valorar tots els aspectes relacionats amb la finalització de la concessió
actual, sinó que és precís analitzar la situació des del punt de vista tècnic, econòmic, patrimonial,
jurídic, ambiental i sanitari, per tal de poder garantir la correcta liquidació del sistema de gestió
indirecta que s’ha dut a terme els darrers 75 anys de durada de la concessió.
Paral·lelament als treballs relacionats amb la finalització de la concessió, és necessari també definir
les condicions tècniques i econòmiques del nou servei d’abastament així com el model de gestió del
cicle integral de l’aigua al municipi.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Finalitzar la tramitació del Pla de l'Anella Verda i continuar el procés
d’execució de les accions prioritàries del Pla de l’Anella Verda.
La Declaració de l'Anella Verda proposa que paral·lelament a l'aprovació
dels instruments de planificació urbanística i de la gestió, s'executin les
actuacions més prioritàries per aturar i revertir els processos de
degradació de l'entorn natural. Accions previstes pel 2017:
Finalitzar la tramitació dels diferents instruments de planificació
de l’ordenació i la gestió de l'Anella Verda, fins a l'aprovació
definitiva.
Aprovar definitivament el Pla de gestió de l’Anella Verda,
Descripció
l’Inventari de camíns públics municipals i l’Ordenaça d’ús públic.
Executar les obres del segon tram del camí de l’Anella Verda.
Editar la guia de l’Anella Verda.
Fer el manteniment de les infraestructures i bens naturals
resultat dels projectes executats els anys anteriors.
Neteja de residus i plans d'ocupació.
Fer actuacions de foment de l’activitat econòmica a l’Anella
Verda.
Tota la ciutadania.
Destinataris
Propietaris sòl no urbanitzable
Aprovació definitiva del Pla de l’Anella verda.
Aprovació dels documents amb el màxim consens.
Resultats
Finalitzar les obres i actuacions previstes
Incrementar el coneixement de l'Anella Verda
Impulsar l’ordenació de l’horta i recuperar l’espai dels torrents
Nombre de documents relacionats amb el Pla redactats
Nombre de documents relacionats amb el Pla tramitats
Nombre de documents relacionats amb el Pla aprovats
Indicadors
Nombre d’obres executades
% de les obres executades sobre el total previst
Inversió realitzada €
Servei Impulsor
Serveis de Medi Ambient i Urbanisme
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís 69. Impulsarem l’Anella Verda, preservant i ordenant uns
espais agrícoles i forestals per tal que esdevinguin elements d’interès
natural, social, turístic i econòmic.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

CODI

SI

X
17212

Previsió d’Ingressos
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NO
NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Medi natural

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

21000: 157.340€
61900: 140.000€

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents actuacions:
• Manteniment de les infraestructures i béns naturals resultat dels projectes executats els anys
anteriors.
• Inversions per a l’execució de les obres del segon tram del camí de l’Anella Verda
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Realitzar subsidiàriament les actuacions de neteja de vegetació i retirada
de residus als trams urbans de les rieres.
Les rieres de Terrassa tenen una especial significació en la història i el
caràcter de la ciutat, i garantir el seu correcte manteniment és una
qüestió cabdal. La Generalitat i l’Ajuntament ja fa temps que mantenen
una disputa pel que fa a la responsabilitat de cada administració pel que
fa al manteniment dels trams urbans de les rieres i torrents. No obstant
això, es vol garantit el seu adequat estat i funcionalitat pel que és
Descripció
necessari realitzar actuacions de manteniment de la vegetació i de
retidada dels residus.
Durant l’any és necessari continuar realitzant la neteja dels trams de la
riera de les Arenes i del Palau, tant mitjançant empreses com plans
d’ocupació o cercant el finançament mitjançant les subvencions que es
puguin convocar.
Destinataris
Tota la ciutadania.
Resultats
Mantenir els trams de la rieres netes de l'excés de vegetació i de residus.
Extensió total netejada (m²)
% de zona netejada sobre l’extensió total de les rieres
Tones de residus recollits
Plans d’ocupació empleats en tasques de neteja de rieres
Indicadors
Nombre d’efectius destinats a les tasques de neteja (Plans+empreses)
Inversió realitzada €
Inversió subvencionada €
% de la inversió subvencionada sobre el total de la inversió
Servei Impulsor
Servei de Medi Ambient
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat
de la Ronda de Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari

SI

CODI

X

17212

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Medi natural

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22799: 30.000 €

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

25% dels ajuts ja sol·licitats a l’ACA. Previsió que al 2017 l’ACA obri noves
línies d’ajut.

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon a la neteja de residus i desbrossada als trams urbans de les rieres.
En funció de reassignació de més recursos durant el 2017 i/o d’acords amb l’ACA i obtenció de Plans
d’ocupació, s’ampliarà el nombre i abast de les actuacions.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Destinataris
Resultats

Implantació de mesures de millora de la gestió i l’eficiència energètica
municipal.
Ens trobem en un moment de canvi profund en quant al tractament de les
factures energètiques, i més concretament d’electricitat, encara que un
futur pròxim també afectarà a altres tipus de subministraments
energètics. La implantació de la e-factura i el nou sistema de gestió
energètica municipal SIE que s’està implantant en desenvolupament del
projecte Terrassa Energia Intel·ligent, agilitza molt les tasques de validació
de les factures, comprovació d’errors i seguiment dels consums, i suposa
un increment molt substancial de la qualitat de la feina realitzada
actualment. Alhora permet reduir gran part de les tasques de seguiment
per part dels serveis consumidors, que destinen en conjunt un nombre
important d’hores de validació, sense que a la pràctica hi hagi un control
efectiu dels que s’està consumint i pagant. És a dir, es disposa d’un nou
sistema millor tecnològicament, que permetrà efectuar un control real
efectiu sobre els consums i la facturació, i que requerirà en conjunt menys
dedicació en hores. També estem en aplicació d’un nou sistema de
contractació per concurs, que ens aportat una electricitat certificada com
a renovable, i un millor preu, però requereix un seguiment expert del
mercat elèctric i un control acurat de la facturació. I finalment, cal
continuar amb l’aplicació de les mesures d’estalvi i eficiència energètica, i
d’ús de les energies renovables. Accions previstes pel 2017:
Centralització i anàlisi de la informació relacionada amb
subministres elèctrics.
Propostes de modificacions de tarifes, de millores de consums.
Fer les licitacions i contractacions dels subministraments, i del
seguiment del mercat continu.
Proposta d’actuacions en factures no conformes
Suport en l’execució de les licitacions per a la implantació de les
mesures d’eficiència energètica en l'enllumenat públic i en els
equipaments, incloent les instal.lacions fotovoltaïques per
autoconsum.
Tota la ciutadania.
Reducció de les emissions de CO2 de l'Ajuntament.
Reducció del consum elèctric, amb el corresponent estlvi econòmic.

