Revisió del Programa de Govern 2019-2023

Resum dels canvis

Juny 2021

1. Antecedents
En sessió extraordinària celebrada el 8 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar el “Programa de Govern 2019-2023”, com a document estratègic
que marca els grans objectius, els eixos i les línies d’actuació que està previst desenvolupar durant el present mandat corporatiu pel Govern Municipal.
El Programa de Govern estableix que aquest no és un document intocable, sinó un document viu, que s’anirà modificant periòdicament, a mesura que avanci
el mandat 2019-2023, i explicant sempre, de forma molt clara i amb absoluta transparència, què fem i per què ho fem.
La declaració de la pandèmia pel Covid-19, la declaració de l’estat d’alarma el mes de març de 2020 i la conseqüent crisi sobrevinguda han tingut un impacte
en la ciutat i les persones, impactes sanitaris, socials i econòmics que ha he estat necessari atendre, prioritzant els recursos per fer-hi front mitjançant l’aprovació
d’un Pla de Xoc pel plenari municipal i, per tant, condicionant l’execució dels compromisos del programa de Govern.
Atenent aquest nou escenari sanitari, social i econòmic, la Comissió de Coordinació Estratègica va acordar iniciar el procés de revisió del Programa de Govern
per tal d’adaptar-lo a aquesta nova realitat i a les perspectives que es dibuixen per als propers anys, en els que els impactes de la crisi Covid-19 seran encara
molt evidents.
Durant els darrers mesos s’ha fet un treball d’anàlisi tècnic del programa de Govern per part dels serveis municipals en el que s’han analitzant les actuacions,
compromisos i objectius del Programa de Govern per tal d’adaptar-lo al nou escenari social i econòmic en el que s’haurà d’executar.
Aquest procés de revisió del Programa de Govern s’ha aprofitat també per millorar-lo incorporant l’anàlisi des de la perspectiva dels Drets Humans i des de la
perspectiva interseccional.
En el primer cas, els Drets humans, l’anàlisi s’ha fet a partir de l’informe d’avaluació dels Drets Humans al Programa de Govern elaborat per l’Institut de Drets
Humans de Catalunya.
En el segons cas, l’enfocament interseccional, respon a la necessitat de fer un primer anàlisi de les polítiques públiques locals previstes als Programa de
Govern des de la premissa de la no discriminació. Amb aquest primer anàlisi es vol avançar en la implementació de la interseccionalitat a l’Ajuntament de
Terrassa, en concordança amb el projecte ”Igualtats connectades” i indagar en les possibilitats d’aplicar el principi d’igualtat i no discriminació de manera
interseccional en el context de la planificació estratègica municipal.
Aquest triple anàlisi realitzat pels serveis municipals ha donat com a resultat una proposta de revisió del Programa de Govern que ha estat validat per les
direccions tècniques de les àrees i per la Comissió de Coordinació Estratègica en la sessió celebrada el passat 6 de maig de 2021. Per finalitzar el procés, la
proposta s’ha validat políticament per part del Govern municipal.
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2. Els canvis en el Programa de Govern

2

2.1.- Nous eixos (4)
35.- Promoure l'autonomia personal i atenció a la dependència de les persones per la millora i benestar, a nivell personal, familiar i del seu entorn, tot vetllant
pels drets humans reconeguts: el dret a la salut, l'assistència social i la vida familiar.
46.- Promoure el desenvolupament d'una oferta d'educació no reglada en tots els àmbits en la construcció del projecte de ciutat educadora.
48.- Educació especial i sistema educatiu inclusiu
72.- Drets Humans. Defensar i promoure els drets humans en l'àmbit municipal, amb la voluntat de garantir i protegir l'exercici de les llibertats, dels drets i
dels deures de la ciutadania.

