
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXES PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2017 
ÀREA 3 

 

 



SERVEI DE CIUTADANIA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom PROGRAMA DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ DELS DRETS HUMANS 

Descripció 

 
Per una banda, l’Ajuntament es va adherir a la Carta Europea de Salvaguarda 
del Drets Humans a la Ciutat a l’any 2000, que té la voluntat d’integrar el 
lligam social, de forma durable dins l’espai públic, a partir del principi de 
igualtat amb l’objectiu d’augmentar la conscienciació de totes les persones 
que viuen a la ciutat.  
 
Es planteja pel proper 2017 aprofundir en la promoció dels drets humans i 
treballar de manera coordinada amb el moviment associatiu, institucions i 
altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea arreu de 
la ciutat i a través de xerrades, seminaris i altres accions de commemoració, 
difusió i sensibilització. Per altra banda, es vol continuar treballant per 
difondre la diversitat religiosa com un dret fonamental, col·laborant amb el 
Consell Interreligiós.  
 

Destinataris 
- Ciutadania en general 
- Plataforma d’entitats cíviques anomenada "l'Espai per la Defensa dels 

Drets Humans i Socials de Terrassa" 

Resultats 

L'Ajuntament de Terrassa donarà divulgació de la Carta Europea arreu de la 

ciutat. Commemorarà els Dies Internacionals respecte a la promoció dels 

drets humans. I alhora col·laborarà en les tasques de sensibilització, 

divulgació en la prevenció del feixisme, així com la recerca històrica de les 

terrassenques i terrassencs deportats.  

Visibilitzar la diversitat religiosa com un dret fonamental i un enriquiment de 

la convivència en la diversitat per Terrassa.   

Indicadors 

- Nombre d’accions de sensibilització i divulgació entorn a la defensa 
i promoció dels drets humans. 

- Nombre de Dies i Commemoracions Internacionals celebrats. 

- Nombre de materials divulgatius elaborats entorn a la defensa i 
promoció dels drets humans. 

- Nombre d’entitats que col·laboren en les accions dutes a 
l’Ajuntament en defensa del drets humans. 

- Nombre de serveis municipals que col·laboren en les accions dutes 
en defensa dels drets humans. 

Servei Impulsor Servei de Ciutadania 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 46 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 32704  NOM Ciutadania i Drets Civils 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Capítol 2- 3.800 € 



Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom DINAMITZACIÓ D’ESPAIS DE DIÀLEG I RELACIÓ INTERCULTURAL 

Descripció 

 
La població de Terrassa és diversa, fet que s’entén com a riquesa i també 
com a repte. En aquest sentit, la gestió de la diversitat cultural, religiosa i 
d’origen és un aspecte rellevant per garantir una convivència positiva i 
democràtica. Per això, sota una perspectiva interculturalista, es pretén crear 
espais d’interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats 
culturals per facilitar el coneixement mutu, el reconeixement i la valoració 
de la diversitat, etc. Es crearan espais de dos tipus: 
 
Per una banda, espais puntuals de diàleg i de debat per conèixer i entendre 
les diferents cosmovisions i cercar els punts comuns que han de regir la 
nostra convivència.  
 
Per altra banda, espais continuats en el temps perquè les persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals desenvolupin accions d’interès comú 
i amb objectius conjunts (com per exemple, el projecte de Persones 
facilitadores de la convivència) i d’aquesta manera es faciliti la construcció 
d’un sentiment de pertinença local i la creació de vincles i xarxes relacionals. 
 

Destinataris 
Persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses de tota la 
ciutat 

Resultats 

- Creació d’espais de trobada entre persones de diferents orígens i 
sensibilitats culturals diverses (puntuals i continuats). 
- Augment de la relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats 
culturals diverses. 
- Reducció de prejudicis i estereotips entre col·lectius diversos. 
- Creació i enfortiment de xarxes relacionals interculturals. 

Indicadors 

- Nombre d’espais puntuals de diàleg i d’interacció entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 

- Nombre d’espais continuats entre persones de diferents orígens i 
sensibilitats culturals diverses. 

- Nombre de persones que participen en espais continuats 
d’interacció entre persones de diferents orígens i sensibilitats 
culturals diverses. 

- Nombre d’orígens diferents que coincideixen en un espai continuat. 
- % de persones que afirmen haver conegut a persones de diferents 

orígens en un espai continuat. 
- % de persones que afirmen haver establert vincles amb persones de 

diferents orígens en un espai continuat. 
- % de persones que afirmen haver trencat prejudicis i estereotips en 

un espai continuat. 

Servei Impulsor Servei de Ciutadania 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 46 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   



Programa pressupostari CODI 32704  NOM Ciutadania i Drets Civils 

Previsió d’Ingressos 13.777 € (línia de convivència Diputació de Barcelona) 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 
Capítol 2-  46.400 € 
Capítol 4- 3.600 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 72,4% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE LA DIVERSITAT CULTURAL 
I/O D’ORIGEN 

Descripció 

La integració de la població immigrada és un procés bilateral. Això vol dir 

que, per una banda, les persones que arriben a la ciutat han d’adoptar un 

seguit de principis, normes, formes de fer, etc. Per altra banda, la societat 

d’acollida també s’ha d’adaptar a la nova realitat poblacional. Aquesta 

definició està inclosa en la llei d’acollida de persones immigrades i 

retornades a Catalunya, en concret, en el que s’especifica com acollida 

especialitzada, que suposa que les administracions han d’adaptar el seus 

recursos, programes i actuacions a les necessitats específiques de les 

persones estrangeres per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés 

als serveis.  

I en aquest sentit, l’eix d’integració del Servei de Ciutadania ve marcat, 

precisament, per la voluntat d’introduir la perspectiva de la diversitat 

cultural en les polítiques sectorials de l’Ajuntament de Terrassa. D’aquesta 

manera es pretén reduir el risc d’exclusió i la segregació per motiu d’origen. 

En resum, la transversalització de la perspectiva intercultural implica 
consolidar la coordinació tècnica entre diferents àrees per revisar la 
incidència de l’origen en les actuacions municipals i establir criteris per 
garantir la igualtat d’accés a l’oferta comuna sense que suposi la creació de 
xarxes paral·leles.  

Destinataris Serveis municipals 

Resultats 

- Consolidació de canals de comunicació i coordinació entre els serveis 
municipals. 
- Establiment de criteris per adaptar els diferents recursos, programes i 
projectes i actuacions municipals a les necessitats específiques per motiu 
d’origen. 

Indicadors - Nombre de serveis municipals amb que s’ha treballat per introduir 
la perspectiva de la diversitat d’origen i/o cultural en els diferents 
recursos, programes i projectes. 

- Nombre de formacions adreçades a diferents col·lectius de 
l’organització municipal per introduir la perspectiva de la diversitat 
d’origen cultural en els diferents recursos, programes i projectes. 

- Nombre de persones que han participat en les formacions. 
Servei Impulsor Servei de Ciutadania 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 21 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   



Programa pressupostari CODI 32704  NOM Ciutadania i Drets Civils 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Capítol 2-  1.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom CREACIÓ DE L’OFICINA D’IGUALTAT DE TRACTE DE TERRASSA 

Descripció 

Creació de l’Oficina d’Igualtat de Tracte de Terrassa com a finestra única per 
tal de:  

- Difondre els drets i deures de les persones, en especial el dret a la 
igualtat i a la no discriminació. 
- Sensibilitzar a la ciutadania i els agents locals perquè prenguin 
consciència dels propis drets i deures i de la importància de fer-los 
efectius.  
- Observar la realitat per generar propostes de resolució i superar 
les dificultats.  
- Atendre a les persones que es troben en situacions de risc i 
discriminació.   

Destinataris 

- Ciutadania en general 
- Treball en xarxa i de forma transversal amb els agents competents: 

- Sindicatura Municipal de Greuges, el Col·legi d’Advocats de 
Terrassa, l’Observatori dels Drets Humans de Terrassa, etc. 
- Serveis municipals: Polítiques de Gènere, LGTBIQ, FOMENT S.A,    
Consum, Oficina Capacitat Diverses i Accessibilitat, Solidaritat i 
Cooperació, etc. 

- Teixit associatiu en general per optimitzar els recursos existents i facilitar a 
la ciutadania un únic punt de referència 

Resultats 

- Donar a conèixer a la ciutadania, les entitats i els agents socials en què 
consisteix l’oficina perquè en puguin fer ús i/o derivar-hi persones i que 
esdevingui així un punt de referència a la ciutat.  

- Difusió dels drets perquè la ciutadania, els agents socials, les entitats i 
els professionals implicats coneguin quins són aquests drets i com els 
poden exercir i defensar. 

- Formar la ciutadania i els professionals per oferir eines i estratègies per 
prevenir situacions discriminatòries, evitar conflictes mal resolts, 
promoure l’acceptació de la diversitat i la convivència pacífica i generar 
un canvi d’actitud cap a la promoció dels drets i l’acceptació dels deures 
com a contrapartida.  

- Fomentar una consciència crítica en la ciutadania i els agents implicats 
per aconseguir un efecte multiplicador en matèria de drets i no 
discriminació i alhora la seva corresponsabilitat. 

- Disposar d’elements per conèixer les realitats dels territoris i concretar 
les mancances existents a partir de l’observació de fets i/o actituds 
discriminatòries en col·laboració amb altres serveis municipals. Aquesta 
informació ens permetrà una intervenció proactiva localitzada així com 
també proposar actuacions específiques per tal de prevenir actituds 
discriminatòries i evitar la generalització dels conflictes i la seva possible 
utilització per tercers. 