Indicadors
Servei Impulsor
Servei de Medi Ambient
Vinculació amb el procés participatiu PAM
No
2017

Acció derivada de Proposta de resolució
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 74. Implantarem tecnologies smart per dotar la ciutat d’una
millor intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç,
especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l’energia,
com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
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NO

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

reuneix els requeriments prefixats.
Programa pressupostari

CODI

17211

NOM

Qualitat ambiental

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22706 18.500 €

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents actuacions:
• Consultoria externa per a les licitacions anuals d’electricitat i gas i seguiment del mercat
continu.
• El desplegament al territori del projecte TEI es supervisarà mitjançant consultora externa i
personal propi dels serveis tècnics de l’Àrea.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Desenvolupar un model de zones de lliure circulació per a gossos i
Nom
fomentar la tinença responsable i la convivència a l'espai public
Els espais per a la lliure circulació de gossos, ofereix als propietaris dels
animals un lloc on aquests poden córrer, passejar, relacionar-se o jugar
sense anar lligats, excloent als gossos de races catalogades com a
perilloses que, segons la normativa, sempre han d’anar lligats i amb
morrió.
Els propietaris que fan ús d’aquets espais tenen l’obligació de complir les
normes establertes i de vigilar especialment els animals per evitar la
fugida, la pèrdua o les molèsties a les persones i als altres animals que
comparteixen l’espai.
Descripció
Des de fa 3 anys s’han habilitat – o s’enllestiran en les properes setmanes8 zones. Al 2017 està projectada la novena al barri de Can palet II.
Amb aquestes actuacions es dóna resposta a les demandes dels
propietaris i propietàries de gossos de disposar d’espais específics per a la
socialització i la pràctica d’exercici dels seus animals.
D’altra banda, al 2016 s’ha iniciat una campanya informativa sobre
el contingut de l’Ordenança de protecció dels animals, i per promoure la
tinença responsable i els comportaments cívics a l’espai públic, que es
mantindrà l’any vinent.
En primera instància els propietaris/es de gossos i en general tota la
Destinataris
ciutadania
Millora d'alguns comportaments incivics recollits a l’Ordenança.
Resultats
Millora de la convivència a l'espai públic.
Nombre de noves zones de lliure circulació
% d’increment sobre el total anterior
Indicadors
Zona d’influència dels espais: Distància als habitatges de la població amb
gossos.
% de cobertura de propietaris d’animals censats.
Servei Impulsor
Servei de Medi Ambient
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la
revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada.
Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a dissenyar noves
actuacions de regeneració, reurbanització de l’espai públic i de les
infraestructures.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari
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NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Parcs i jardins
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Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

61900: 50.000 €

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’Import consignat a inversions correspon a l’execució del projecte de creació d’una zona de lliure
circulació per a gossos al barri de Can Palet II. Si al llarg de l’any s’obtenen més recursos es redactarien
nous projectes.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Intensificar el programa d’implantació d’horts urbans en els buits urbans

Nom

El programa d'horts urbans està consolidat i hi ha col.lectius que preparen
nous projectes als que cal donar sortida, definint i habilitant nous espais.
Al 2017 es vol continuar impulsant el programa Conreant Terrassa entre
les entitats i associacions. Accions previstes pel 2017:
Incorporar nous projectes al programa.
Entitats o associacions de Terrassa interessades en el programa.
Propietaris de buits urbans.
Aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que aportin valor i
generin sentit de comunitat, alhora que es desenvolupa una activitat
respectuosa amb medi ambient.
Donar sortida als nous projectes en preparació
Total d’horts en funcionament
Increment respecte l’any anterior
Nombre d’horts nous en el període
Inversió realitzada
Núm. de sol·licituds rebudes
Núm. de sol·licituds cobertes
Servei de Medi Ambient

Descripció

Destinataris

Resultats

Indicadors

Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la
revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada.
Compromís/objectiu
Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a dissenyar noves
actuacions de regeneració, reurbanització de l’espai públic i de les
infraestructures.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Prioritat política

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

NO
17212

X

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Medi natural

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

61900: 10.000 €

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat a inversions correspon a la implantació d’horts urbans en els buits urbans
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Desenvolupament d’actuacions aprovades dins el Pacte per la neteja i la
recollida selectiva
Els recursos que l’Ajuntament destina a la neteja i la recollida selectiva de
residus s’han mantingut estables durant aquests anys de crisi. En canvi, les
necessitats i els costos de la neteja i gestió dels residus han incrementat i
continuaran incrementant, provocant un desequilibri al servei. D'altra
banda, la recollida selectiva està estancada a l’entorn del 34%, lluny dels
objectius, i la participació de la ciutadania no té una base de coneixement
sòlida. L’abandonament de residus al voltant dels contenidors és un
problema d’incivisme molt greu a Terrassa.
A aquests problemes, s’hi sumen les dificultats del servei per fer arribar la
informació a la ciutadania de manera efectivada i per vetllar pel
compliment de l’Ordenança de la neteja i la gestió de residus.
Davant d’aquesta situació, al 2016 s’ha concretat un Pacte de ciutat, amb
l’objectiu d’iniciar un procés compartit per tothom cap a una ciutat més
neta, amb més reciclatge, i amb un servei de neteja i de gestió de residus
adequat a les necessitats.
En conseqüència al 2016 l’Ajuntament i Eco Equip van incrementar els
recursos econòmics destinats a incrementar la plantilla,
renovar/incrementar la flota de vehicles, dissenyar campanyes
informatives i d’inspecció.... En compliment dels compromisos recollits al
Pacte, cal donar continuïtat al 2017 a les accions contingudes en aquest:
Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització,
mitjançant actuacions de difusió del Pacte de ciutat i sobre la
recollida selectiva
Desenvolupar la campanya d’inspecció
Incrementar la plantilla fixa d’Eco Equip
Implantar una nova línia de recollida amb càrrega lateral

Destinataris

Tota la ciutadania.
Conscienciar de la coresponsabilitat ciutadana, de comerços i agents en
Resultats
l’estat dels espais públics
Nombre de campanyes informatives/formatives realitzades
% de cada tipologia sobre el total de campanyes
Nombre d’accions comunicatives/informatives realitzades
% de cada tipologia sobre el total d’accions
% de població local a la que s’ha arribat
Nombre d’inspeccions realitzades
Indicadors
Total contractacions personal
% increment plantilla.
% de temporals sobre el total. % de contractacions per reforç. % de
contractacions per substitució
Tones de residus recollide (tipologia)
Nombre de serveis de recollida de mobles i voluminosos. Variació
respecte any anterior.
Servei Impulsor
Servei de Medi Ambient i Eco Equip, S.A.M
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
Si
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
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Compromís/objectiu

mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 75. A partir d’un gran pacte ciutadà avançarem cap a un
servei de neteja i de recollida selectiva de residus eficient i de qualitat
incrementant els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

