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LES XIFRES DEL CÀLCUL INICIALS

El punt de partida El punt de partida éés el pressupost inicial aprovat per al 2016s el pressupost inicial aprovat per al 2016
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MAJOR PREVISIÓ D’INGRESSOS

2.770.000 €2.770.000 €

(*) Xifres en milers d’€

Disposarem de mDisposarem de m éés recursoss recursos
per aplicar a despesa. per aplicar a despesa. 

Concepte d’ingrés Import

Augment Ordenances Fiscals 1.200

Augment ingressos propis 515

Participació en els tributs de l’estat (PIE) i altres aportacions 376

Taxa per habitatges buits 150

Majors ingressos associats a l’activitat de les àrees 529



PRESSUPOST 2017

4

ORDENANCES FISCALS

El 45,7% dels majors recursos provenen de les modif icacions aprovades en les 
Ordenances Fiscals per al 2017
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ESTALVIS EN DESPESA

7.614.000 €7.614.000 €

(*) Xifres en milers d’€

Alliberem recursos provinents dAlliberem recursos provinents d ’’estalvis en conceptes de estalvis en conceptes de 
despesa que podem reprioritzar.despesa que podem reprioritzar.

Principals conceptes de despesa que varien Import Observacions

Estalvi paga extra 2012 2.281 Darrer pagament 2016

Evolució de la càrrega financera 4.943 Segons cartera actual i tipus 

d’interès estimats

Altres reduccions de despesa 390
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PLANTEJAMENT GENERAL

Per al 2017 disposem dePer al 2017 disposem de

10.384.000 €10.384.000 €

per a redistribuir dper a redistribuir d’’acord amb les prioritats polacord amb les prioritats políítiquestiques
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

S’afegeix una nova línia d’actuació prioritària: Desenvolupament i planificació estratègica.
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

ÀÀmbits dmbits d’’actuaciactuacióó

�Governança de l’espai públic i Mobilitat. Anàlisi de les interaccions entre espai públic, mobilitat, 

activitat econòmica i comercial, seguretat, etc.

�Integració dels polígons industrials en l’entramat urbà. El seu paper com a elements actius en el 

desenvolupament urbà i la promoció econòmica.

�Comerç de proximitat als barris. El paper dinamitzador de la implantació de noves activitats comercials 

en coexistència amb els eixos de centralitat comercial definits. 

�Ciutat inclusiva. Definir una estratègia d’intervenció social i territorial a partir del model de Plans de 
Desenvolupament Comunitaris. 

Impulsar un procés d’anàlisi i reflexió estratègica i de futur sobre determinats aspectes clau en la 

definició i transformació urbana de la nostra ciutat.
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

Continuarem amb el desenvolupament del projecte d’anàlisi i reforma de l’organització municipal, 

iniciat en 2016, de manera que conclourem l’anàlisi de l’actual estructura organitzativa amb l’objectiu 

de definir un nou model que ens permeti dotar-nos d’una Administració Pública sòlida i competitiva en 

termes de qualitat, que doni respostes a les necessitats creixents en un entorn canviant i de recursos 

limitats. 

Aquesta revisió haurà d’anar acompanyada d’un canvi en l’actual estructura retributiva i una 

adequació dels llocs de treball a les necessitats actuals de la organització.
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

En 2017 s’iniciarà un procés d’anàlisi i diagnosi de l’actual estructura de descentralització territorial, 

analitzant el paper dels Districtes, la seva estructura de funcionament, així com també el model 

d’organització necessària per millorar i aprofundir en la democràcia participativa. En aquest procés es 

dissenyaran mesures que s’implementaran una cop finalitzada la fase de diagnosi i definició del 

model, d’acord amb un calendari que també s’establirà. 

Actuacions

�Analitzar el mapa territorial de la ciutat i les necessitats dels districtes, per poder elaborar una 

proposta de reordenació del model actual territorial.

�Dimensionar els serveis que s’han de prestar, racionalitzant aquells serveis que ara es presten de 

manera centralitzada però que poden ser susceptibles de ser descentralitzats.

Al pressupost es contempla una dotació de 10.000€ per cada Consell de Districte, que gestionaran 

directament, per tal destinar-los a la dinamització comunitària, que reforçaran i prioritzaran l’actuació

municipal als districtes. Els destinataris d’aquesta acció seran la ciutadania, les entitats i les 

associacions.
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

Àmbit Descripció Milers d’€

Promoció econòmica i projecció

de la ciutat

468.000€

Parc Audiovisual 348

Dinamització comercial 80

Dinamització cultural 40

Millora i qualitat de l’espai 

públic

2.100.000€

Servei de neteja i tractament de residus 1.300

Transport urbà 238

Actuacions en l’espai públic – projectes obres 200

Anella verda 60

Millora de l’accessibilitat 50

Medi ambient i cicle de l’aigua 252

Desenvolupament estratègic i 

organitzatiu. reforç de la 

comunicació

1.058.000€

Revisió cadastral 365

Reforç dotació recursos als serveis prioritaris 500

Innovació i millora tecnològica 100

Reforç actuacions de comunicació 75

Consorci Televisió Digital Terrestre 18
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

Àmbit Descripció Milers d’€

Acció social 

1.878.000€

Majors necessitats en despesa social 641 

Subvencions per millora dels locals de les entitats 200 

Polítiques socials d’habitatge 450 

Reforç polítiques de joventut 30 

La cultura i l’esport com a factors de cohesió

social

136 

Contracte programa de Serveis Socials 321

Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació 25

Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat 75
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

