Pressupostos per un nou
model de ciutat
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Quan TeC i ERC-MES van comprometre’s a portar el canvi a la ciutat ho van fer
pensant en un projecte compartit. Un projecte de canvi en què els terrassencs i
terrassenques fossin la prioritat, demostrant que si es vol, aquesta ciutat es pot
transformar. Un projecte que hem mantingut a sobre la taula i que ha aportat nombroses
i valuoses propostes i iniciatives concretes des de principi de la legislatura.
Ara, arribem al tram final per a l’aprovació de les ordenances i pressupostos per a l’any
2016 amb una proposta de l’equip de govern que considerem molt allunyada de les
nostres prioritats.
Són uns pressupostos continuistes, “d’anar fent”, més o menys el mateix que l’any
passat i els anteriors. Independentment de què allò fet al passat funcionés o ja no sigui
necessari. I independentment que hagin aparegut noves necessitats, nous reptes a
respondre o oportunitats a afrontar. Sense capacitat d’avaluació sobre pressupostos
anteriors, sense projecte polític que orienti les decisions, sense indicis de voluntat de
revisar la despesa per buscar oportunitats d’estalvi o racionalització, sense capacitat
d’innovació que a incloure noves polítiques per respondre als nous reptes i fer avançar
la ciutat. A falta de projecte, l’única opció sembla “l’anar fent”. Per tant, és una
proposta de pressupostos en la qual s’observa que darrera no hi ha un projecte polític. I
sense projecte, no hi pot haver lideratge polític. I la ciutat, en el context actual, necessita
orientació política.
No són els nostres pressupostos, no ens pertoca elaborar-los a l’oposició. Però des de la
responsabilitat i l’exigència del moment i les necessitats de la ciutat, els grups de TeC i
ERC-MES hem elaborat una proposta alternativa, que inclou aquelles mesures
imprescindibles per començar a avançar que considerem que s’haurien d’incloure en el
pressupost 2016. Tenim un projecte per aquesta ciutat, tenim capacitat per donar
resposta a les necessitats i reptes i volem que la ciutat encari el seu futur amb passes
decidides.
Tot i no compartir la proposta d’ordenances i pressupostos, no volem tenir una actitud
que bloquegi la governabilitat de la ciutat. Al contrari, amb una voluntat co-responsable
amb la ciutadania, presentem una proposta de mesures prioritàries. I les oferim a l’equip
de govern. Sense voluntat de posar-nos medalles, simplement perquè siguin
implementades, i esdevinguin en millores i oportunitats per a tota la ciutadania. No són
nostres, són de la ciutat. Perquè la ciutat les necessita. Perquè Terrassa avanci.
Les mesures que proposem s’estableixen a partir dels següents criteris conceptuals:
- Concentració de recursos i despesa en les actuacions prioritàries, en base a
la identificació de necessitats i objectius polítics, superant l’actual fragmentació i
dispersió.
- Apostar per accions transformadores amb visió que a mig termini
contribueixin a construir un nou model de desenvolupament de la ciutat, superant
l’actual lògica de mesures pal·liatives.
I s’estructuren en dos blocs: Pla d’acció Socioeconòmica i nou model de ciutat.
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1. PLA D’ACCIÓ SOCIOECONÒMICA
Sortir de la crisi i sortir-ne tots hauria de ser la prioritat màxima que orientés l’acció de
govern municipal. En aquest sentit, hem proposat un Pla d'Activació Socieconòmica que
comporta:

1.1. Garantir Drets Socials
Actualització PLIS – El Ple del passat mes d’octubre va aprovar l’actualització en
sis mesos del Pla Local d’Inclusió Social.

Renda Social Municipal – Estudiar-ne la viabilitat i cost d’implementació, amb
l’objectiu de superar l’actual política d’ajudes i establir un suport econòmic d’inclusió,
dirigit al conjunt de persones i/o famílies en situació de pobresa i/o exclusió i amb
dificultat de cobertura de qualsevol tipus de necessitat bàsica. Finançada amb recursos
municipals a partir d’una clara reorientació de les prioritats i vinculada a la resta de
mesures que ja hi ha en marxa per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a la
nostra ciutat.
Alimentació Bàsica – Garantir el dret a l’alimentació bàsica dins la cartera de
serveis socials, amb l'augment de pressupost per a la cobertura universal d'aquesta
necessitat. Garantir a més, el 100% de l’import de tots els infants amb beques garantides
així com la provisió gratuïta de places de casals i colònies d’estiu en tots els districtes
de la ciutat per garantir que els aproximadament 2.000 infants en situació de pobresa.