X
16222
16211

NO
NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Gestió de Residus
Neteja viària

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

22602: 10.000 €
44900: 1.300.000 €
62400: 500.000 €

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents accions:
• Continuar realitzant campanyes de comunicació i conscienciació, mitjançant actuacions de
difusió del Pacte de ciutat. Reforç de les campanyes amb personal de plans d’ocupació
• Realització. de campanyes d’inspecció amb personal propi del servei i de l’equip inspecció de
l’Àrea de Serveis generals i Govern Obert.
• Increment de la despesa del cànon i dels cost del tractament i transport de residus
• Contractació indefinida de 15 persones
• Implantació d’una nova línia de recollida de residus amb càrrega lateral. L’empresa destinarà
recursos propis per cofinançar aquesta despesa.
La continuïtat de la renovació de la flota i maquinària dependrà dels nous recursos que es puguin
destinar durant el 2017.
Al Ple de 30 de juny de 2016, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel PPC per a la
millora del servei de recollida de mobles i electrodomèstics.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Iniciar l'execució de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana previstes
per a aquesta anualitat
El Pla de Mobilitat Urbana és una eina bàsica per configurar les estratègies
de mobilitat sostenible i per planificar de manera integrada les diferents
xarxes que conformen el sistema de transport del municipi. És el
document marc que senyala el camí per aconseguir un model de mobilitat
a la ciutat més sostenible, un enfocament que té múltiples vessants: la
reducció de l’accidentalitat, les millores ambientals que afecten la
reducció de sorolls, de qualitat de l’aire i de consum energètic. Però
també més amable per a la ciutadania, amb carrers més habitables i que
permetin una major autonomia per als infants, les persones grans i les
persones amb capacitats diverses.
Tenint en compte que el model de mobilitat suposa un sistema que inclou
diferents actors que es relacionen i s’influeixen entre sí, tant els objectius
com les mesures proposades són transversals. El Pla de Mobilitat s’ha
dissenyat responent a una estratègia integral que uneix els esforços de la
planificació en altres àmbits, amb objectius comuns, com ara el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible, el Pla d’Acció per a la Millora de la
Qualitat de l’Aire o el Pla Estratègic de Soroll.
El pla d’acció del PMU 2016-2021, inclou la relació i calendarització
d’accions adreçades a configurar la ZUAP -Zona Urbana d’Atmosfera
Protegida-; ampliar Zones 30; recuperar la funció social dels carrers i
fomentar el transport públic i el col·laboratiu; que anualment s’han de
desenvolupar.

Destinataris

Tota la ciutadania.
Assolir un canvi en el repartiment modal dels residents de Terrassa en
favor dels mitjans actius i del transport públic.
Millora de la salut, de la qualitat de l’aire.
Resultats
Reducció d’emissions que comporten canvi climàtic
Millora de la seguretat viària diferents xarxes de transport.
Pacificació del trànsit mitjançant la implantació de zones 30
Disposar del document Pla promoció bicicleta Si/NO
Metres carrils bici
Núm de places d’aparcament per a bicicletes
Km de xarxa pacificada
Indicadors
% sobre xarxa viària total
M2 destinats a vianants
Num gàbies per a bicicletes
Nombre de projectes redactats
Nombre d’impactes comunicatius realitzats
Servei Impulsor
Servei de Mobilitat Urbana
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
Si
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu
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quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de l’ús d’un
transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

X

NO

13402 (2017)

Programa pressupostari

CODI

NOM

44111

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Gestió i planificació de la
mobilitat (2017)
Transports

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

22706: 78.522 €
22799: 34.300 €
61900: 72.000€

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
Actuacions previstes al 2017:
• Redacció de projectes carril bus, semàfors i Zona 30, ZUAP etc.
• Projecte camins escolars (1 escola)
• Disseny campanyes informatives sobre el Pla de Mobilitat Urbana
• Contractació d’un tècnic de mobilitat
• Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes a les estacions de tren
Altres actuacions i inversions previstes al PMU es duran a terme en funció de la possible reassignació de
recursos durant l’any 2017.
El Ple Municipal del mes d’abril de 2016 va aprovar una proposta de resolució presentada pel grup
municipal d’ERC-MES, per a la protecció del transport alternatiu i sostenible a la ciutat de Terrassa. El
compromís adoptat consisteix en la instal·lació durant l’any 2017 de gàbies per aparcar bicicletes a
totes les estacions de tren de la ciutat (FGC i RENFE). Així com l’estudi de cost i possible aplicació de
gàbies davant centres educatius per sotmetreu a valoració en la negociació dels pressupostos pel
2017.
El Ple Municipal del mes de setembre de 2016 va aprovar una proposta de resolució presentada pel
grup municipal del PPC, per a l’actualització del pla de promoció de l’ús de la bicicleta 2012-2013,
adaptant-lo a la nova realitat plantejada pel Pla de Mobilitat. Així mateix es revisaran totes les accions
que es poden fer en el període 2017-2021.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Pla de Renovació de la flota d'autobusos
A finals de 2016 la flota d’autobusos urbans (64 unitats) tindrà una edat
mitjana de gairebé 12 anys, amb 24 vehicles amb més de 14 anys.
D’aquests 16 són de categoria EEV (vehicle energèticament eficient), però
hi ha 31 que són Euro 3, i 5 que són Euro 2 o anteriors.
Les característiques intrínseques del seu funcionament -100% urbà,
contínues arrancades i aturades, emissions molt a prop de la ciutadania-, i
que han d’esdevenir un marc exemplificador, va fer que fos un sector en
el que urgia l’execució d’un pla de renovació de la flota.
D’altra banda també té una afectació en la qualitat i el cost del servei ja
que s’incrementen els costos de manteniment degut a l’envelliment, es
produeix un major consum de combustible dels vehicles més antics , es
produeixen un elevat nombre d’incidències, es redueix la capacitat per fer
substitucions de vehicles o reforços especials.
Davant aquesta necessitat es va establir un pla de renovació de flota
equilibrat a curt, mig i llarg termini. La renovació de la flota d’autobusos
municipals ha d’incorporar exigències ambientals ja que degut al seu
funcionament intens, la flota d’autobusos és una font important
d’emissions de contaminants.
Al 2016 es va tramitar l’expedient de compra de 15 vehicles que es
rebran al 2017.