- Convertir-nos en el punt de recepció, anàlisi i canalització de les 
diferents denúncies per tracte discriminatori que es presenten a la 
ciutat. 

- Informar, assessorar o derivar al servei municipal o agent corresponent 
per donar una resposta en la resolució de dubtes que es plantegin 
davant d'una presumpta situació de discriminació.  



- Oferir un espai de mediació, en cas que es valori adient i les parts 
acceptin, per possibles situacions de discriminació produïdes per 
malentesos o creences equivocades on es puguin escoltar totes les parts 
i decideixin la millor manera de solucionar-ho.  

Indicadors - Creació de l’Oficina. Sí/no 

Servei Impulsor Servei de Ciutadania 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 35 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 32704 NOM Ciutadania i Drets Civils 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 25.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
PROGRAMA DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA EN LA 
DIVERSITAT 

Descripció 

Els principis de la convivència intercultural es resumeixen en tres aspectes: la 
igualtat de tracte i d’oportunitats; la interacció positiva entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals diverses i el reconeixement de la 
diversitat.  
 
Per poder treballar aquests principis cal incidir en les actituds, els discursos i les 
disposicions de les persones. En aquest sentit, es pretén impulsar: 
- Accions formatives per oferir eines per contribuir a la convivència positiva en 

la diversitat, com eines de comunicació i relació entre persones de diferents 
orígens i sensibilitats culturals diverses; resolució positiva de conflictes, etc. 

- Activitats de sensibilització i difusió obertes a la ciutadania, com per 
exemple, exposicions, jornades de reflexió, activitats de conscienciació i 
visibilització de la interculturalitat, etc. per prevenir actituds racistes, 
xenòfobes, islamòfobes, etc. i afavorir el reconeixement en positiu de la 
diversitat.  

Destinataris Ciutadania en general 

Resultats 

- Valoració en positiu de la diversitat cultural. 
- Conscienciació i reducció de prejudicis i estereotips entre col·lectius de 
diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 
- Sensibilització sobre els principis i valors de tolerància, respecte i 
reconeixement mutu. 
- Trencament de discursos xenòfobs i racistes.  

Indicadors - Nombre de sessions formatives de la convivència en la diversitat. 

- % de persones que afirmen que han adquirit eines de convivència en la 

diversitat en les sessions formatives. 

- Nombre d'activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la 

diversitat. 

Servei Impulsor Servei de Ciutadania 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 



VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 46 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 32704   NOM Ciutadania i Drets Civils 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Capítol 2: 1.800 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 



SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
MUNICIPAL 2018 

Descripció 

Aquest compromís està recollit en el Pla de Mandat on diu: “L’aprovació 
dels plans d’acció municipal anirà precedida d’un procés obert a la 
ciutadania”. Aquest també està recollit al nou Reglament de Participació 
Ciutadana.   
 
Procés participatiu on la ciutadania sigui protagonista i pugui explicar 
quines són les seves necessitats i prioritats i els temes que més els 
preocupen, amb l’objectiu de poder elaborar un full de ruta comú que 
incideixi l’acció de govern del 2018.  

Aquest procés es farà a partir de la valoració del procés del PAM 2017 i 
sumarà en la generació d’una cultura de la participació democràtica que 
incentivi la ciutadania a prendre part activa de les qüestions que l'afecten 
més de prop. 

El procés ha de ser obert i transparent. 

Destinataris Ciutadania en general 

Resultats 

- Elaboració del PAM  per i amb la ciutadania. 
- Creació de nous espais de debat i de trobada, donar protagonisme a 

la ciutadania, fomentar la cultura participativa activa i enfortir les 
bases per als propers processos. 

- Implicació de la ciutadania en l’elaboració del que ha de ser el full de 
ruta de l’acció de govern del 2018, tot potenciant el diàleg, la 
proximitat, la transparència i la corresponsabilitat. Aquesta implicació 
suposa una eina de millora de la democràcia a la nostra ciutat i un 
eina per millorar la qualitat de les actuacions públiques amb una 
participació eficaç i eficient de la ciutadania. 

Indicadors 

- Nombre de persones que han participat 
- Nombre de persones que han donat suports 
- Nombre de comentaris a la plataforma digital  
- Nombre de propostes presentades  
- Nombre de suports totals recollits  
- Nombre de suports presencials  
- Nombre de debats i/o audiències públiques 
- Nombre de propostes presentades a l’equip de govern  
- Nombre de propostes acceptades en el PAM 2018  

Servei Impulsor 
Impulsor: Alcaldia 
Coordinació: Servei de Qualitat Democràtica i Àrea de Govern 
Implicació: tot l’Ajuntament 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 4 

Compromís/objectiu 

Punt del Pla de Mandat. Definició d’un procés participatiu per a 
l’elaboració dels plans d’acció municipal.  
89, 90 
 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   



Programa pressupostari CODI 92402  NOM Qualitat Democràtica 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 4.500 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom CREACIÓ DEL PUNT DEL VOLUNTARIAT  

Descripció 
Al 2017 es posarà en marxa el Punt del Voluntariat per tal de crear un 
espai per potenciar els valors socials i democràtics i per reforçar les xarxes 
de solidaritat i cooperació comunitàries. 

Destinataris Entitats, voluntariat i ciutadania en general 

Resultats 

L’Ajuntament vol consolidar i promoure instruments de relació sòlids 
entre el teixit associatiu, la ciutadania i l’administració des de la 
corresponsabilitat. El Punt permetrà  desenvolupar de forma activa una 
política de foment de l’associacionisme i del voluntariat per posar al seu 
abast els recursos i els mitjans necessaris per enfortir la seva tasca i la 
seva projecció pública.   

El Punt ha de servir per consolidar un espai de referència que serveixi per 
donar suport i reconèixer la tasca i els valors de les associacions i del 
voluntariat.  Aquest espai haurà de:  

- Fer una diagnosi sobre la realitat de l’associacionisme i del voluntariat  
a Terrassa. 

- Creació d’un espai físic en el marc del Servei de Qualitat Democràtica 
com a punt de referència i d’informació al voltant de la temàtica 
associativa i del voluntariat. 

- Oferir recursos i una programació estable de formació. 
- Creació d’elements de comunicació per a la promoció d’aquest espai. 
- Reforçar les relacions i xarxes de col·laboració. 
- Fomentar la participació de les entitats en els afers col·lectius de la 

ciutat. 
- Donar suport a les iniciatives d’interès social i comunitari. 
- Incrementar la presència i la formació de les entitats en TIC i xarxes 

socials.  
- Crear un espai de trobada entre les entitats i els ciutadans. 
 

Indicadors - Creació del Punt del Voluntariat.   Sí/no 

Servei Impulsor 
Servei de Qualitat Democràtica  
En col·laboració amb els serveis municipals que treballen amb entitats. 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

No 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 4 

Compromís/objectiu 92 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 92402  NOM Qualitat Democràtica 

Previsió d’Ingressos 5.000 €: Sol·licitud subvenció Contracte Programa fitxa 36.2 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Pendent de valoració. S’assumirà amb els recursos de què es disposi. 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  



ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT I DIFUSIÓ DEL RMEAC (REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS) I CREACIÓ DEL REGISTRE 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 

Descripció 

Aquests dos registres estan recollits en l’articulat 37 i 38 del Reglament de 
Participació Ciutadana. 

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) té la 
finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats 
existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o el pes 
específic, amb l’objecte d’afavorir el suport i el foment de 
l’associacionisme i de la participació ciutadana. 

El RMEAC és un eina al servei de les entitats que permet facilitar la 
visualització, la coordinació i la difusió de la seva tasca. Per conèixer la 
realitat associativa de la ciutat és important tenir al més actualitzat 
possible el registre amb les modificacions i actualitzacions que generin les 
pròpies entitats. Això permetrà tenir una radiografia real i conèixer els 
actor socials que intervenen en la nostra ciutat. 

El Registre Municipal de Participació de la Ciutadania és l’eina que 
permetrà conèixer l’interès i la voluntat de la ciutadania i dels col·lectius 
no constituïts com a entitats en participar o col·laborar en els òrgans o 
mecanismes de participació municipal. La difusió, l’actualització i el 
manteniment d’aquest registre és  cabdal per poder incloure la ciutadania 
en els espais de participació i presa de decisions i apropar-la a la gestió  
municipal. 

Destinataris Entitats, col·lectius i ciutadania en general 

Resultats 

- Tenir el màxim d’actualitzades possible les dades del RMEAC per  
conèixer i fer difusió de la realitat associativa de la ciutat, així 
com  tenir una radiografia real de quins són els actors  socials que 
intervenen en la nostra ciutat. 

- Facilitar la visualització de les entitats actives i de les seves 
activitats. 

- Fer que la ciutadania conegui com es pot participar i que existeix 
un registre on es recolliran els seus interessos en relació a la 
participació. 

- Conèixer l’interès de la ciutadania en participar en els diferents 
àmbits, processos i mecanismes i facilitar la seva incorporació, a 
partir de la valoració de l’estat del mateix. 