2.2.- Noves actuacions (44)
20.1.-Projectes Next Generation
2.2.- Definir i desplegar un nou model relacional entre l’Ajuntament de Terrassa i la ciutadania, el teixit associatiu i les empreses.
2.3.- Definir i concretar els serveis potencialment susceptibles de ser desconcentrats en el territori.
2.4.- Elaborar un Pla Director d’equipaments i espais municipals com a eina de planificació estratègica , que correspongui a les necessitats actuals i futures
d’equipaments i serveis a la ciutat de Terrassa, d’acord amb la realitat sociodemogràfica, econòmica... dels diferents territoris, en un projecte de ciutat.
21.3.- Agenda Urbana de Terrassa. Impulsar i redactar l’Agenda Urbana de Terrassa, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i
de la fixació d’un horitzó estratègic per a la ciutat de cara al 2030.
21.4.- Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa. Impulsar la millora i ampliació dels sistemes de dades i informació de l’Observatori
Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, adaptant-lo a les transformacions socials i econòmiques.
24.7.- Atenció a les situacions d’emergència
24.8.- Atenció a persones en situació d’exclusió residencial
35.1.- Cobrir les necessitats personals d’assistència i suport a la llar
35.2.- Redimensionar els serveis
35.3.- Reorganitzar els procediments d’atenció
39.2.- de Salut. Creació d'una Oficina d'Atenció a la Ciutadania en temes de salut.
47.19.- Prioritzar mesures per millorar el treball pedagògic amb els més petits (P3) al mateix temps que evitem la sobreràtio en els cursos posteriors.
47.11.- Avançar cap a la tarifació social a la resta d'escoles municipals, a partir de l'experiència obtinguda en les Escoles Bressol Municipals.
50.15.- Mentoratge - Establir col·laboracions amb entitats i fundacions que promoguin l’orientació i l’èxit acadèmic mitjançant programes de mentoratge,
acompanyament i suport
50.16.- FP a distància Donar a conèixer l'oferta de la Formació professional a distància
50.17.- Centre Integral de l’FP Obrir negociacions amb la Generalitat i amb els diferents agents socials i econòmics de la ciutat pel desenvolupament i
creació d'un Centre Integral de l'FP.
53.10.- Casals d’estiu, un projecte de ciutat. Potenciar els Casals d’estiu com a projecte de ciutat.
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63.7.- Tràmits estrangeria Elaborar les propostes dels informes d'estrangeria i fer acompanyament i assessorament a les persones interessades
63.8.- Assessorament en matèria d’estrangeria Oferir el servei d'informació i assessorament jurídic d'estrangeria adreçat a persones estrangeres del
municipi per facilitar l’autonomia, l’acollida i la integració a Terrassa.
64.7.- Sensibilització sobre la diversitat Realitzar accions de sensibilització a la ciutadania per fer conèixer i reconèixer la diversitat d’origen, nacional, ètnica,
religiosa i cultural de la nostra ciutat.
64.8.- Sensibilitzar la infància i l’adolescència sobre la diversitat
Realitzar accions formatives i de sensibilització en els centres educatius en favor de la igualtat d'oportunitats i per conscienciar sobre la igualtat i la no
discriminació per motius d’origen nacional, ètnica, religiosa i cultural de la nostra ciutat.
64.9.- Campanya antiracista Desenvolupar una estratègia comunicativa per fer difusió del principi d'igualtat i no discriminació amb especial atenció a
motivacions racistes.
72.1.- Drets humans a l'acció municipal. L'Ajuntament de Terrassa treballarà per incorporar la centralitat dels drets humans en el desplegament de les seves
polítiques públiques i el seu Programa de Govern, per avançar en la garantia i la protecció de l'exercici de les llibertats, dels drets i dels deures de la
ciutadania.
72.2.- Formació. Oferir formació als equips tècnics municipals en matèria de drets humans, per dotar-los d'eines de gestió per la garantia i promoció dels
drets humans en l'àmbit municipal.
72.3.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania sobre els drets humans
En col·laboració amb les entitats i plataformes defensores dels drets humans de la ciutat, realitzar accions de sensibilització i conscienciació adreçades a
la ciutadania per fer conèixer la importància dels drets humans en l'exercici de les seves llibertats, drets i deures, i de difusió de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.
72.4.- Compromís de treballar per combatre el discurs de l’odi i del feixisme. Implementar una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del discurs de l'odi
i dels moviments contraris als valors democràtics, com el feixisme.