Destinataris

Tota la ciutadania.
Reducció de les incidències en el servei d’autobusos urbans
Reducció de la contaminació
Resultats
Millora de la qualitat de l’aire
Millora de la qualitat del servei de transport
Nombre de nous.
% renovació sobre total flota
Edat mitjana de la flota.
Variació de l’edat amb les noves incorporacions
Indicadors
Emissió de gasos.
% de disminució de les emissions
Despesa de combustible.
% reducció del consum.
Servei Impulsor
Servei de Mobilitat Urbana
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
2017
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís 71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos i renovarem la flota
de vehicles introduint models híbrids i garantint l’accessibilitat per a
tothom

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

Pla d’acció municipal 2017
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Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

47900: 238.000 €

Previsió D. Inversions (C.6)
Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon a l’increment de consignació municipal –inclou previsió liquidació 2016,
amortitzacions nous autobusos 2016 i 2017 i previsions increment ingressos TMESA-
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Destinataris

Resultats

Indicadors

Servei Impulsor

Seguiment del PLSV 2013-16 (Pla local de seguretat viària) i redacció del
nou PLSV 2017-2021
Cal continuar treballant en la pacificació del trànsit en benefici de la
convivència i els ciutadans hi han de participar activament. S’ha d’avançar
conjuntament per a aconseguir un ús adequat de l’espai públic i el
respecte envers la senyalització.
Cal un canvi d’actituds amb una voluntat decidida per assolir aquest
objectiu.
L’autocontrol en la velocitat i el respecte pels altres poden evitar moltes
situacions de risc que tenen com a conseqüència la lesió de persones.
L’actualització del Pla local de seguretat viària ha de servir per continuar
les tasques de definició l’espai públic i el sistema viari, i per a consolidar
els bons índexs actuals d’accidentalitat i nivell de risc.
Donada l’existència d’un cert marge de millora en els punts tractats i
tenint en compte la limitació de recursos que imposa la situació
econòmica, es proposa com a objectiu una reducció de fins al 15% del
nombre d’accidents amb víctimes greus i mortals respecte la xifra de
2011. Tenint en compte els resultats obtinguts en el període anterior
aquest objectiu suposa el manteniment de la tendència que ja s’observa al
municipi.
Tota la ciutadania.
Reduir la sinistralitat en zona urbana.
Tot i la reducció evidenciada en l’accidentalitat de Terrassa en el període
2007-2010, el municipi encara es troba per sobre de la mitjana catalana
en quant a víctimes greus i mortals per habitant, evidenciant un marge de
millora.
El nou període, definit per l’actualització del Pla, es planteja com a
objectiu la reducció del 15% del nombre d’accidents de trànsit amb ferits
greus i morts l’any 2016 respecte dels nivells de 2011.
Per aquest any 2017 ens proposem:
Assolir l’objectiu marcat al PLSV actual i disposar del nou PLSV 2017-2021.
Es disposa del nou PLSV Si/No
Num actuacions realitzades dins PLSV
Nombre d’actuacions realitzades
Sinistralitat a les zones on s’ha actuat.
Variació sobre les dades prèvies.
Servei de Mobilitat Urbana

Vinculació amb el procés participatiu PAM
2017

No

Acció derivada de Proposta de resolució
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat amb el qual es
prioritzarà la integració del territori i un canvi d’hàbits en la mobilitat
quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de l’ús d’un
transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
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13402
Programa pressupostari

CODI

NOM
13301

reuneix els requeriments prefixats.
Gestió i planificació de la
mobilitat (2017)
Manteniment de la senyalització

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22706: 78.522€
21000: 844.035€

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
•
•

Revisió del Pla local de Seguretat viària 2017-2020.
Una part de les actuacions derivades del Pla Local de Seguretat Viària s’executen dins les
partides del manteniment de les infraestructures (senyalització vertical i horitzontal, pilones,
semàfors...).
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Participar un nou model de xarxa de transport públic urbà

Nom

Amb motiu de l'obertura de les noves estacions de FGC al juliol de 2015,
es van dur a terme petits ajustos de les línies d’autobús per tal de
potenciar la intermodalitat entre la xarxa d’autobusos i la ferroviària, i
donar un servei adequat a les noves necessitats de transport de la
ciutadania.
Ara cal estudiar la xarxa de forma global per veure si cal implementar un
nou model de xarxa (ortogonal, circular –radial, etc) que permeti adaptar
la xarxa a les necessitats de mobilitat de la població. A més caldrà
plantejar un canvi de traçat d’algunes línies per reduir la circulació
d’autobusos per carrers que registren problemes ambientals i
d’accessibilitat.

Descripció

Per endegar aquest procés és imprescindible tenir un coneixement sobre
quins són els elements que la ciutadania espera del servei de transport
públic i analitzar si el model actual de xarxa respon als seus requeriments,
en quant a freqüències, disseny de xarxes, connexions, cobertura
poblacional, temps de recorregut, etc. Per aconseguir aquests objectius, al
2017 es realitzaran uns tallers participatius.
La ciutadania en general, però especialment els 45.000 usuaris de
transport públic actuals més els que pugui atreure la nova xarxa definida.
Resultats
Definició d’una nova xarxa de transport públic urbà a mig termini.
% d’Habitants amb parada de bus a menys 500m
Km carril bus
Núm usuaris (dones/homes)
Total viatges anuals
Indicadors
Puntuació de la qualitat del servei
Núm vehicles adaptats
Núm parades adaptades
S’ha definit nova xarxa de transport (Si/No)
Servei Impulsor
Servei de Mobilitat Urbana
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Destinataris

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís 71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos i renovarem la flota
de vehicles introduint models híbrids i garantint l’accessibilitat per a
tothom

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

CODI

SI

X

13402

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
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Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Rehabilitació integral de la Masia Freixa i integració de la Plaça Freixa i
Argemí i el seu entorn al Parc de Sant Jordi
Pel que fa a la plaça Freixa i Argemí, es vol definir un projecte de
recuperació, recuperació i integració de la Plaça Josep Freixa i Argemí i el
carrer Nicolau Talló, des del carrer Dr. Ullés fins a la Plaça Josep Freixa i
Argemí. Entre d’altres objectius, es vol potenciar la visibilitat de la masia
des del carrer Galileu, fer-ne una plataforma única de prioritat pels
vianants, recuperar visualment aquest espai...

Nom

Aquesta actuació es podria dir que és complementària a la rehabilitació de
la Masia Freixa, ja que l’actual plaça no és més que l’antic passadís o
passeig d’entrada a la Masia ja que formava part de la mateixa finca, que
tenia la portalada a l’indret del carrer Galileu. Les actuacions que es
portaran a terme són les següents:

Descripció

Paral·lelament es vol continuarà amb les tasques de rehabilitació de la
Masia Freixa.
Els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Especialment les persones usuàries
del Parc i veïns i veïnes de Ca N’Aurell .
Conservació del patrimoni de la ciutat. La Masia Freixa es transformaria en
un Museu per el guadi de la ciutadania i el turisme.
Resultats
Es millora l’accessiblitat en aquesta part del Parc, donant protagonisme a
la Masia Freixa com edifici emblemàtic.
Recuperar el Parc Sant Jordi com a espai singular de la nostra ciutat
Redacció de projectes si/no
% d’obres executades
Indicadors
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual).
Servei Impulsor
Servei de Projectes i Obres
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Destinataris

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu
entorn

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

CODI

SI

X
93305
15101

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

22706: 268.141€

63200: 109.251 €

Finançament municipal
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NO
NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Obra Pública

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

ALTRA INFORMACIÓ
Inicialment es preveu:
•
Finalització obres de la coberta de la Masia Freixa
•
Redacció del Projecte d’integració de la Plaça Josep Freixa i Argemí i el seu entorn al Parc Sant
Jordi.
•
Redacció projecte rehabilitació interior Masia Freixa.