Indicadors 

- Nombre d’altes d’entitats 
- Nombre de baixes d’ofici 
- Nombre de baixes a petició de l’entitat  
- Nombre de modificacions de dades al registre  
- Nombre de notificacions perquè les entitats actualitzin les dades  
- Creació del Registre Municipal de Participació de la Ciutadania 
- Nombre d’altes de col·lectius no constituïts 
- Nombre de baixes de col·lectius no constituïts 
- Nombre d’altes de ciutadans  
- Nombre d’altes de ciutadanes  
- Nombre de baixes ciutadans  
- Nombre de baixes ciutadanes  

Servei Impulsor Servei de Qualitat Democràtica 



Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 4 

Compromís/objectiu 89, 90 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 92402  NOM Qualitat Democràtica 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4)  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal S’interioritza. 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom DESPLEGAMENT NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Descripció 

Al 2016 el nou Reglament de Participació Ciutadana entrarà en vigor i  a 
partir d’aquest moment s’hauran de posar en marxa els instruments, 
mecanismes i procediments que s’especifiquen en el seu articulat.  
 
El  nou Reglament no està concebut com un marc normatiu fix i estable al 
llarg dels anys, no pretén ser un reglament restrictiu, ni un codi tancat; al 
contrari, pretén ser un document obert, flexible i capaç d’adaptar-se 
constantment a les realitats i als canvis socials de la ciutat. Per aquest 
motiu l’avaluació ha de ser programada i constant. 

Destinataris Ciutadania en general 

Resultats 

- Que el Reglament sigui conegut per la ciutadania, és a dir, que la 
ciutadania sàpiga com i on pot participar a la ciutat. 

- Que el contingut del Reglament s’hagi desplegat en la seva totalitat. 
- Que s’hagin iniciat els treballs de l’auditoria ciutadana al darrer 

trimestre del 2017. 
- Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions a partir de la 

posada en funcionament  dels mecanismes i instruments definits en 
el Reglament. 

Indicadors 

- Edició de la Guia fàcil de comprensió del nou Reglament 
- Creació de la Comissió de Seguiment del nou Reglament 
- Creació dels nous Consells de Districte 
- Nombre de Consell Sectorials adaptats segons el nou Reglament 
- Nombre d’Audiències públiques realitzades a l’any 

Servei Impulsor 
Servei de Qualitat Democràtica 
Altres serveis implicats: requereix la col·laboració de tots els serveis. 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 4 

Compromís/objectiu 89, 90 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 92402  NOM Qualitat Democràtica 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 2.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 



ALTRA INFORMACIÓ 
  

 



USOS DEL TEMPS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom RACIONALITZACIÓ DELS USOS DEL TEMPS   

Descripció 

Entenem la gestió del temps com un dret de ciutadania i per això creiem 
que l’Ajuntament ha de promoure canvis en l’organització social que 
tinguin com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la 
vida quotidiana, solucions que millorin la qualitat de vida i defineixin 
Terrassa com una ciutat socialment innovadora.  
Donar suport a iniciatives i mesures que facin possible fer la transició cap 
a la reforma horària, en tots els àmbits socials i econòmics, públics i 
privat, coordinadament amb altres administracions.  
 
Treballar des d’una dimensió transversal i requerir la participació i 
implicació del major nombre possible d'agents: responsables municipals, 
ciutadania i entitats, empreses, organitzacions laborals i xarxes de ciutats 
per dissenyar i avançar en l'elaboració de propostes i de la implementació 
de noves actuacions a Terrassa.  

Destinataris 
Entitats, associacions, organitzacions socials i econòmiques,  ciutadania en 
general que vulgui col·laborar en la millora de l’organització social del 
temps i de la qualitat de vida a la ciutat. 

Resultats 

Aportar reflexió i debat entorn a temes com: les oportunitats i reptes de la 
societat amb la reforma horària; la necessitat d’implementar mesures que 
afavoreixin la conciliació de la vida personal familiar i laboral de les 
persones; els horaris escolars, els comercials, la productivitat i els horaris 
de les activitats de lleure com queden finalment condicionats per a la 
resta d'activitats de la societat.  
Donar suport a iniciatives i mesures que facin possible fer la transició cap 
a la reforma horària, en tots els àmbits socials i econòmics, públics i 
privat. 
Aprovació d’un conjunt de propostes que fomentin una nova organització 
social dels temps amb l’objectiu d’arribar a un consens col·lectiu que 
permeti harmonitzar paulatinament els horaris de la ciutat i establir 
millores en l’organització social del temps, i en la qualitat de vida i el 
benestar quotidià. 

Indicadors 

- Nombre d’accions de sensibilització  
- Nombre d’accions de promoció per a la reforma horària 
- Nombre de serveis implicats en les accions de sensibilització  
- Nombre d’entitats i agents que han col·laborat en les accions de 

sensibilització 
- Nombre de persones que han participat en les accions de 

sensibilització  

Servei Impulsor Programa Usos del Temps  

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no  

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 43 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 92405  NOM Usos del Temps 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4)  5.250 € 
Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  
Finançament municipal 100% 



ALTRA INFORMACIÓ 
  

 



SERVEIS D’HABITATGE 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom REFORÇ DEL SERVEI DE SUPORT A LES COMUNITATS VEÏNALS 

 
Descripció 

 
Compliment del compromís núm. 30 del Pla de Mandat, “treballarem per 
a que les comunitats veïnals esdevinguin realment espais naturals de 
socialització i element nuclear de la cohesió social en el territori”. 
 
Ampliació a jornada completa de 4 dinamitzadors/es del servei que tenen  
contracte al 80% de la jornada per cobrir la creixent demanda ciutadana i 
atendre la major complexitat de les intervencions.  
 

Destinataris Ciutadans i ciutadanes de Terrassa 

Resultats Augment del servei a les comunitats 

Indicadors 
- Evolució casos atesos, i conjunt d’indicadors reflectits en la memòria 
anual del servei 

Servei Impulsor Servei de Polítiques d’Habitatge  

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 30 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO  
En aquest supòsit s’haurà de 

tractar com un projecte singular si 

reuneix els requeriments prefixats. 

Programa pressupostari CODI 23109 NOM Polítiques Socials d’Habitatge 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 48.000 €  sobre la despesa de 2016. 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
PROGRAMA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC D’HABITATGES BUITS I SERVEI 
DE MASOVERIA URBANA I ALTRES FORMES D’HABITAR A TERRASSA 

Descripció 

 
Compliment del compromís núm. 27 del Pla de Mandat “abordarem el 
repte de la rehabilitació i el manteniment del parc d’habitatges de la 
ciutat a través d’una nova cultura col·laborativa”. 
 
Compliment també de la resolució número 51 del Ple del 25/02/16 
presentada per la CUP+TeC  “tenint en compte l’elevat nombre 
d’habitatges buits al municipi de Terrassa es pretén aplicar diverses 
formes alternatives a la propietat i així donar resposta la forta demanada 
d’habitatges per part de la població”. 
 
Les actuacions que es proposen són: 

1. Obrir una línia d’ajuts de rehabilitació d’habitatges d’import 
màxim de 3.000 € (per instal·lacions d’habitabilitat) ampliable a 
5.000 € (quan s’inclouen obres de millora energètica) per cada 
habitatge. 

2. Per poder percebre les ajudes de millora energètica s’ha de 



reduir un 20% la demanda energètica i un 30% les emissions de 
CO2 de l’habitatge. El compromís serà destinar aquest habitatge 
un mínim de 5 anys a la Borsa de Mediació gestionada per la 
SMHT, a un preu de lloguer d’un 30% inferior al preu mig del 
mercat a la zona.  

3. Promoure models alternatius de tinença d’una llar com és la 
masoveria urbana, tenint en compte d’altres com el cohousing, la 
cessió d’ús o el dret de superfície. 

4. Establir una línia d’ajuts pel pagament de l’IBI dels propietaris 
que formalitzin el programa de models alternatius. 

5. Donar suport i potenciar el servei existent de la borsa de 
mediació per a la mobilització d’habitatges buits a Terrassa 
destinats a Lloguer Solidari i Assequible. 

Destinataris 

Habitatges 
- Habitatges desocupats durant un període mínim d’un any 

anterior a la data de la contractació del lloguer. 
- Habitatges que disposin de cèdula d’habitabilitat o bé que tingui 

les condicions per obtenir-la. En el cas d’habitatges ja inscrits a la 
borsa de mediació aquest han de tenir la cèdula d’habitabilitat en 
vigor. 

Propietaris 
- Persones físiques que tinguin la titularitat dominical o qualsevol 

altre dret que els permeti realitzar o encarregar les actuacions de 
rehabilitació o reforma de l’interior de l’habitatge i destinar-lo a 
lloguer. 

- En el cas de l’ajut econòmic per rehabilitació, els ingressos 
familiars del propietari no poden ser superiors a 5 vegades l’IRSC. 

- En el cas de l’ajut econòmic per rehabilitació amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat reduïda de persones físiques, el límit dels 
ingressos familiars del propietari no poder ser superiors a 6 
vegades l’IRSC. 

- Propostes d’alternatives al lloguer (masoveria) per tal d’evitar 
l’aplicació de HADI a persones físiques. 

- Ajut del pagament de fins el 50% de l’IBI dels immobles mentre 
duri el lloguer i aquest estigui un 30% per sota del preu mig a 
Terrassa. 

Llogaters 
- Accés a l’habitatge per a persones inscrites en el registre de 

sol·licitants d’habitatge. 
- Accés a l’habitatge en règim de masoveria urbana per a persones 

amb coneixements constructius que poden estar o no a l’atur. 
- Accés a l’habitatge per a joves que es volen emancipar. 
- Bonificació del pagament de l’ICIO en les obres de rehabilitació o 

reforma (ordenança fiscal número 2.5, apartat 2.4) quan es tracti 
d’un lloguer en règim de masoveria urbana. 