Habitatge i Pobresa energètica – Fer front a l’emergència d’habitatge i a la
pobresa energètica garantint els subministraments mínims d’aigua, llum i gas a les
famílies en situació d’exclusió social així com habilitar un fons municipal pel
finançament de mesures d'eficiència i rehabilitació energètica i d'implantació d'energies
renovables en habitatges de famílies en risc d’exclusió. Dotació dels recursos necessaris
per implementar a la ciutat la llei 24/2015.
Igualtat – Treballar per una ciutat lliure de violències masclistes i de discriminació
mantenint el pressupost del servei de la dona i dotant de finançament les accions
derivades del protocol de dol aprovat el mes d’octubre.

Transport públic – Estudi de viabilitat econòmica i fórmules d’aplicació d’una nova
targeta T-Social que substituís a la T-Blanca i estengués el seu escalat de bonificacions
socials a tots els usuaris del bus per raó de renda i no per raó d’edat.
Preveure una partida per analitzar l’aportació municipal al transport urbà davant la
nacessitat de reflexió conjunta a l’entorn del Servei de Transport Urbà per tal de valorar
la municipalització del servei com una opció possible, factible i potser necessària.
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1.2 Activació econòmica
Pla integral d'intervenció als polígons industrials – Un Pla que ha d’aportar
una nova visió estratègica i un nou procés metodològic d’aproximació a la regeneració
dels polígons industrials. Un Pla que ha de ser capaç de diagnosticar la realitat
complexa dels polígons, i d’identificar potencials i estratègies d’actuació que alineïn
accions sectorials incorporant nous atributs: mobilitat sostenible, accessibilitat
universal, mancomunació de serveis, ampliació de prestacions, gestió ambiental,
adequació del sòl i naus disponibles, comercialització, especialització i sinergies entre
activitats, entre d’altres.
Pla Formació Professionalitzadora – Tirar endavant un projecte de formació
professionalitzadora de caràcter bàsic que asseguri uns mínims d'ocupabilitat a tota la
població.

Finançar la Innovació – Donar suport al finançament de projectes d’economia
verda, social i cooperativa.

Prioritzar el retorn Social – Maximitzar el retorn social dels ajuts a entitats i
associacions, mitjançant la reformulació del reglament general de subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa en la línia d’incorporar criteris clars d’interès general i de
rendibilitat social en la priorització i jerarquització dels projectes a subvencionar.
Nova Entitat Financera local - Reconstruir el múscul financer de la ciutat de
Terrassa, que potenciï l’economia social a la ciutat i atorgui noves eines als
emprenedors. Un projecte ambiciós que requereix d’una partida inicial aquest 2016 per
estudiar-ne la viabilitat i poder definir la proposta.
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2. ACCIONS PER CONSTRUIR NOU MODEL DE CIUTAT
Elaborar i executar un “Pla de carrers principals als barris de Terrassa” per
promoure i catalitzar processos de desenvolupament dels barris que permetin una nova
vertebració de la ciutat. Amb criteris de transversalitat i intensitat, i elaborats a través de
processos de treball col·laboratiu. Ha de permetre identificar mesures transversals i
simultànies: activació comercial, millora mobilitat i transport públic, empoderament
veïnal i reforçament de la convivència, millora de la neteja i el paisatge urbà.
Gestió de l’Aigua - La proposta de pressupostos inclourà les despeses i recursos
humans necessaris per a vetllar que el procés de deliberació del futur model de gestió
d’aigua es pugui realitzar amb les màximes garanties d’igualtat entre els diferents
models de gestió (pública, mixta i privada). Específicament els pressupostos hauran de
contemplar els següents recursos i despeses: estudis i dictàmens tècnics i jurídics, equip
i pressupost per al correcte desenvolupament dels de participació i comunicació a la
ciutadania.
Neteja - Incrementar el pressupost per al reforçament de polítiques de neteja,
manteniment de la ciutat, i a la millora de la dotació del capítol IV destinada a l’ajut a
entitats i associacions dels diferents sectors d’activitat.
Anella Verda- Manteniment del pressupost actual d’inversió (2015) i vincular-lo a
l’inici de projectes productius cooperatius. Creació d'una Oficina de l'Anella Verda per
tal de garantir la correcte tramitació del document en els terminis previstos.
Compromisos de participació ciutadana- en l’elaboració dels pressupostos mitjançant
processos oberts a tota la ciutadania amb els següents criteris: Accessibilitat, és a dir
que facilitin la inclusió, facilitin la participació i la formació; Transparent en totes les
seves fases amb l’objectiu de rendir comptes davant la ciutadania i que aquesta pugui
fer un seguiment i monitorització del procés en tot moment_; Vinculant, és a dir que la
ciutadania pugui decidir directament sobre un % del pressupost de manera directe.
Incloure una partida per a l'auditoria ciutadana del deute- amb totes les garanties
establertes per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i l’Observatori Ciutadà
Municipal.
Perspectiva de gènere - Establir protocols de seguiment i monitorització dels
pressupostos per tal de garantir que les accions compleixin amb la integració de la
perspectiva de gènere.
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