Pla d’acció municipal 2017

- 42 -

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Execució de la primera fase de les obres de consolidació del talús de la
Ronda de Ponent
La riera de Palau, en els seus marges, presenta alguns trams on el talús de
terres ha anat cedint terreny, quedant un reduït espai entre la barrera de
seguretat bionda i el cap de talús existent. Concretament, aquest
problema s’ha detectat en diferents punts a ambdós marges de la Riera de
Palau, entre l’avinguda de l’Abat Marcet i el pont del ferrocarril.
Per a analitzar l’actual situació, i poder decidir respecte les actuacions a
realitzar, es va encarregar l’”Estudi d’Alternatives per a garantir
l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de
Palau, entre el carrer Dr. Fleming i l’avinguda de l’Abat Marcet”, que un
Descripció
cop iniciats els treballs es va considerar necessari ampliar l’àmbit d’estudi
fins al pont del ferrocarril.
D’acord amb aquest estudi, era necessària la redacció d’un projecte per
garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la
Riera de Palau, i l’execució de l’obra corresponent.
Al desembre de 2015 es va adjudicar el contracte de redacció del Projecte,
el qual es va aprovar definitivament al juliol de 2016.
Hores d’ara s’estan licitant les obres, les quals s’iniciaran a l’estiu del
2017.
Els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Especialment els usuaris de la
Destinataris
Ronda de Ponent i veïnes i veïns dels barris de Can Boada Casc Antic i Can
Boada del Pi.
Garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la
Riera de Palau
Resultats
Restablir el trànsit en els punts més crítics el més aviat possible.
Millorar l’accessibilitat dels vianants.
% d’obra executada
Indicadors
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual).
Servei Impulsor
Servei de Projectes i Obres
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat
de la Ronda de Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari

CODI

SI

X

15321

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)
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NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Pavimentació i Mant.
Infraestructures urbanes

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat a inversions correspon a l’inici de l’execució de les obres de consolidació del talús de
la Ronda de Ponent. Per al 2018 caldrà consignar 1.340.000€.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Redacció de projectes i memòries valorades

Nom

El procés de transformació urbana de la ciutat requereix d’una correcta
planificació, programació, execució i control de l’obra pública municipal.
En concret les fases d’anàlisi i de disseny esdevenen cabdals en tant en
quant marquen el què, el com i el quan de les actuacions urbanístiques
que s’executaran al nostre territori.
Aquesta visió de ciutat cal concretar-la posteriorment en projectes
executius i memòries que acabaran determinant les necessitats dels
nostres espais públics i que a la vegada també ens aportaran informació
sobre la viabilitat i temporalització de les actuacions. Així disposar
d’aquests projectes i memòries és peça indispensable i necessària per a la
presa de decisions i, lògicament, per a la posterior intervenció.

Descripció

En aquest sentit, al 2017 cal reforçar els treballs de redacció de projectes
per tal de poder analitzar i programar a curt /mig termini aquelles obres
que es consideren prioritàries.
Destinataris

Les ciutadanes i ciutadans de Terrassa
Poder disposar de nous espais municipals per tal de donar i garantir un
Resultats
millor servei a la ciutadania
Nombre projectes prevists
Indicadors
Nombre de projectes redactats.
% de projectes redactats sobre el total
Servei Impulsor
Servei de Projectes i Obres
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
Si*
No
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i Potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís 60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la
revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada.
Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a dissenyar noves
actuacions de regeneració, reurbanització de l’espai públic i de les
infraestructures.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

CODI

SI

X
15101
34201

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
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NO
NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Obra Pública

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

61900: 200.000€ *

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat es destinarà entre d’altres a la redacció dels projectes aprovats al procés participatiu
d’elaboració del PAM.
* Pressupostat a Àrea 5 i execució des del Servei d’Obres i Manteniment i de l’Espai públic. (17016:
Coberta pista exterior Can Jofresa)
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Conservació del paviment viari

Nom

Les vies principals de la ciutat, així com el tramat interior, absorbeixen
diàriament un nivell de trànsit elevat que produeix un desgast del ferm..
Aquest desgast fa necessari un manteniment i/o reposició del ferm per tal
de garantir el bon estat del mateix. El seu correcte manteniment
contribueix a evitar possibles accidents als vehicles i als vianants.
Prèviament es fa necessari identificar, prioritzar i programar, segons els
recursos disponibles, quins carrers requereixen intervenció.
En general es tracta de reforçar i/o renovar el paviment de les zones
identificades.
Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa

Descripció

Destinataris

Disposar d’una via pública en condicions òptimes per a la circulació del
transport públic; transport sanitari, policial i bombers, les bicicletes i
d’altres vehicles en general.
Ml renovats
% sobre ml pendents intervenció
Inversió realitzada
Indicadors
% d’obra executada
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual).
Servei Impulsor
Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Resultats

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

NO
15321

X

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Diverses partides: 562.790€
61900: 130.000€
61900: 400.000€

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon a les següents actuacions:
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En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Pavimentació i manteniment
infraestructures urbanes

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

•
•
•
•

Treballs de manteniment de petits trams i forats al paviment
Adequació dels passos de vianants de la Rambla d’Ègara
Pla de millora de polígons industrials. Impulsat per Àrea 4
Treball de camp per diagnosticar l’estat de voreres i altres espais públics, a partir del qual es
calendaritzaria i prioritzaria l’actuació del servei.

L’execució de treballs d’arranjament de superfícies més grans de paviment, es realitzarà en funció dels
recursos que es puguin reassignar durant el 2017.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Manteniment de la xarxa de clavegueram

Nom

Terrassa té una xarxa molt àmplia de clavegueram, 408.924 metres
lineals, amb unes necessitats molt importants, més de les que en aquests
moments es poden assumir. Requereix activitats preventives, inspeccions,
obres d’ampliació, d’arranjament i renovacions constants. A causa del
gran nombre d’incidències i necessitats de renovació que presenta i del
limitat pressupost de que disposa aquest programa, és impossible
atendre-les amb la diligència, la qualitat i el compromís que s’ha adquirit
amb la ciutadania.
Si es continua amb la situació actual, només es podran realitzar
reparacions puntuals i cobrir les necessitats més urgents. Aquesta situació
derivarà en una xarxa de clavegueram més envellida i deteriorada que no
satisfarà les necessitats de la ciutat.