5

ACTUACIÓ DOTACIÓ ADDICIONAL

Previsió increment retributiu personal (segons determini els pressupostos de 
l’Estat)

908

IVA societat de transport urbà (previsió de resolució del procés de revisió en 
curs)

1.771

Previsió per poder cobrir una possible judicialització del procés de reversió de 
la concessió del subministrament d’aigua i establiment del nou model de 
gestió (1)

200

Possible cost entitats financeres col·laboradores en el cobrament d’impostos 50

TOTAL MAJORS RECURSOS ASSIGNATS............................. 2.929

Existeixen diversos condicionants que fan necessari actuar amb cautela per garantir la solvència dels 
comptes municipals a l’hora d’efectuar les previsions de despesa. Per això proposem assignar part dels 
recursos addicionals dels que preveiem disposar en 2017 per tal de garantir la cobertura econòmica davant 
de determinades situacions quina resolució pot tenir impacte al pressupost i que són les que relacionem a 
continuació:

(1) Complementa la dotació del 2016, que es manté
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EL PROGRAMA D’INVERSIONS

El Pressupost d’Inversions es planteja atenent tant aquests recursos procedents d’Ordinari com els 
d’altres Administracions i els que es preveu es podran obtenir mitjançant crèdit.

TOTAL PREVISIÓ D’INVERSIONS        12.119.751 €TOTAL PREVISIÓ D’INVERSIONS        12.119.751 €

(1) Limitat per les normes: Regla despesa i objecti u estabilitat i el mercat creditici.

6

Incrementem els recursos propis del Pressupost corrent destinats a finançar inversions, passant dels  
343.000 € en 2016 a un total de 566.251€ (Un augment del 65 %) 
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EL PROGRAMA D’INVERSIONS

Resum de les actuacions d’inversió previstes 
12.119.751 €

Resum de les actuacions d’inversió previstes 
12.119.751 €



PRESSUPOST 2017

16

SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT

Al fer el pressupost desconeixem 

determinades magnituds prou importants que 

ens han obligat a fer un seguit d’estimacions 

sobre les que no tenim cap seguretat i que 

aconsellen mantenir cauteles fins que 

aquestes esdevinguin segures.

A la vista d’aquestes incerteses es realitzarà

una retenció de crèdits amb caràcter 

preventiu a diferents partides del pressupost 

de despesa per un import de 3 milions d’€. 

Aquesta retenció preventiva es recollirà a les 

Bases d’Execució pressupostària i es realitzarà

per la Intervenció municipal just en el 

moment d’entrada en vigor del pressupost. 

Serà la mateixa  Intervenció que restarà

facultada per aixecar les retencions 

realitzades en el moment en que es disposi 

d’informació suficient per confirmar les 

estimacions fetes.
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PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA
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PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA

Qualitat 
urbana 65.084.326 €65.084.326 € 37,28% del total37,28% del total
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PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA

Acció
social 47.664.556 €47.664.556 € 27,30 % del total27,30 % del total
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PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA

Economia 
i ocupació 6.045.791 €6.045.791 € 3,46 % del total3,46 % del total



PRESSUPOST 2017

21

PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA

Cultura i 
innovació 16.754.761 €16.754.761 € 9,60 % del total9,60 % del total



PRESSUPOST 2017

22

PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA

Serveis 
Generals 23.295.640 €23.295.640 € 13,34 % del total13,34 % del total
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RESUM

Serveis 
Generals

Resum
Pressupost 2017
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RESUM

Prioritats polPrioritats políítiquestiques

Visió estratègica. S’afegeix una nova línia d’actuació prioritària a les ja existents: Desenvolupament i 

planificació estratègica.

Desenvolupament organitzatiu. La renovació en profunditat de l'organització municipal i la innovació, tant 

des de la vessant tecnològica com organitzativa, constitueixen factors necessaris per potenciar i aprofitar 

el talent de les persones i guanyar en eficiència. 

Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals. Es consolida 

una dotació de recursos suficients per a la prestació dels serveis municipals bàsics d’acord amb la 

demanda actual i també les línies d’actuació prioritàries fixades en el pressupost 2016.

Solvència, rigor i sostenibilitat dels comptes municipals. Es doten recursos en previsió de determinades 

contingències i s’estableixen limitacions preventives i condicionades davant de determinades incerteses.
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RESUM

S’han reprioritzat 10.384.000€ per tal de dotar amb recursos els projectes i actuacions considerares 
prioritàries. D’aquests, 2,77 milions corresponen a nous recursos i suposen un creixement de les xifres 
del pressupost.

Projectes i actuacions prioritzadesProjectes i actuacions prioritzades

1

2

3

4

5

6
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RESUM

678.000 €678.000 €

El Pressupost contempla la dotació de recursos necessaris per impulsar els projectes i actuacions 
aprovats en el procés de participació ciutadana del Pla d’Acció Municipal 2017.

ProcProcéés participatiu PAM 2017s participatiu PAM 2017
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LES XIFRES DEL PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST AJUNTAMENTPRESSUPOST AJUNTAMENT PRESSUPOST CONSOLIDAT 
(Incorpora les societats depenents)

PRESSUPOST CONSOLIDAT 
(Incorpora les societats depenents)

207.446.307€207.446.307€

Eco-Equip, SA
Egarvia, SA
Foment de Terrassa, SA
Soc. Mpal. de Serveis Funeraris de Terrassa, 
SA
Soc. Mpal. de Comunicació, SA
Patrimoni Mpal. de Terrassa, SL
Soc. Mpal. d’Habitatge de Terrassa, SA