Resultats 

Segons l’últim informe del cadastre, a Terrassa hi ha uns 14.000 pisos 
buits, dels quals hi ha uns 4.000 que són propietat de grans tenidors (EEFF 
o empreses), que seran objecte d’altres actuacions per a la seva 
mobilització. L’objecte màxim d’aquest programa podrien ser 10.000 
habitatges segons cadastre, però no tots els locals que figuren al cadastre 
com a habitatge compleixen les condicions o poden rehabilitar-se a uns 
costos raonables. Per a acotar bé el possible àmbit d’aquest programa 
caldrà confirmar amb visites in situ les condicions dels immobles. 
Amb aquesta actuació es preveu mobilitzar un 1%  d’aquest estoc de pisos 
buits (100 habitatges) per destinar-los durant un mínim de 5 anys al 
lloguer assequible, social o alternatiu. 

Indicadors 
- Nombre de persones inscrites a la borsa de mediació 
- Nombre d’habitatges inscrits a la borsa de mediació 
- Nombre de contracte formalitzats segons les diferents 



alternatives de lloguer 
- KWh d’energia estalviada en les demandes energètiques dels 

habitatges 
- Kg de CO2 no emesos en les emissions dels habitatges 
- Impacte econòmic a  les empreses del sector constructiu del 

municipi de Terrassa 
- Nombre d’assistents a les jornades d’informació sobre models 

alternatius de tinença d’una llar i eficiència energètica 

Servei Impulsor 
Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, Servei de promoció i 
gestió de l’habitatge públic 

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 27 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23109 NOM Polítiques Socials d’Habitatge 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 

95.000 € Ajuts a la rehabilitació d’habitatges buits (per convocatòria, amb 
màxim de 100 habitatges) 
15.000 € Ajuts al pagament de l’IBI 
Total: 110.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA, PROMOCIÓ DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I INTERVENCIÓ A LLARS EN SITUACIÓ DE GREU 
INEFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Descripció 

 
Compliment dels compromisos núm. 24 i 28 del Pla de Mandat, relatius a 
la protecció de les famílies en risc d’exclusió energètica i a la millora de les 
condicions de les llars per a què siguin energèticament sostenibles. 
 
La OFIMAPE (Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa energètica i la 
promoció de l’eficiència energètica), creada el gener de 2016, presta 
serveis d’ajuda, assessorament i acompanyament tarifari; promou 
l’eficiència energètica a les llars, per tal de no malbaratar els recursos; i 
dirigeix i executa certes intervenció a llars en situació de greu ineficàcia 
energètica. 
 
JUSTIFICACIÓ: 
La intervenció a les llars per a reduir els consums energètics comença per 
revisar tarifes i tramitar els bons socials corresponents, però pot suposar 
canviar potència contractada i fer intervencions “low cost” a cada 
habitatge per a guanyar eficiència. 
Entre costos dels agents energètics i dels materials i gestions a fer, cal 
preveure una despesa de 600 euros per habitatge.  



En funció dels diners disponibles s’intervindrà en més o menys habitatges.  
Com a “target” de sortida hi ha 290 habitatges en els quals els Serveis 
Socials proporcionen ajuts pel pagament dels subministres i en els quals hi 
ha potència contractada superior als 3,5 KW i on les subministradores no 
apliquen el “bo social”. A aquest paquet inicial s’aniran afegint nous casos 
en funció de les demandes i els casos tractats per l’OFIMAPE. 
 

Destinataris 
Ciutadans i ciutadanes de Terrassa afectats de pobresa energètica o amb 
necessitat de millorar les seves contractacions amb les companyies 
subministradores de gas, llum i aigua. 

Resultats 

Millora del confort a les llars de totes aquelles persones en situació de 
pobresa energètica. 
 
Pel 2017, es proposa dedicar un mínim de 75.000 € per intervenir en  125 
habitatges, a raó de 3 casos per setmana, que poden ser gestionables pel 
servei amb la seva dimensió actual. 

Indicadors 

- Nombre de famílies que demanen assessorament a OFIMAPE 
- Nombre d’assessoraments realitzats en matèria de tarifació 

social 
- Nombre d’habitatges en els que s’ha intervingut directament 
- Acords aconseguits amb les diferents operadores 

Servei Impulsor Servei Polítiques d’Habitatge. OFIMAPE 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 24, 28 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23109 NOM Polítiques Socials d’Habitatge 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 75.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
SUPORT JURÍDIC I SUPORT ADMINISTRATIU/ATENCIÓ AL PÚBLIC PEL 
SERVEI DE POLITIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

 
Descripció 

Compliment dels compromisos núm. 23 i 24 del Pla de Mandat, relatius 
l’increment i millora dels serveis d’intermediació en problemes 
d’habitatge i a garantir l’aplicació de la Llei 24/2015 i de la normativa 
actualitzada sobre protecció del dret a l’habitatge, com la Llei 4/2016 
recentment aprovada. 
 
Suport jurídic 
Per tal de desenvolupar totes les gestions orientades a la captació i 
assignació d’habitatges en règim de lloguer social, les quals configuren 
una sèrie d’expedients administratius que requereixen de la intervenció 
d’un lletrat especialitzat en aquestes matèries, que a més, estigui 
permanentment actualitzat davant els continus canvis normatius, per tal 
de donar garantia de seguretat jurídica ales actuacions administratives 
dels serveis (especialment en aplicació de les lleis 24/2015 i 4/2016). 



Per a dur a terme les actuacions descrites i fins que es perllonguin en el 
temps, es fa necessari la incorporació d’un lletrat/ada especialitzada 
especialitzat en dret administratiu i/o de l’habitatge social al Servei de 
Polítiques Socials d’Habitatge. 
Suport administratiu: Degut a l’increment de les càrregues de feina en la 
gestió de les intermediacions per desnonaments de lloguers i de 
ocupacions, i degut a la càrrega administrativa de gestions per a la 
regularització de determinats perfils d’ocupes, i a l’increment constant de 
casos, amb els personal actual no es pot atendre la demanda rebuda. Cal 
una nova persona de suport administratiu i atenció al públic dins aquests 
serveis de PSH. 

Destinataris Ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Usuaris dels serveis de PSH 

Resultats Diversos tipus d’expedients de PSH 

Indicadors 

- Evolució expedients de PSH 
- Evolució del parc d’habitatges en lloguer social a la ciutat 
- Evolució de la demanda de lloguer social identificada pels serveis 

socials i PSH 

Servei Impulsor Servei de Polítiques d’Habitatge  

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 23 i 24  

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23109 NOM Polítiques Socials d’Habitatge 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 42.000 € sobre pressupost 2016. 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
 Es preveu transferència de capítol 2 a capítol 1. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 

PROGRAMA D’AJUTS A LA REPARACIÓ DE PATOLOGIES DE RISC EN 
EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL PER A PERSONES AMB VULNERABILITAT 
ECONÒMICA I ELABORACIÓ D’UN PROGRAMA D’AJUTS PER A LA 
REGENERACIÓ DEL PARC D’HABITATGES DE LA CIUTAT 2017-2018  

Descripció 

 
Compliment del compromís núm. 27 del Pla de Mandat “abordarem el 
repte de la rehabilitació i el manteniment del parc d’habitatges de la 
ciutat a través d’una nova cultura col·laborativa”. 
 
Moltes comunitats de veïns es troben que han de fer front a la reparació 
i/o rehabilitació d’elements comuns de l’edifici d’habitatges on es troben.  
Degut a la situació econòmica d’alguns veïns la reforma no es pot dur a 
terme i queda pendent durant molt de temps, fins i tot anys. 
La patologia detectada però no reparada, amb el pas del temps, empitjora 
i pot provocar altres patologies que a més poden ser un risc per la salut 
dels propis usuaris de l’edifici o per la població en general que passi vora a 
l’edifici o que faci un ús puntual del mateix.  
Tanmateix la situació constructiva d’alguns edificis dóna una imatge 
envellida del parc d’habitatges i degrada el paisatge urbà. 
 
Per això, convé l’elaboració d’un programa d’actuació per a la regeneració 



del parc d’habitatges de la ciutat 2017-2018, basat en la col·laboració 
públic-privada mitjançant ajuts econòmics a determinats perfils de 
propietaris. 
 

Destinataris 

Propietaris d’habitatges amb recursos econòmics limitats obligades a fer 
front a obres de reparació de patologies de risc dins de  la seva comunitat. 
 
Vulnerabilitat econòmica: Unitats familiars amb baix ingressos: 

- Ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IRSC que sigui vigent en el 
moment de l’atorgament. 

- No disposin d’altres béns immobles. 
- Destinen l’habitatge objecte de l’ajut a residència habitual i 

permanent. 
S’aplicaran els barems dels criteris tècnics del programa d’habitatge del 
pla de barris de La Maurina. 
La quantitat de l’ajut econòmic serà fins el 100% de la quota resultant 
segons ingressos, amb un topall de 3.000 €. 
Aquesta ajuda s’inscriurà  al registre de la propietat. 
 
Patologies de risc: 

- Façana: Despreniment d’elements o processos de deteriorament. 
Ascens de capil·laritats i degradació dels tancaments.  

- Coberta: Filtracions d’aigua/aire i despreniment d’elements fixo 
si elements trencats de fibrociment.  

- Estructura: Reducció de la capacitat portant d’elements 
estructurals o elements de subestructura. 

       -        Instal·lacions comunitàries. 
El tècnic realitzarà un acompanyament a la comunitat durant el procés de 
reparació i fins a la seva finalització. 