Descripció

Destinataris

Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa

Resultats

Actuacions de manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram per tal
que estigui en les millors condicions possibles, per a garantir la salubritat
pública del municipi.
Ml de xarxa (anual).
Ml de xarxa renovada (anual)
Nombre d’incidències obertes / any (anual).
Mitjana temps resposta a queixes ciutadans (anual).
Mitjana temps resolució incidències urgents (anual).
Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic

Indicadors

Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.
Compromís/objectiu
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Prioritat política

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

16001

CODI

X

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)
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En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Gestió xarxa de clavegueram

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat a inversions correspon a l’execució d’actuacions
• Substitució d’un tram de col·lector al Carrer Girona
• Rehabilitació d’un tram de col·lector al C/Alexandre Bell
• Realització d’inspeccions de col·lectors amb càmera
L’execució d’altres actuacions es realitzarà en funció dels recursos que es puguin reassignar durant el
2017.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Millora de les places i zones verdes urbanes
El manteniment ordinari, ja sigui de les zones verdes de la ciutat o
d’espais emblemàtics com el del Parc de Vallparadís consumeixen la
pràctica totalitat dels recursos disponibles. En el cas de la jardineria,
activitats quotidianes com el manteniment ordinari de les zones verdes de
la ciutat, la neteja d’herbes dels carrers, l’esporga, el manteniment dels
sistemes de reg o l’adquisició del material per aquestes feines,
comprometen més del 85% del pressupost.

Descripció

Tenint en compte l’import dels compromisos per a despeses ordinàries,
les actuacions excepcionals fan necessària també aportacions
extraordinàries. Donat que no és viable endegar tots els compromisos
alhora ni en la seva totalitat, la seva programació s’efectua de forma
esglaonada i en funció de la disponibilitat pressupostària.
Destinataris

Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa
Disposar d’espais públics funcionals, nets, amables i a l’abast de tothom,
dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben
conservats.
Inversió realitzada
% d’obra executada
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual).
Nombre de jocs infantils reposats. % zones adaptades a normativa.
Nombre d’àrees de jocs infantils.
Consum d’aigua -m3-.
Despesa d’aigua (€).
Servei de Gestió de l’Espai Públic

Resultats

Indicadors

Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu
Vinculació amb el procés
participatiu PAM 2017

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals,
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients,
accessibles, adequats i ben conservats.
Acció derivada de Proposta de
No
No
resolució Ple

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

15321
17101

CODI

NO

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
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En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Pavimentació i mant
d’infraestructures urbanes
Parcs i jardins

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

61900: 50.000€

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
Al 2017 proposa dur a terme les actuacions següents:
• Realització de tasques de manteniment de les zones verdes urbanes i places, així com del
mobiliari
• Instal·lació pèrgola a Can Gonteres
L’execució d’altres treballs de millora en places i substitució de jocs i altre mobiliari, es realitzarà en
funció dels recursos que es puguin reassignar durant el 2017.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
Tel. 93.739.70.00
Tel. 93.739.70.40
www.terrassa.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Estudi de la seguretat de les naus properes a l’escola EL CIM. Projecte
aprovat pel procés participatiu PAM 2017
L'estat de conservació de les naus de les fàbriques de l'Escola el Cim
generen desconfiança pel que fa a la seva seguretat. La caiguda recent
d'encavallades, així ho confirma. Ara, amb l'oportunitat que ofereix
aquest procés participatiu, insistim en el fet que cal elaborar un estudi
tècnic que garanteixi la seguretat o bé que descrigui les actuacions
necessàries per fer-la possible.
Tota la ciutadania.
Disposar d’un document que reculli l’estat de les naus i d’un pla
d’actuació, si escau.
Donar compliment als acords ciutadans a través del procés participatiu del
PAM
Es disposa de l’estudi de seguretat (Si/No)
Inversió €
Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai públic

Nom

Descripció

Destinataris
Resultats

Indicadors
Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

Compromís/objectiu
Vinculació amb el procés participatiu PAM
2017

Si

Acció derivada de Proposta de resolució
Ple

No

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

NO
15101

X

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Obra pública

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22706: 268.141€

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
Les finques de titularitat municipal en aquest àmbit són dues:
1) Finca emplaçada davant de l’Escola El Cim, amb front al carrer Pare Llaurador, sota la futura
perllongació del carrer Martí Díez;
2) Una segona finca que es troba sota la futura perllongació del carrer Vázquez de Mella i el passatge
d’Emili Miró, per damunt de la futura perllongació del carrer Bruc, entre els carrers Josep Trueta i
Frederic Soler.
Per contra, la finca emplaçada entre les dues finques municipals descrites anteriorment, és a
dir per sota de la futura perllongació del carrer Bruc i per sobre la futura perllongació del carrer Martí
Díez, és de titularitat privada.
Es proposa la contractació d’un estudi en el que es dictamini l’estat de les edificacions i espais de
titularitat municipal, així com les mesures necessàries per garantir el seu correcte estat, si escau. Pel
que fa a les finques de titularitat privada, caldria sol·licitar a la Junta de Compensació de l’àmbit que
aporti informe sobre l’estat de les mateixes. Aquesta actuació serà executada per l’Àrea de Serveis
generals i Govern Obert.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Pantà, 20
08221 Terrassa
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Iniciar l’execució de la tercera fase de l’esponjament de ca n’Anglada
El projecte d'esponjament de Ca N'Anglada preveu l'enderroc de 9 blocs a
la zona nord-est d'aquest barri. Fins a la data s’ha finalizat la primera de
les 3 fases previstes amb el reallotjament de les famílies dels 3 primers
blocs enderrocats.
Actualment, s’està finalitzant la segona fase, amb un pressupost aprovat
de 3 milions d'euros, i que comprèn els blocs ubicats al Passatge de la
Prudència 2 i 4 (blocs 5 i 6), amb 32 habitatges i un local comercial en
desús a la planta baixa. L'enderroc dels quals està previst per al primer
trimestre de 2017.
Paral·lelament a l'execució d'aquesta 2a Fase, s'han donat solucions de
reallotjament provisional a alguns propietaris de la 3a Fase que havien
acreditat problemes greus de salut o de mobilitat reduïda (11 casos).
Durant el 2016 s’ha treballat amb la Generalitat en la concreció d’un nou
acord que doni continuïtat a l'actuació d'esponjament per tal d'assolir la
tercera Fase, pressupostada en sis milions d’euros (a invertir per meitats
AHC i Ajuntament).
Amb aquesta intervenció, millorarà la qualitat de vida dels seus residents;
es generarà riquesa en el territori des d'un punt de vista econòmic;
millorarà la qualitat dels interiors d'illa de les zones, creant-se uns espais
lliures dignes i equiparables a altres illes del mateix àmbit.
Aquest projecte ha estat possible mitjançant diversos convenis i el treball
conjunt entre la Generalitat de Catalunya (Agència de l’Habitatge de
Catalunya, i l’Institut Català del Sòl), l’Ajuntament i la Societat Municipal
d’Habitatge de Terrassa.