73.3.- Estadístiques i estudis Adequació de les estadístiques i estudis municipals a la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.
74.2.- Prevenció o detecció de violències masclistes i atenció a les víctimes Reforçar la tasca de prevenció i detecció de les violències masclistes i
lgtbifòbiques- en col·laboració amb les entitats de la ciutat- així com la formació especialitzada del personal de l'Ajuntament de Terrassa que treballa en
l'àmbit de la sensibilització, la prevenció, la detecció i/o l'atenció a les persones que les pateixen.
74.3.- Comunicació i difusió serveis de Prevenció de violències masclistes i atenció a les víctimes Millorar la comunicació amb la ciutadania, tenint en
compte l’especificitat per raó d’edat, origen i capacitats diverses, i incrementar la difusió dels serveis específics d’atenció a les situacions de violència
masclista i lgtbifòbica, per arribar a tot el territori i a totes les dones.
75.5.- Ple de les dones Celebració del Primer Ple de Dones de Terrassa, amb la participació de totes les regidores dels grups polítics que integren la
corporació municipal, que recollirà el treball previ realitzat amb les entitats feministes de la ciutat i altres entitats i/o col·lectius que treballen per a la igualtat
de gènere.
78.2.- Incrementar els tràmits telemàtics Incrementar els tràmits telemàtics a causa de les restriccions de la presencialitat provocada per la Covid 19.
80.2.- Estratègia d’acció comunitària Concretar l’estratègia de l’acció comunitària a la nostra ciutat conjuntament amb la resta d’agents implicats.
86.2.- Donar impuls a la resta d'espais de participació existents.
88.5.- Adhesió a l'estratègia catalana de la bicicleta. Constituir el programa d’actuació que resulta del compromís de la ciutat amb l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta 2025.
88.6.- Nou pla de promoció de la bicicleta. Aprovar un conjunt d'actuacions de promoció del nou Pla de Promoció de la Bicicleta, l’instrument estratègic
que es marca com a objectiu la potenciació i el foment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià a la ciutat de Terrassa.
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107.2.- Reformular urbanísticament el barri del Segle XX. Reformulació urbanística del barri del segle XX, per tal de convertir-lo en una nova centralitat de
la ciutat
117.4.- Terrassa per a l’equitat digital: infraestructura i capacitació Desenvolupament d’un pilot del projecte “Terrassa per a l’equitat digital” per analitzar la
viabilitat del projecte, dotant d’eines i infraestructures al territori així com impulsant capacitació digital per a col·lectius que en tenen una mancança amb
l’objectiu de lluitar contra l’aïllament tecnològic i la bretxa digital i vetllar així, pel dret a la igualtat garantint l’accés a internet.
118.6.- Adaptació dels equipaments a la situació de pandèmia.
Adaptació dels equipaments a la situació sobrevinguda de pandèmia, possibilitant la prestació de serveis i el treball en els edificis mitjançant la millora de
les condicions de ventilació, protecció dels treballadors, adaptació dels llocs de treballs i dels circuits dels recorreguts, senyalística especifica i garantint la
neteja de tots els espais. Adaptació del procediment del dispositiu electoral per poder-se realitzar en època de pandèmia.
132.7.- Pla de comunicació interna Elaborar un Pla de comunicació interna per a la planificació i gestió eficient de la comunicació dins l’organització, per tal
de contribuir a l’assoliment dels objectius corporatius i facilitar l’evolució organitzativa i la seva capacitat de resposta a les necessitats presents i als reptes
futurs
124.9.- Instal·lacions Policia municipal Millora de les condicions de seguretat i connectivitat de l’edifici de la policia municipal
126.8.- Recerca de suports externs Recerca de suports externs per la implementació del projecte Ciutat Resilient amb programes de desenvolupament com
els Fons Europeus Next Generation.
136.9.- Gestió de la pandèmia. Compra i gestió de l’emmagatzematge, distribució i inventariat del material sanitari, del material de protecció i del material
de senyalització, específic per a la pandèmia.
137.2.- Millorar els serveis i la cohesió social als barris de baixa intensitat de població, disseminats i masies de Terrassa.
- Crear una Taula participativa per al tractament dels problemes específics dels barris disseminats i nuclis de baixa intensitat.
- Elaborar un programa d’activitats en l’àmbit de la dinamització comunitària per afavorir el sentiment de pertinença a la ciutat i la cohesió social.