Resultats 

Tenint en compte el nombre de processos urbanístics disciplinaris anuals 
(gairebé uns 200), es pretén destinar ajuts econòmics durant l’any 2017 al 
10% dels processos oberts, sempre hi quan compleixin amb els requisits 
establerts.  

Indicadors 

- Nombre i situació d’edificis perceptors de l’ajut 
- Nombre de famílies beneficiades pels ajuts 
- Determinació del nombre d’edificis susceptibles                                                  

d’acollir-se al pla els propers 2 anys 

Servei Impulsor 
Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, Servei de promoció i 
gestió de l’habitatge públic  

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta 
de resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 27 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI  NOM SMHT 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 25.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  



SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ (Ampliació del servei) 

Descripció 

Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació de 

Secundària - Punt Jove a l’Institut:  

Ofereix una atenció presencial periòdica a 15 instituts de Secundària de 

Terrassa en el punt d’informació al pati. Formació dels delegats i 

delegades de Centres participants en el programa Punt Jove a l’Institut. 

Dinàmiques d’Orientació Acadèmica a 3r i 4t d’ESO. Passaclasses a cursos 

de 1r d’ESO i de Batxillerat. 

Destinataris Joves 

Resultats Ampliar les hores d’intervenció per a poder atendre més centres. 

Indicadors 
- Nombre de joves atesos  
- Nombre de centres on s’intervé 

Servei Impulsor Servei de Joventut i Lleure 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2  

Compromís/objectiu  

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 33403  NOM Emancipació i Formació 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 15.000 €  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
Aquest PS respon a la proposta de resolució presentada per la TeC i la CUP i aprovada en 27/10/2016, en 
la que sol·liciten fomentar entre el col・lecYu de joves de la ciutat la sensibilització i prevenció de la 
violència masclista, el foment de l’associacionisme feminista i difusió de les seves perspectives.  

 
 
 



 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL (Ampliació del projecte) 

Descripció 

Projecte Esportiu de Ca n’Anglada: 
 
El projecte social i esportiu del poliesportiu de Ca n’Anglada va sorgir com 
a intervenció sociocomunitària de la mà del Pla de Barris del Districte II de 
Terrassa, dins del Programa d'Esports destinat als infants i joves del barri 
de Ca n'Anglada en risc d'exclusió. Les característiques socio-econòmiques 
i demogràfiques del barri expliquen l'èxit d'aquesta iniciativa, convertint el 
poliesportiu de Ca n'Anglada en un espai de referència, trobada i lleure 
d’infants i joves del barri. 

Destinataris Joves 

Resultats S’espera millorar el funcionament del projecte. 

Indicadors 

- Nombre de participants del projecte 
- Nombre de participants per tipologia de les activitats 
- Nombre d’activitats extraordinàries 
- Nombre d’activitats amb agents del territori 
- Nombre de coordinacions amb altres serveis de l’Ajuntament 
- Nombre de coordinacions amb altres agents del territori 

Servei Impulsor Servei de Joventut i Lleure i Serveis Socials 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 21, 36, 44, 46 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 33404  NOM Dinamització i Participació Juvenil 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 15.000 € d’ampliació respecte el pressupost 2016.  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

 



SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom EINES PER A LA COEDUCACIÓ D’INFANTS I JOVES 

Descripció 
Conjunt d’actuacions dins el marc escolar per millorar l’oferta de recursos i 
la formació que adrecem al professorat per abordar el sexisme i la 
coeducació, així com per avaluar l’impacte de les actuacions realitzades. 

Persones destinatàries Comunitat educativa de Terrassa (centres, professorat, alumnat i AMPA) 

Resultats 

- Que professorat i equips educatius de les entitats de lleure 
disposin d’informació i recursos suficients per transmetre a nois, 
noies i joves els valors de la igualtat, la diversitat i el respecte 
mutu. 

- Que el col·lectiu docent s’impliqui en el disseny i aplicació d’un 
projecte educatiu a llarg termini  per transmetre els valors bàsics 
per a la construcció de relacions interpersonals i afectives 
igualitàries i lliures de violència: igualtat, corresponsabilitat, 
respecte. 

- Que s’avaluï l’efectivitat d’aquests projectes i l’eficàcia de les 
estratègies utilitzades.  

Indicadors 

- Creació d’una comissió de treball per elaborar materials 
pedagògics (sí/no) 

- Elaboració d’una carpeta pedagògica per abordar les violències 
contra les dones i les nenes al món (sí/no) 

- Compromís d’un centre escolar per crear un projecte pilot de 
coeducació (sí/no) 

- Realització d’una avaluació d’impacte dels projectes realitzats 
(sí/no) 

Servei Impulsor Servei de Polítiques de Gènere 

Vinculació amb el 
procés participatiu PAM 
2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 36 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23107 NOM Servei d’Igualtat d’Oportunitats 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 3.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
MILLORA DE L’OCUPABILITAT DONES EN SITUACIÓ DE MAJOR 
VULNERABIITAT 

Descripció 
Conjunt d’actuacions formatives i de capacitació personal destinades a 
afavorir l’accés al mercat laboral de les  dones amb més dificultats  

Persones destinatàries Dones de Terrassa amb especials dificultats per accedir al mercat laboral 

Resultats 

- Que les dones que participen en les actuacions millorin les seves 
habilitats i capacitats per a l’ocupació. 

- Que les polítiques de foment de l’ocupació i emprenedoria que es 
duen a terme a Terrassa incorporin la perspectiva de gènere. 

Indicadors 

- Nombre de dones que participen en les actuacions formatives i 
de capacitació personal  

- Nombre de dones que accedeixen a una feina remunerada  
- Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de 

foment  d’ocupació locals (sí/no) 

Servei Impulsor Servei de Polítiques de Gènere 

Vinculació amb el 
procés participatiu PAM 
2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 1 

Compromís/objectiu 1, 2, 3 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostaria ?  X NO   

Programa pressupostari CODI 23106 NOM Serveis a les Dones  

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 10.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom XARXA ASSOCIATIVA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció 

Conjunt d’activitats de foment de la participació de les dones 
(especialment les joves i les que es troben en situació de vulnerabilitat) 
en tots els àmbits socials i culturals de la ciutat, així com d’introducció 
de la perspectiva de gènere en l’associacionisme en general. 

Persones destinatàries Població de Terrassa i moviment associatiu de la ciutat 

Resultats 

- Que s’incorporin noves entitats i grups als organismes de 
participació ciutadana existents, especialment aquells formats 
per gent jove. 

- Que les entitats socials de caire generalista incorporin la 
perspectiva de gènere, afavorint l’entrada de dones en aquest 
tipus d’entitats.  

- Que augmenti el nombre de dones en situació de vulnerabilitat 
social vinculades amb la xarxa associativa de la ciutat. 

Indicadors 

- Nombre de persones, desagregades per sexe, que participen en 
les diferents campanyes i activitats que s’organitzen 

- Nombre d’entitats que reben suport econòmic del SPG 
- Nombre d’entitats generalistes que incorporen la perspectiva 



de gènere en la seva actuació 

Servei Impulsor Servei de Polítiques de Gènere 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 4 

Compromís/objectiu 92, 93  

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23106 NOM Serveis a les Dones  

Previsió d’Ingressos 20.000 € (DIBA) 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 33.375 € (21.375 € corresponen a capítol 4) 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 40% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom REGLAMENT MUNICIPAL D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció Aplicar el Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere. 

Persones destinatàries 
Personal polític, de comandament i tècnic especialista de tots els serveis 
municipals 

Resultats 

Realitzar el total desplegament del Reglament en el menor termini de 

temps possible, prioritzant per al 2017: 

- Assessorament per a la revisió i actualització del Reglament. 
- Capacitació del personal de comandament i tècnic per poder 

desplegar el Reglament en totes les àrees municipals. 
- Capacitació del personal clau per a l’elaboració de pressupostos 

amb perspectiva de gènere. 
- Posada en marxa d’una prova pilot de pressupostos amb 

perspectiva de gènere. 
- Introducció de la perspectiva de gènere en els pressupostos 

municipals 2018. 
- Elaboració d’un manual d’estil de comunicació inclusiva per a 

l’Ajuntament de Terrassa. 
 

Indicadors 

- Aprovació del Reglament, revisat i actualitzat (sí/no) 
- Realització d’un pla de formació per al personal de cada servei 

(si/no) 
- Nombre de persones formades i capacitades en matèria de 

gènere i perspectiva de gènere, desagregades per sexe i servei  
- Realització de la formació adreçada al personal que elabora 

pressupostos (sí/no) 
- Nombre de persones formades i capacitades en pressupostos 

de gènere, desagregades per sexe i servei  
- Realització d’una prova pilot de pressupostos amb perspectiva 

de gènere (si/no) 
- Elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere 2018 

(sí/no) 
- Edició d’un manual d’estil de comunicació inclusiva (sí/no) 

Servei Impulsor Servei de Polítiques de Gènere 



Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 32 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23106 NOM Serveis a les Dones  

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 18.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 

 Es considera insuficient per a tot el desplegament. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
REFORÇ D’EINES I RECURSOS PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA VERS LES 
DONES 

Descripció 

Conjunt d’accions de prevenció de la violència contra les dones que 
inclou: informació, sensibilització, prevenció de la violència contra les 
dones, atenció directa a les dones que la pateixen i formació als equips 
professionals que les atenen. 

Persones destinatàries Població en general de Terrassa 

Resultats 

- Que augmenti el nombre de dones que acudeixen al SIAD, 
especialment de col·lectius en especial risc (dones que pateixen 
violència, dones migrades, dones joves...). 