Destinataris

Veïns i veïnes del barri i especialment els afectats per l’esponjament
Millorar les condicions de vida dels residents i del barri
Resultats
Reduir la densitat residencial (esponjament)
Augmentar el sòl destinats a espais lliures.
Nombre de reallotjaments de la tercera fase realitzats.
% de reallotjaments realitzats sobre els previstos
Nombre de blocs enderrocats. % sobre els previstos.
Indicadors
Nombre d’habitatges afectats.
Nombre de famílies/persones afectades.
Acumulat de famílies/persones reallotjades
Servei Impulsor
Servei d’Urbanisme
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
2017
Ple

No

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 63. Donarem continuïtat al projecte d’esponjament de Ca
n’Anglada.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
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Programa pressupostari

CODI

15105

NOM

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

60000: 1.400.000 €

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
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Gestió del sòl
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Continuar impulsant l’ocupació dels habitatges buits

Nom

Les polítiques locals d’habitatge social es consideren una responsabilitat
estratègica i indefugible en l’actual context de situació econòmica,
financera i immobiliària. L’Ajuntament, entitats i sector privat ja fa anys
treballen conjuntament per tirar endavant actuacions coordinades i
definir una estratègia compartida, sumant esforços de cara a donar
resposta de manera unitària al problema dels desnonaments i les
execucions hipotecàries.
Una de les línies es centra en la promoció de l’ocupació, per mitjà del
lloguer social, dels habitatges desocupats que es troben en mans de grans
propietaris.

Descripció

La ciutadania de Terrassa en general i en particular aquelles famílies amb
rendes més baixes.
Reduir el número d’habitatges buits en mans de privats.
Promoure l’habitatge social.
Número d’expedients HADI iniciats / tancats / sancionats (1a sanció / 2a
sanció / 3a sanció) (mensual).
Total d’ingressos € per multes d’expedients HADI’s (mensual).
Total d’ingressos per taxes d’expedients HADI’s (mensual).
Núm total de sancions imposades (anual).
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea de Drets
Socials i Serveis a les Persones.

Destinataris
Resultats

Indicadors

Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat Política 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el
benestar per a tothom.
Compromís 26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en
mans de les entitats financeres i grans propietaris i propietàries per poder
Compromís/objectiu
disposar d’un parc d’habitatges en règim de lloguer al preu que les
famílies puguin pagar.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
Si
2017
Ple
Prioritat política

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?
Programa pressupostari

SI

CODI

NO
15105

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Gestió del sòl

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

22604: 60.600 €

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
Al 2017 s’ha incrementat la partida de Despeses jurídiques per atendre les despeses derivades dels
contenciosos i s’ha reforçat el Servei amb la contractació d’un Lletrat. Així mateix s’ha dotat una partida
extraordinària de 150.000 euros a l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les persones, destinada a reforçar
l’equip tècnic i administratiu destinat a l’execució d’aquesta actuació. També es contractarà la direcció
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jurídica del recursos contenciosos i d’apel·lació que presentin les entitats contra les actuacions
municipals orientades a reduir el nombre d’habitatge buits en mans de grans tenidors.
Al Ple del 30/6/2016 es va aprovar la proposta de resolució en relació a actuacions urgents, per part
de l’Ajuntament, per garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics:
“PRIMER.- Obrir expedients sancionadors, trimestralment (tal com consta a l’acta de la sessió), pel
habitatges buits de grans tenidors ja identificats pel municipi i per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
d’acord amb els criteris de necessitat i efectivitat. L'objectiu és mobilitzar els pisos buits de grans
tenidors a través de la imposició de multes coercitives i sancions per incompliment de la llei que
estableix la Llei 18/2007 i tal i com reclama la PAH des de 2013.”
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Garantir el correcte estat dels espais i dissenyar propostes
d'aprofitament i de nous usos
Existeixen diferents espais buits dins del casc urbà de la ciutat que
actualment estan desaprofitats i podrien englobar usos transitoris o
provisionals fins a la necessitat de desenvolupament de l’ús previst; solars
sense edificar, àmbits residuals de l’espai públic...
Aquests espais buits poden ser utilitzats temporalment com a espais on
aparcar de manera ordenada, zona d’esbarjo per als gossos, zona de jocs
infantils, horts urbans... i contribuir a dignificar l’entorn alhora que
enriqueixin la vida del veïnat.
• Detecció i elaboració d’un llistat dels espais buits i la seva
titularitat.
• Elaboració de propostes concretes en aquells espais buits de
titularitat municipal.
• Elaboració d’un protocol per a aprofitament d’espais de
Descripció
titularitat privada.
• Proposta de requisits que han de complir els espais, elaboració
de convenis amb els propietaris, definició usos admesos i o
possibles, establiment de temps mínim i/o màxim per tal de
facilitar a la ciutadania en general la presentació de propostes
autogestionades, similar a la utilitzada per a la regulació dels
horts urbans.
En alguns d’aquests espais en què s’havia desenvolupat activitat
industrial, existeix la possibilitat de que el sòl estigui contaminat. Per
garantir que l’ús futur de l’espai es faci amb total garanties, s’elaboren
estudis sobre el sòl, a partir dels quals es redacten informes per
determinar accions de descontaminació i recomanacions o precaucions a
l’hora d’utilitzar l’espai.
Destinataris
Ciutadania de Terrassa, especialment el veïnat de l’entorn més immediat.
Disposar d’un document que concreti les bases per als aprofitaments i
Resultats
nous usos d’aquests espais
Garantir la seguretat i la salubritat dels espais
Es disposa de l’estudi Si/No
Indicadors
% execució de l’obra
Servei Impulsor
Servei d’Urbanisme i Servei de Medi Ambient
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política

Compromís/objectiu

Prioritat política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i Potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la
revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada.
Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a dissenyar noves
actuacions de regeneració, reurbanització de l’espai públic i de les
infraestructures.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

15321
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Infraestructures urbanes
Obra pública