2.3 . Actuacions que es proposa suprimir (17)
Actuació
1.4.- Formació del personal tècnic /(Projecte Barris Sostenibles).
Formació del personal tècnic dels serveis per tal d’Incorporar els ODS
(Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides i l’agenda
2030 en totes les fases des del projecte a l’execució de les obres.
28.1.- Segell de garantia Segell: estudiar la creació d’un segell de garantia
feminista i antifeixista i determinar-ne l’àmbit d’aplicació.
44.2.- Primers auxilis Impulsarem accions de formació i de sensibilització en
l’àmbit dels primers auxilis i de primeres intervencions a la comunitat.

Motiu de la supressió
Es proposa suprimir-la ja que aquesta actuació és transversal a tots els eixos,
programes i projectes; no només en el projecte de Barris Sostenibles.
Aquesta actuació no és en aquests moments una prioritat política.
Es proposa suprimir aquesta actuació per dues raons fonamentals. La primera és
que aquestes formacions són molt pràctiques, sent incompatibles amb el moment
de pandèmia i la segona que el Servei de Salut encarregat de l'organització,
coordinació i seguiment no pot garantir que es puguin dur a terme per manca de
recursos humans.
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58.4.- Potenciar el Registre Municipal de la Ciutadania Potenciar el Registre
Municipal de la Ciutadania i dotar-lo de competències clares com a element
clau perquè els ciutadans i ciutadanes no organitzats puguin participar i rebre
informació dels diferents òrgans i processos participatius, buscant la màxima
diversitat pel que fa als diferents sectors de la població (edat, sexe, origen,
territori, etc.).
93.5.- Vehicles pesants Pla d’aparcament per a vehicles pesants.
95.1.- Ecosistemes verticals Disseny d’un projecte d’ecosistemes verticals que
ajudin a reduir les emissions de CO2, integrin el verd en l’espai urbà i
esdevinguin entorns amables per la ciutadania . Estudiarem la possibilitat de
començar pels edificis públics on es podrien instal·lar ecosistemes verticals, i
estudiarem també l’aplicació d’un incentiu per a la instal·lació de cobertes
vegetals o murs vegetals en els edificis de nova construcció.
95.2.- Experimental: cobertura verda d’edificis Apostar per construir una
cobertura verda en dos edificis de la ciutat, com a projecte experimental, per
produir oxigen, transformar CO2 i captar partícules de pols que provoquen
contaminació atmosfèrica i problemes respiratoris a la població.
95.3.- Instal·lació de panells «CityTree» a la ciutat Analitzar la instal·lació de 5
panells artificials de molsa, capaços d’absorbir 240 tones de CO2 a l’any,
autosuficient, amb capacitat d’acumular l'aigua de la pluja i d’abastir-se
d’energia gràcies a les seves plaques solars.
95.4.- Premi per a projectes Creació del premi «Creadors/es de projectes per
a la sostenibilitat ambiental», per reconèixer l’excel·lència en la creació i gestió
de projectes que incorporen la conservació del medi, la sostenibilitat ambiental
i la RSC.
99.10.- Ambicia’t «Ambicia’t a l’Institut»

107.2.- Més espai per a vianants
121.6.- Neteja de grafittis Creació d’un equip de neteja de grafittis de la ciutat.
124.1.- Pla d’Equipaments

S'està estudiant la utilitat d'aquest registre pel que fa a la ciutadania a títol
individual, davant de les prestacions que ofereix la plataforma Participa a
Terrassa. La plataforma és el portal de participació i conté la informació i
l'actualitat sobre espais i processos.
El Registre està regulat en el RMPC, per tant forma part de l'actuació 58.1 que
comportarà el desplegament, revisió i modificació, si s'escau, d'aquest registre.
La situació de pandèmia ha restat prioritat a aquesta actuació.

Les noves necessitats sorgides en el marc de la covid19 obliguen a posposar el
plantejament d'aquests projectes per la priorització d'altres accions.