- Que s’incorpori el criteri d’interseccionalitat en l’atenció a les 
dones. 

- Que es duguin a terme actuacions de sensibilització social, 
especialment adreçades a gent jove. 

- Que es disseny un estudi d’atenció a menors que viuen en 
entorns de violència masclista. 

- Que s’abordi l’estudi de les violències comunitàries i s’elaborin 
Protocols d’actuació específics en casos de MGF, explotació 
sexual, matrimoni forçat, etc.  

- Que es revisi el desplegament del Protocol per a l’Abordatge 
Integral de la Violència Masclista en l’àmbit de la parella. 

- Que es doni continuïtat a la formació de professionals en funció 
de les necessitats que sorgeixin. 

- Que s’elabori un Protocol de Dol en cas de feminicidi a 
Terrassa. 

Indicadors 

- % del nombre de dones ateses al SIAD durant 2016 en relació a les 
ateses el 2015 
- Nombre de tallers de sensibilització realitzats als centres educatius 
- Nombre de joves que hi participen, desagregats per sexe 
- Nombre de centres educatius que hi participen 
- Disseny d’un programa d’intervenció especialitzada per a menors 
(sí/no) 
- Elaboració del Protocol de MGF (sí/no) 
- Revisió del Protocol per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista 
en l’àmbit de la parella (sí/no) 
- Elaboració d’un Protocol de Dol en cas de feminicidi a la ciutat de 



Terrassa (sí/no) 
- Nombre de persones que participen a la campanya institucional contra 
la violència vers les dones (desagregades per sexe) 
- Realització d’una jornada anual de formació adreçada a professionals 
- Nombre de professionals que participen a la jornada de formació, 
desagregant els sexes 

Servei Impulsor Servei de Polítiques de Gènere 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

sí 

 
VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 31 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23106 NOM Serveis a les Dones  

Previsió d’Ingressos 56.000 € (46.000 € ICD+ 10.000 € Consell Comarcal) 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 93.328 €  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 40% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 
 



SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom ACTIVA + 60 

Descripció 

Aquest recurs promou diferents activitats que fomenten un envelliment 
actiu i saludable, millorant la qualitat de vida de la gent gran.  

Les activitats van adreçades a afavorir les relacions personals  i el vincle, 
per tal d’evitar situacions de solitud i d’exclusió social. A més a més, es 
promouen accions d’intercanvi amb la resta de ciutadants/es del territori, 
entre la diversitat social i cultural. 

Durant el 2017 i com a continuació d’anys anteriors, es proposen les 
activitats següents: 

A. Cicle de cinema +60: Projecció de pel·lícules temàtiques i col·loqui 
posterior.  

B. Centenaris: Felicitació a les persones que fan 100 anys de la ciutat. 

C. Tallers: Lúdics, formatius i potenciadors d’habilitats personals i de 
relacions humanes. 

D. Viure la Natura i el Patrimoni Cultural: Excursions a la natura i 
activitats culturals a la ciutat. 

Destinataris Gent gran 

Resultats 

A. Enquestes de satisfacció positives i augment de la participació. 
B. Visita a la persona i lliurament de la placa a la persona que fa 100 anys. 
C. Bon grau de satisfacció i sol·licituds de noves activitats per part dels 
usuaris. 
D. Es pretén un bon grau de satisfacció per part dels usuaris. 

Indicadors 

A. Nombre d’assistents a les sessions 
B. Nombre de plaques lliurades 
C. Nombre de tallers i cursos, nombre de participants 
D. Nombre d’assistents i enquestes de satisfacció 

Servei Impulsor Servei de Promoció de  la Gent Gran 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 57 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 33409  NOM Gent Gran 

Previsió d’Ingressos 
A. Cicle cinema: 1.800 €,  C. Tallers: 25.042 €,  D. Natura i  Patrimoni 
cultural: 3.892 € 
Total: 30.734 € 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 
A. Cicle cinema: 5.000 €,  B. Centenaris: 1.000 €, C. Tallers: 31.500 € i  
D. Natura i Patrimoni cultural: 9.000 € 
Total: 46.500 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 34% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom ALTRES ACTIVITATS “CIUTATS AMIGUES” 

Descripció 

La Xarxa Mundial de les Ciutats Amigues de les Persones Grans és una 

iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que ha anat 

adquirint rellevància a escala global.  

La Xarxa Mundial de les Ciutats Amigues de les Persones Grans té com a 

objectiu impulsar l'envelliment actiu i millorar la qualitat de vida del 

col·lectiu mitjançant la participació, la millora de les condicions de la salut 

i l'augment de la seguretat del entorn. 

Destinataris Gent gran 

Resultats 
Desenvolupament de les accions previstes pel 2017.  S’han creat accions 
noves. 

Indicadors - Nombre d’accions realitzades dins del Pla d’Acció  

Servei Impulsor Servei de Promoció de  la Gent Gran 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 57, 58 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 33409  NOM Gent Gran 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 13.961 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom FIRA DE LA GENT GRAN 

Descripció 

 
Donar suport a les entitats de Gent Gran, a través del Consell Municipal de 
la Gent Gran, com a eix central, cercant la seva implicació i la seva 
participació en projectes, programes i activitats a nivell de ciutat. 
 
Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins per augmentar les 
relacions amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l’exclusió social 
i familiar de les persones grans, impulsant l’oferta d’activitats dels casals, 
centres cívics, biblioteques, equipaments esportius... i de programes 
específics adreçats al perfil actual dels nous jubilats i jubilades.  
 

Destinataris Gent gran 

Resultats  

Indicadors  

Servei Impulsor Servei de Promoció de la Gent Gran 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 57 



VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 33409  NOM Gent Gran 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 16.960 €  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  

ALTRA INFORMACIÓ 
 

 



SERVEI DE SALUT I COMUNITAT 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom PLA LOCAL DE DROGUES 2017-2020 

Descripció 

El Pla Local de Drogues és l’instrument de planificació i de participació en 
l’àmbit de les drogodependències a la ciutat. Acostuma a tenir una 
vigència de 4 anys i s’elabora i executa de forma col·laborativa amb els 
sectors implicats. 

Destinataris 
Sectors professionals implicats en l’abordatge de les drogodependències, 
entitats directa o indirectament relacionades amb el fenomen, serveis 
municipals. Ciutadania en general. 

Resultats 

- Elaboració i aprovació del Pla Local de Drogues 2017-2020. 
- Elaboració del Pla de Treball Biennal 2017-2018. 
- Execució, conjuntament amb les entitats i altres recursos de la 

ciutat, de les accions proposades en el Pla Biennal. 

Indicadors 

- Elaboració del Pla 2017-2020 (si/no). 
- Aprovació pel Ple municipal del Pla 2017-2020 (si/no). 
- Elaboració del Pla de treball biennal (si/no). 
- Grau d’execució de les accions incloses en el Pla Biennal i 

previstes per al 2017. 

Servei Impulsor Servei de Salut i Comunitat 

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 51 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 31103 NOM Promoció de la Salut 

Previsió d’Ingressos Cofinançat amb ingressos d'altres administracions. 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 22.500 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom PROMOCIÓ HÀBITS SALUDABLES 

Descripció 

Consisteix en el desenvolupament de diversos programes i accions 
comunitàries dirigides a promocionar els hàbits saludables, així com en 
campanyes de sensibilització. 

- Programa de prevenció de la obesitat infantil i la promoció 
d’hàbits saludables en població infantil. 

- Prevenció del consum de drogues a secundària. 
- Promoció de la salut sexual i afectiva i prevenció de la Sida 
- Promoció de l’activitat física saludable. 
- Activitats de sensibilització al voltant dels dies mundials (Dia 

Mundial de la Salut, Dia Mundial sense Tabac, Dia Mundial 
de la Sida i d’altres).  

Destinataris Àmbit educatiu (alumnes, pares/mares, adolescents) i àmbit comunitari 

Resultats 

- Reducció de les taxes d’obesitat infantil. 
- Facilitar l’adopció d’hàbits saludables en la població infantil i 

les seves famílies. 
- Disminució del consum de drogues entre la població 

adolescent, així com dels problemes associats al seu consum. 
- Reducció dels embarassos no desitjats. 
- Incrementar la pràctica d’activitats físiques saludables entre 

la població. 

Indicadors 

- Nombre de centres i d’alumnes de primària i de secundària 
que participen en cadascun dels programes, per àmbit 
temàtic 

- Nombre d’activitats de promoció d’activitat física saludable 
realitzades, i nombre de participants 

- Grau de satisfacció de les persones participants en les 
activitats 

- Nombre d’activitats de sensibilització realitzades 

Servei Impulsor Servei de Salut i Comunitat 

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 51 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 31103 NOM Promoció de la Salut 

Previsió d’Ingressos Cofinançat amb ingressos d'altres administracions. 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 33.795 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom SALUT I INTERSECTORIALITAT: ITINERARIS 360º 

Descripció 

La salut de les persones depèn de múltiples factors, i hi tenen un gran 
impacte les condicions en què viuen les persones. Es planteja donar un 
gran pas endavant, de forma pionera, en l’adopció de l’Estratègia de Salut 
en Totes les Polítiques de l’OMS, que planteja la necessitat que tota la 
planificació d’una administració tingui en compte l’impacte de les seves 
actuacions en la salut de les persones. 
S’ha dissenyat el projecte “Itineraris 360º”, que amb una dedicació molt 
minça de recursos pot afavorir enormement aquest treball intersectorial. 

Destinataris Tots els serveis municipals 

Resultats 

- Millorar el coneixement de les accions i programes 
municipals que tenen impacte en la salut de les persones. 