15101
Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

22706: 268.141€
61900: 60.000 €
100%

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents actuacions
• Adequació del solar de la AEG
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Projecte de remodelació i dinamització urbanística de l’àmbit sud del
Centre
Estudiar la viabilitat urbanística de la continuïtat del Centre i del Vapor
Gran.
• Desenvolupar les propostes de remodelació de l’espai lliure a
l’àmbit del Vapor Gran d’acord amb els criteris establerts al
procés participatiu iniciat.
• Inici de la redacció dels corresponents Projectes d’urbanització.
• Desenvolupar l’àmbit peatonalitzat del Centre en coincidència
amb les propostes del nou Pla de Mobilitat Urbana.
La ciutadania de Terrassa i en especial als veïns i veïnes del barri del
Centre. El comerciants d’aquesta zona
Disposar dels instruments per poder executar les obres d’urbanització
necessàries
Redacció dels estudis Si/no
% obra realitzada
Servei d’Urbanisme i Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Public

Nom

Descripció

Destinataris
Resultats
Indicadors
Servei Impulsor

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 68. Actuarem en la dinamització urbanística de l’àmbit sud del
Compromís/objectiu
centre i el Vapor Gran d’acord amb els resultats del procés participatiu
realitzat.
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple
Prioritat política

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

X

NO

15321
Programa pressupostari

CODI

NOM

15101

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)
Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

22706: 268.141€
61900: 100.000€
100%

ALTRA INFORMACIÓ
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Estudi de viabilitat per a la creació d’un carril bici entre el barri del centre i
els Jutjats (La Cogullada i Segle XX) Projecte aprovat pel procés
participatiu PAM 2017
Proposta de remodelació de la Rambla d'Ègara, la plaça del Doré i la
Rambleta del Pare Alegre, per fer possible una connexió còmoda i segura
per a que les persones que es desplacen amb bicicleta des del Centre fins
als Jutjats i els barris de la Cogullada i el Segle XX. Actualment, ja hi ha
Descripció
força volum de ciclistes que passen per aquest eix, i aquesta actuació faria
que moltes més persones s'animessin a fer servir la bicicleta, i deixar el
cotxe o la moto. La solució tècnica podria ser un carril bici o un carril bustaxi-bici, com a la Rambla. Caldrà veure les diferents opcions.
Destinataris
Tota la ciutadania.
Disposar de la documentació prèvia necessària per a la redacció dels
Projectes d’Urbanització que desenvolupin els diferents sectors de
Resultats
planejament amb un criteri unitari per a tot l’eix de la Rambleta
Donar compliment als acords ciutadans a través del procés participatiu del
PAM
Es disposa de l’estudi (Si/No)
Indicadors
Inversió €
Servei Impulsor
Servei de Mobilitat Urbana/Urbanisme
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
Si
No
2017
Ple
Nom

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís 62. Redissenyarem la Rambleta del Pare Alegre i el seu entorn
per tal de dignificar l’entrada sud de la ciutat, que ha d’incloure una nova
estació de FFGG - Metro del Vallès a l’alçada dels Jutjats.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

SI

Programa pressupostari

15101

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

CODI

X

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Obra pública

22706: 268.141 €

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
Un dels compromisos contingut al Pla de Mandat actual preveu redissenyar la Rambleta del Pare
Alegre, des dels Jutjats fins a la Plaça del Doré, i el seu entorn per tal de dignificar l’entrada sud de la
ciutat. Així aquesta proposta vincula amb el compromís polític i, en conseqüència es proposa que
s’integri dins un estudi que defineixi els criteris d’urbanització de la Rambleta i en el que es defineixi
l’ordenació d’aquest eix. D’aquesta manera evitem fer actuacions que posteriorment s’hagin de
modificar o inclús eliminar.
No obstant , si així es decideix, es podria contractar l’estudi d’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica,
que proposi una alternativa flexible de baix cost i una altra d’obra i decidir a posteriori si es duu a terme
o si s’espera a la transformació futura de la Rambleta del Pare Alegre.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Nom

Descripció

Destinataris

Resultats

Execució el pla director de la policia municipal
Revisió del pla director presentat el 2010, actualització i elaboració d’un
document que contingui les propostes a realitzar classificades en diferents
àrees de millora
Anàlisi de la documentació del Pla Director del 2010. Elaboració de les
diferents mesures concretes emmarcades en les diferents àrees de
millora:
• Nova estructura orgànica de la policia local.
• Disseny i implementació de noves eines de planificació. Quadre
de comandament integral de la policia.
• Redimensionament de la plantilla d’efectius. Planificació.
• Pla Local de Seguretat. Elaboració
• Pla de comunicació. Extern i intern. Elaboració i inici de la
implementació.
• Pla de formació. Elaboració i posada en marxa.
Aprovació durant el 2017 del Pla Director de la Policia i inici de l’execució
de les accions que preveu.
El conjunt de la ciutadania com a destinatari de la millora del servei de
policia i el cos de policia local en primera instància per les diferents
mesures parcials que s’aplicaran com a components del Pla Director, amb
la finalitat d’adequar-lo a les necessitats actuals.
Millora de la prestació del servei a la ciutadania, mesurada a través de
l’impacte en la percepció social, a través de les mesures que es
contemplin en el Pla de seguretat local a tal efecte.
Millora de les condicions formatives i laborals de la policia a través del
redimensionament de la plantilla, la definició de criteris objectius sobre
diferents aspectes com canvis de torn i promocions.

Nombre cotxes policials
Nombre de dispositius / vehicles amb GPS
Nombre de motocicletes policials
Mitjana antiguitat cotxes policials
Mitjana antiguitat motos policials
% renovació cotxes
Indicadors
% renovació de motocicletes
Es disposa de proposta de nova estructura orgànica i redimensionalment
de la plantilla (Si/No)
Es disposa del disseny del quadre de comandament integral (Si/No)
S’han iniciat els treballs del Pla local de Seguretat (Si/No)
Es disposa de Pla de Comunicació (Si/No)
Es disposa de Pla de Formació (Si/No)
Servei Impulsor
Servei de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil
Vinculació amb el procés participatiu PAM
Acció derivada de Proposta de resolució
No
No
2017
Ple

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat política
Compromís/objectiu

Pla d’acció municipal 2017

Prioritat Política 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la
mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís 76. Desenvoluparem un nou model de seguretat professional,
eficaç, garant dels drets, les llibertats i l’ordre, proper a la ciutadania, i
que sigui una eina d’impuls de la convivència i de protecció en situacions
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d’emergència.

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’acció te cobertura pressupostaria ?

Programa pressupostari

SI

CODI

X

13201

NO

NOM

En aquest supòsit s’haurà de
tractar com un projecte singular si
reuneix els requeriments prefixats.
Policia municipal

Previsió d’Ingressos
Previsió D. corrent (C.2 i 4)

Diverses partides: 488.687

Previsió D. Inversions (C.6 i 7)

Finançament municipal

ALTRA INFORMACIÓ
L’import consignat correspon, entre d’altres, a les següents accions:
• Continuïtat del pla de renovació de la flota de vehicles de Policia Municipal
• Renovació uniformitat
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