No dona resposta a necessitats en context de pandèmia i en els propers anys.
S’estan analitzant i implementant alternatives per l'accés de la ciutadania a
aquest tipus de serveis.
Repensar aquests espais no només passa per la rehabilitació i reforma, tant
energètica com tecnològica, de les edificacions patrimonials existents, sinó,
també, per la millora qualitativa i quantitativa de l'espai públic. És per això que
aquesta LA no s’ha d’entendre de forma aïllada sinó com una part més de la
reconversió global d’aquest espai.
L'acció esdevé innecessària per les accions incorporades en l'eix 127.
Es proposa segregar les actuacions que no formen part del Servei de Patrimoni i
Manteniment i que aquest quedi integrat en l’eix que es proposi des de la nova
àrea d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.
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124.6.- Model de gestió
129.5.- Gestió de qualitat per als residus
134.7.- Estudiar la viabilitat de punts de districte
Estudiar la possibilitat de crear un punt d’atenció de la Policia Municipal a cada
districte.
149.1.- Anàlisi de serveis externalitzats. Analitzar els serveis públics
externalitzats per avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis,
el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir
eines addicionals de control sobre les empreses concessionàries

Es proposa segregar les actuacions que no formen part del Servei de Patrimoni i
Manteniment i que aquest quedi integrat en l’eix que es proposi des de la nova
àrea d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.
Actuació de caràcter transversal que no es concreta en accions específiques sinó
que impregna totes les línies d’actuació vinculades al vector dels residus.
Aquesta actuació està condicionada a l'anàlisi del model del seguretat a
implementar a la ciutat.
Amb motiu de la posada en marxa de la Taula de Gerents, es fixa com un dels
objectius l’elaboració del pla estratègic de transformació empresarial i per tal
d’assolir-lo es focalitzen els recursos disponibles en aquesta direcció,
impossibilitant la realització d’aquesta actuació en els termes que està plantejada.

2.4.- Actuacions que es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al
Pla d’Inversions (19)
-

90.4.- Marquesines i plataformes Més marquesines i plataformes a les parades del bus.

-

91.1.- Pla d’Aparcament Elaborar un Pla Estratègic d’Aparcament per diferents usos.

-

91.4.- Aparcaments per a bicis a les estacions de FFCC Construcció d’aparcaments tancats per a bicis a les estacions de ferrocarril.

-

92.2.- Reserves per a distribució de mercaderies Ampliar les reserves de curta durada de distribució de mercaderies. Regular i controlar el temps
d’estada a traves d’aplicacions mòbils.

-

93.1.- Plaça Dr. Robert (projecte executiu i obra).

-

93.2.- Passeig 22 de juliol entre Rambla i Angel Sallent.

-

93.4.- Arquímedes, entre plaça Progrés i Pare Llaurador.

-

103.1.- Actuacions de millora Actuacions de millora complementàries al desenvolupament privat (etapa 1). Rambleta Pare Alegre.

-

114.10.- Projecte ampliació Casal de Can Parellada Redacció del projecte de les obres d’ampliació del Casal de Can Parellada.

-

114.11.- Rehabilitació per fases de la masia de Can Parellada Execució de les obres corresponents a les 4 fases del projecte de rehabilitació bàsica
d’estructura i coberta de la masia de Can Parellada i edificacions annexes

-

114.12.- Estudi de reforma de l’avinguda Abat Marcet. Redacció d’un estudi d’alternatives per a la reforma de l’avinguda Abat Marcet.

-

114.16.- Millores al parc de Sant Jordi Actuació per a la millora de l’accessibilitat i la recollida d’aigües de pluja als camins del Parc de Sant Jordi.
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-

115.2.- Projecte de nou ús del pàrquing de Portal de Sant Roc Redacció del projecte executiu del nou ús del pàrquing del Portal de Sant Roc.

-

115.5.- Projecte per a la reforma de la plaça del Dr. Robert Redacció del projecte executiu per a la reforma del la Plaça del Dr. Robert.

-

115.6.- Obres d’adequació de la plaça del Dr. Robert Obres d’adequació i millora de la Plaça del Dr. Robert.

-

115.12.- Masia Freixa Execució de la Fase I de les obres de millora de la Masia Freixa

-

115.13.- Reforma de la plaça Freixa i Argemí Millora de la permeabilitat del Parc de Sant Jordi cap a la ciutat amb la redacció del projecte i l’execució
de les obres de reforma de la Plaça Freixa i Argemí, des de la cruïlla entre Nicolau Talló i Dr Ullés i fins al carrer de Galileu.

-

116.13.- Joc infantil i adolescent Elaboració d’un pla director del joc infantil i adolescent a la ciutat per optimitzar els existents i millorar les seves
propietats educadores i socialitzadores des d'una perspectiva no sexista i no discriminatòria amb les persones amb mobilitat reduïda i/o altres
discapacitats.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Terrassa, juny de 2021
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