- Detectar oportunitats de millora de l’acció municipal a partir 
de la creació de sinèrgies no explorades entre accions de 
diferents serveis. 

- Detectar necessitats no cobertes i finestres d’oportunitat en 
l’àmbit de la Salut urbana. 

- Difondre entre la població les accions municipals que tenen 
un impacte en la salut de les persones. 

- Esdevenir un referent a nivell de Catalunya en aquest àmbit. 

Indicadors 

- Projecte iniciat (si/no) 
- Nombre de fitxes i360º realitzades 
- Informe de propostes de millora (si/no) 
- Nombre de projectes de caràcter transversal iniciats 
- Valoració de la utilitat i la satisfacció per part de les persones 

d’enllaç de cada servei (Xarxa i360º) 

Servei Impulsor Servei de Salut i Comunitat 

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 51 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 31103 NOM Promoció de la Salut 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 1.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom TAULA DE SALUT MENTAL 

Descripció 

La Taula de Salut Mental és una iniciativa de l’Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de Terrassa (Salut Mental Terrassa). L’objectiu principal 
que persegueix és la d’aconseguir la màxima coordinació entre els 
recursos d’aquest àmbit de la ciutat, així com la d’impulsar la creació de 
recursos no existents i necessaris. 

Destinataris 
Proveïdors de recursos sociosanitaris en l’àmbit de la salut mental, 
Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa. 

Resultats 

- Millorar la coordinació i el contínuum assistencial en l’àmbit 
de la salut mental a Terrassa. 

- Millorar l’atenció sociosanitària de les persones amb malaltia 
mental. 

- Millorar la xarxa de recursos de salut mental. 

Indicadors 

- Nombre d’entitats, serveis i recursos que participen a la 
Taula de Salut Mental 

- Nombre de reunions (plenàries i de grups de treball) 
- Valoració de la utilitat i la satisfacció per part de les entitats, 

serveis i recursos que hi participen 

Servei Impulsor 
Servei de Salut i Comunitat, Serveis Socials i Oficina de Capacitats 
Diverses 
Altres serveis implicats: Foment, Policia Municipal 

Vinculació amb el 
procés participatiu 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 54 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 31103 NOM Promoció de la Salut 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 6.300 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
AMPLIACIÓ DELS NOMBRE DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS 
A LA CIUTAT 

Descripció 
Consisteix en instal·lar els DEA en alguns dels equipaments esportius 
municipals. 

Destinataris Població general, personal municipal 

Resultats Instal·lar entre 5/6 i DEA nous durant el 2017.  

Indicadors - Nombre d’aparells nous instal·lats 

Servei Impulsor Servei de Salut i Comunitat 

VINCULACIÓ AMB EL 
PROCÉS PARTICIPATIU 
PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 53 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 31103 NOM Promoció de la Salut 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 6.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
Actualment existeix una partida pressupostària per als desfibril·ladors ja instal·lats (manteniment dels 
aparells i formació de personal), però cal anar preveient l’augment progressiu de nous desfibril·ladors a 
la ciutat. 



SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, 
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I AJUDES HUMANITÀRIES 
D’EMERGÈNCIA ALS PAÏSOS EMPOBRITS 

Descripció 

Desenvolupar un projecte integral a nivell municipal per millorar la 
sensibilització ciutadana, l’Educació per al desenvolupament i alhora 
afavorir el desenvolupament dels països empobrits i abordar les 
necessitats urgents derivades de les crisis humanitàries. Excepcionalment 
i amb una metodologia transversal cal coordinar la resposta ciutadana i 
municipal a la crisi dels refugiats de la mediterrània. 

Destinataris 

Ciutadania en general i entitats ciutadanes que treballen en l’àmbit de la 
cooperació per al desenvolupament. Persones i comunitats dels països 
beneficiaris dels ajuts. Institucions supramunicipal de l’àmbit de la 
cooperació per al desenvolupament. 

Resultats 

Àmbit de Projectes de cooperació per al desenvolupament 

Des de l'any 1995 l'Ajuntament obre una convocatòria per a totes les 

entitats solidàries de la ciutat que volen contribuir amb el seu esforç al 

desenvolupament dels països empobrits. Des de llavors s'han realitzat 358 

projectes de cooperació, que han comptat amb una aportació 

municipal superior als cinc milions d'euros. 

Àmbit Sensibilització i EpD 

L'Ajuntament de Terrassa promou la pau i l’exercici dels drets humans 

arreu i per a tothom, i també el coneixement crític de la realitat del món i, 

especialment, de les causes i  els efectes del desenvolupament desigual 

entre el sud i el nord del planeta. Alhora, vol contribuir a generar una 

consciència global en la ciutadania terrassenca, que derivi, des del 

coneixement més aproximat de les situacions d’injustícia i desigualtat 

d’arreu del món,  vers una actitud activa i compromesa en la participació 

activa en la denúncia i en l’acció transformadora d’aquestes realitats.  

 Àmbit Ajuda Humanitària d’emergència 

Tenint en compte les capacitats i especificitats dels actors públics i privats 

de la ciutat, les prioritats d’actuació sectorial s’articulen al voltant de dues 

grans línies d’actuació estratègica, complementàries i interrelacionades: 

una enfocada al treball amb la ciutadania de Terrassa, orientada a donar a 

conèixer les crisis humanitàries que per diferents causes pateixen molts 

països en vies de desenvolupament; i una segona enfocada a pal·liar 

aquestes situacions a través d’acords amb entitats especialitzades que 

garanteixen les accions immediates en les zones afectades.  

Però també, tot i que i en menor mesura, l’Ajuntament de Terrassa 
vehicula altres iniciatives puntuals d’acció humanitària i d’emergència 
davant catàstrofes d’origen natural o humà. 
 
Àmbit Xarxes Supramunicipals 
 
La participació activa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
formant part de les comissions de codesenvolupament, pau i drets 
humans i municipalisme i la col·laboració continua amb diversos plans 
endegats per la Diputació de Barcelona, entre els quals un conveni de 



col·laboració estable amb la Xarxa LocalMed.  

Indicadors 

- Nombre d’entitats que han rebut finançament per a projectes de 
cooperació 

- Nombre de projectes desenvolupats de cooperació internacional 
- Recursos econòmics adreçats als ajuts de cooperació 
- Nombre d’entitats que han rebut finançament EpD 
- Nombre d’activitats EpD realitzades 
- Nombre de convenis de col·laboració per ajudes d’emergència 
- Nombre de col·laboracions en actuacions d’emergència 
- Recursos econòmics adreçats als ajuts d’emergència 
- Participació en projectes desenvolupats en el marc de les xarxes 

supramunicipals 
- Xarxes supramunicipals en què es participa 

Servei Impulsor Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 50 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 91203  NOM 
Solidaritat i Cooperació 
Internacional 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Capítol 2. 41.849 € / Capítol 4. 528.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 



SERVEIS SOCIALS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom BEQUES MENJADOR 

Descripció 

En relació a la despesa dels darrers anys (període 2012-2015, imports 

arrodonits):  

Any Centres docents 

públics 

Centres escolars 

concertats 

2012 168.000 € - 

2013 213.000 € - 

2014 420.000 € 3.500 € 

2015 436.000 € 15.000 € 

En el pressupost 2016 es va preveure per aquest concepte un total de 

545.000 €, 525.000 € per a centres docents públics i 20.000 € per a escoles 

concertades. (També s’estan donant beques a nens que van a escoles de fora 

de Terrassa). 

A finals d’octubre del 2016 la despesa executada era de 625.000 €, aprox., 

uns 80.000 € per sobre de la despesa prevista i manca encara el primer 

trimestre del curs 2016/2017. Aquesta situació es conseqüència d’haver 

hagut d’atendre les necessitats que han sorgit durant el curs 2015-2016 per 

tal de no deixar cap infant amb dret a beca, i que complís amb els requisits, 

sense menjador. Aquesta decisió de no deixar cap infant sense menjador 

s’ha pres a partir de la prioritat política i de la valoració social. 

Pel que fa al curs 2016-2017, tot i que el nombre de beques de menjador 

concedides per la Generalitat mitjançant el Consell Comarcal s’ha 

incrementat respecte l’any passat en un 40% i que disposem de 1.000 

beques al 50% que atorga l’empresa Serhs, amb aquest nombre de beques 

no es cobreixen les necessitats identificades pels serveis socials.  

Tot i aquests increments de beques per part de la Generalitat no ha estat 

possible cobrir totes les necessitats i a l’octubre s’ha hagut de sol·licitar un 

suplement de la partida per import de 150.000 €. 

Destinataris Infants que cursen estudis de primària 

Resultats  

Indicadors 

- Nombre de beques al 100% 
- Nombre de beques al 50% 
- Nombre de complements al 100% 
- Nombre de complements al 50% 
- Nombre de complements al 75% 

Servei Impulsor Serveis Socials 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 17 



VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23103 NOM 
Projectes de Suport als 
Serveis Socials Bàsics 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 150.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom AJUTS A L’HABITATGE H 10 

Descripció 

La segona prioritat política i de compromís amb la ciutadania  del Pla de 

Mandat 2015-2019  és la de “Garantir  la qualitat de vida, la justícia social i 

el benestar per a tothom”. En aquesta línia els compromisos relacionats 

amb les necessitats de reforçar les polítiques d’habitatge són clars. 

En els últims anys hem vist com un nombre creixent de persones tenen 

serioses dificultats per cobrir una de les necessitats bàsiques més 

importants: l’habitatge. Per una banda, hi ha les persones que estan a 

punt de perdre el seu habitatge i, per altra, les que ja l’han perdut, 

principalment a causa de les conseqüències de la crisi econòmica. A part 

d’aquests casos, es donen altres que cal tenir presents, com són les 

necessitats d’allotjament amb caràcter d’urgència provocades pels 

constants desallotjaments. 

La manca d’habitatge o exclusió residencial, és una situació que genera 

problemàtiques individuals i familiars de diversa índole, entre elles el risc 

d’exclusió social, que és necessari atendre amb rapidesa i eficàcia. 

L’article 7 de la Llei de Serveis Socials enumera les situacions amb 

necessitat d’atenció especial, definint com a destinataris dels serveis 

socials, especialment les persones que estiguin, entre d’altres en situació 

de “c)Necessitat social, com les relacionades amb la manca d’habitatge... “ 

La cartera de serveis socials i els reglaments municipals de serveis socials i 

de prestació d’ajuts econòmics d’urgència social, estableixen l’accés a 

l’habitatge, com un dret garantit de servei social bàsic. 

El Reglament municipal per a la prestació d’ajuts d’urgència social  aprovat 

en Ple al setembre de 2010 va incorporar una modificació del mateix, 

també aprovada pel Ple de 27 de juny de 2013 on es va incorporar el 

concepte “H10” com “Ajut de complement al lloguer social d’habitatge de 

titularitat pública municipal”. Es tracta d’un ajut complementari que 

s’atorga a les persones que accedeixen a un habitatge públic i pel qual no 

poden pagar mes del 30% dels seus ingressos i que s’adjudica a través de 

la Mesa Tècnica de Valoració. Les necessitats creixents d’habitatge i el 

deure de posar a disposició del lloguer social els habitatges buits de la 

Societat Municipal d’Habitatge fan constatar la necessitat d’incrementar el 

pressupost assignat a aquest projecte. D’altra banda la Llei 24/2015 

estableix que les famílies no podran pagar imports de lloguer social 



superiors al 10%, el 12% o el 18% dels seus ingressos. 

Destinataris Població atesa des de serveis socials 

Resultats  

Indicadors - Nombre d’ajuts realitzats per districte 

Servei Impulsor Serveis Socials 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2  

Compromís/objectiu 17 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23102 NOM Servei Bàsic d’Atenció Social 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 153.400 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Descripció 

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de 
l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter 
urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 
situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de 
desenvolupament o problemàtiques familiars. 

Els Serveis d’atenció domiciliària inclou: 

- Servei d’ajut a domicili (SAD): un/a professional desenvolupa 
accions bàsicament d'atenció a la persona i atenció a la llar. 

- Servei de teleassistència: atenció puntual i assistència ràpida en 
cas d'emergència, a través d'una alarma telefònica. 

- Servei d’àpats a domicili: subministrament d'un àpat diari, d'acord 
amb la situació de la persona i de la dieta que requereixi. 

Destinataris Població atesa des de serveis socials 

Resultats  

Indicadors 
- Nombre de persones ateses al servei d’ajut a domicili 
- Nombre de persones ateses al servei de de teleassistència 
- Nombre de persones ateses al servei d’àpats a domicili 

Servei Impulsor Serveis Socials 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 20 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23104 NOM Serveis d’Atenció Domiciliària 

Previsió d’Ingressos  



Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 247.600 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal  

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
Nom AJUTS IMPOSTOS 

Descripció 

El Pacte de Terrassa per la Cohesió Davant la Crisi, signat l’any 2009,  va 
permetre acordar per part del Consistori destinar una partida 
pressupostària per desenvolupar mesures per pal·liar els efectes de la  
crisi econòmica. L’acord del Pacte va marcar el precedents per crear uns 
ajuts econòmics de caràcter extraordinari destinats a la cobertura del 
pagament d’alguns impostos. Actualment es manté la reserva 
pressupostària per cobrir aquest tipus d’ajuts.  
Els ajuts impostos són ajuts socials que s’otorguen a un/a ciutadà/ana 
per tal de cobrir total o parcialment l’import econòmic relatiu al tribut 
municipal que li correspondria abonar d’acord el barem establert.  
Ens referim als impostos: 

- Impost sobre béns immobles (IBI) 
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana (plusvàlua) 

Destinataris - Ciutadans i ciutadanes 

Resultats 
Atorgament d’ajuts destinat al pagament de tribus (IBI i plusvàlua), 
d’acord amb les condicions establertes. 

Indicadors 

- Nombre total d’ajuts d’impostos  
- Nombre total d’ajuts d’IBI 
- Nombre total d’ajuts de Plusvàlua 
- Nombre d’ajuts d’impostos per districte 

Servei Impulsor 
Serveis Socials 
Gestionat pel Servei de Gestió Tributària i Recaptació 

Vinculació amb el 
procés participatiu PAM 
2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 17 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 23102 NOM Servei Bàsic d’Atenció Social 

Previsió d’Ingressos  

Previsió D. corrent (C.2 i 4) Increment de 50.000 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 

  

 



OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
IMPULS I COORDINACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA LOCAL D’ATENCIÓ A 
LES CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 

Descripció 

El Pla està estructurat en 10 línies estratègiques que recollim en quatre 
blocs:  

- Informació, formació i sensibilització 
- Accessibilitat Universal 
- Autonomia Personal i Social 
- Participació social 

Destinataris 

- Les persones amb capacitats diverses i les seves famílies. 
- Les entitats i associacions de la ciutat que intervenen en aquest 

àmbit. 
- L’estructura municipal (política i tècnica). 
- La ciutadania en general. 

Resultats 
Dades de resultat recollits de les intervencions realitzades  des de els 
diferents serveis municipals i dades de resultats d’accions concretes 
realitzades. 

Indicadors 

Informació, formació i sensibilització 
1) Nombre i temàtica de consultes realitzades per canals diferents 

(oficina, AD, telèfon; mail, web...) en relació als darrers tres anys. 
2) Nombre d’accions de formació realitzades i nombre de 

participants en relació als tres darrers anys. 
3) Nombre i temàtica d’accions de sensibilització realitzades per 

canals diferents i cost accions en relació als tres darrers anys. 
Accessibilitat Universal 

1) Nombre d’accions de millora, tipus d’acció i pressupost destinat a 
la millora de l’accessibilitat en la via pública i edificació. 

2) Nombre d’accions de millora, tipus d’acció i pressupost destinat a 
la millora de l’accessibilitat en relació a la mobilitat. 

3) Nombre d’accions de millora, tipus d’acció i pressupost destinat a 
la millora de l’accessibilitat en relació a la comunicació. 

4) Nombre d’accions de millora, tipus d’acció i pressupost destinat a 
la millora de l’accessibilitat d’actes públics, culturals, turístics... 

Autonomia Personal i Social 
1) Nombre d’accions de millora , tipus d’acció i pressupost destinat 

en aquests diferents àmbits: educació i formació, salut, treball, 
habitatge, oci i temps lliure , cultura i esports i serveis socials. 

Participació social 
1) Identificació d’espais participatius en l’àmbit local on les 

persones amb capacitats diverses siguin representades (xarxa). 
2) Identificació d’espais de treball intersectorials on les capacitats 

diverses estiguin representades (transversalitat). 
3) Identificació d’espais de coproducció d’àmbit municipal on les 

persones amb capacitats diverses estiguin representades 
(coproducció). 

Servei Impulsor Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 47, 48, 54 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció te cobertura pressupostaria ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 32707  NOM Oficina Capacitats Diverses i 



Accessibilitat 

Previsió d’Ingressos 2.880 € 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 103.880 € (C2) + 18.425 € (C4)  

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 97,6 % 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

 
 

 



SERVEI LGTBIQ 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Nom 
DESENVOLUPAMENT DEL PACTE PER A LA DIVERSITAT AFECTIVA, 
SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE (DASIG) 

Descripció 

El Pacte DASIG va ser aprovat el 18 de novembre de 2014 en el marc 

de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere 

de Terrassa.  Preveu pràcticament 40 actuacions per a lluitar contra la 

LGTBIfòbia i la normativitat de la diversitat. Moltes d’aquestes 40 

actuacions ja estan en funcionament i algunes pendents de ser 

iniciades. Es procura desenvolupar-les de manera coordinada amb els 

més de 30 membres adherits al Pacte que formen part de la Taula. 

Destinataris 

Tota la ciutadania, professionals, entitats, institucions i 
administracions de qualsevol àmbit (educatiu, laboral, esportiu, de 
lleure, infantil, sanitari, etc) i, especialment, el col·lectiu LGTBIQ i el 
seu entorn. 

Resultats Assolir parcial o totalment totes les accions acordades al Pacte. 

Indicadors 
Anualment s’elabora un informe detallat sobre el grau 
d’implementació de les actuacions del Pacte. Indicador: 
- % d’accions desenvolupades  

Servei Impulsor Servei LGTBIQ 

Vinculació amb el procés 
participatiu PAM 2017 

no 
Acció derivada de Proposta de 
resolució Ple  

no 

VINCULACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 
Prioritat política 2 

Compromís/objectiu 34 

VINCULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
L’acció té cobertura pressupostària ? SI X NO   

Programa pressupostari CODI 32705 NOM LGTBIQ 

Previsió d’Ingressos Previsiblement sí hi haurà per part de la Generalitat. 

Previsió D. corrent (C.2 i 4) 17.880 € 

Previ. D.Inversions (C.6 i 7)  

Finançament municipal 100% 

ALTRA INFORMACIÓ 
  

 
 
 


