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0. INTRODUCCIÓ 
 
La millora del model urbà de Terrassa i la potenciació de la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja és el marc més bàsic de l’acció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Aquest principi, que es recull al Pla 
de Mandat 2015-2019, és la premissa de les activitats de l’àrea durant 2016 que es recullen a la següent 
memòria. Aquest és el primer exercici sencer de l’esmentat Pla de Mandat 2015-2019, que fixa les principals 
línies d’actuació del Govern Municipal. 
 
El document del Pla de Mandat marca tres blocs de valors i una sèrie de criteris transversals que defineixen 
el posicionament del Govern Municipal i estaran presents en totes les actuacions incloses en el Pla de 
Mandat, en els Plans d’Acció Municipal i en la tasca ordinària de l’administració. Pel que fa a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat els criteris transversals més importants són:  
 

• “Una ‘ciutat verda’ amb qualitat de vida, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Les polítiques 
municipals s’orientaran al compliment d’aquest criteri global en tots els àmbits, amb l’objectiu de fons 
de gaudir d’una major qualitat de vida per a les persones amb la mínima empremta ecològica 
possible”. 

 
• “Coordinació, treball i lideratge en el nostre entorn territorial més immediat. Col·laborarem i 

participarem de forma activa i permanent, assumint si cal el lideratge, en òrgans, institucions i grups 
de coordinació territorial on es debatin i prenguin decisions sobre opcions de transformació i de 
desenvolupament metropolitanes o intermunicipals. Facilitarem l’ús i implantació dels equipaments i 
serveis de caràcter supramunicipals que donin valor a Terrassa com a ciutat de referència en el seu 
entorn territorial i que encaixin amb el nostre model de ciutat”. 

 
Mitjançant aquests valors i criteris de posicionament del Govern Municipal i de l’Ajuntament de Terrassa, es 
vol avançar cap al model de ciutat que desitja una àmplia majoria de terrassencs i terrassenques: 
 
� Una Terrassa profundament democràtica, plural i participativa. 
� Un Ajuntament radicalment transparent, eficaç, auster i proper. 
� Una ciutat d’igualtat d’oportunitats per a tothom. 
� Una Terrassa amb justícia, equitat i cohesió social, compromesa a preservar el model de “ciutat del 

benestar” basat en la salut, l’educació, el treball i els serveis socials. 
� Una ciutat de tothom i per a tothom, sense barreres ni exclusions. 
� Una ciutat compromesa en la lluita contra l’atur i decidida a crear feina de qualitat i oportunitats 

econòmiques de futur. 
� Una ciutat que lideri el territori i tingui un paper protagonista a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a Europa. 
� Una ciutat sostenible, segura i tranquil·la per viure i conviure. 
� Una ciutat neta i sostenible amb un espai públic i un transport de qualitat. 
� Una ciutat amb una política fiscal municipal justa, transparent, progressiva, moderada i amb unes 

finances municipals sòlides i transparents. 
 
En aquest sentit, el Pla de Mandat s’estructura en 5 prioritats polítiques, cadascuna de les quals conté una 
sèrie de compromisos. Com ja s’ha dit, la prioritat que marca l’acció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat és la 
número 3: 
 
Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i l a 
neteja. 
 
La formulació d’aquesta prioritat estableix els motius pels quals el treball a l’espai públic és fonamental. 
Bàsicament, es tracta de l’espai que uneix a la ciutadania, ja sigui com a terreny de desplaçament en els 
nostres trajectes diaris en transport públic o vehicle, com a lloc de gaudi i, fins i tot, com a escenari d’activitats 
saludables a l’aire lliure per cuidar-nos.  
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És per aquest motiu que resulta fonamental definir l’estratègia i establir les accions per millorar l’estat de la 
ciutat, el seu manteniment, el que hi passa, el que hi fem, el que entre tots i totes ens agradaria que passés i 
el que entre tots i totes fem possible. 
 
Una ullada a les diferents fases històriques per les quals ha passat el disseny urbanístic de la ciutat, mostra 
des del creixement indiscriminat dels anys 30, fins al Pla d‘Ordenació Urbanística Municipal del 2003, passant 
per les migracions dels anys 60 amb habitatges autoconstruïts i el primer Pla General d’Ordenació del 1983 
que regenerà i consolidà la ciutat. A partir d’aquest recorregut s’imposa pensar en la ciutat del futur, a la qual 
ha de prevaler un enfocament “humà” integrant tots aquells aspectes i propostes per a un millor aprofitament i 
ús dels espais dins la ciutat consolidada. La mobilitat tant de vianants com de vehicles, la qualitat 
paisatgística, la funcionalitat dels espais, la neteja i el manteniment, la sostenibilitat, la seguretat i la cohesió 
social són alguns dels elements fonamentals. La nova ciutat és un ecosistema intel·ligent i complex i, per tant, 
s’han de generar les condicions necessàries per a que s’autoreguli, desenvolupi resiliència i gestioni les 
complexitats que conté. 
 
Aquesta prioritat política es concreta en un ventall de compromisos que fan referència al redisseny i la 
recreació de nombrosos espais urbans concrets i també a la revisió del POUM per tal d’adaptar aquesta eina 
a les necessitats actuals. D’altra banda, aquests compromisos també marquen línies d’actuació en matèria de 
qualitat mediambiental i de millora dels transports públics urbans, o de la mobilitat en general. La neteja, la 
gestió de l’aigua o la utilització de la tecnologia per a la racionalització de l’activitat de l’Ajuntament també 
tenen cabuda entre aquests compromisos.  
 
A banda d’aquesta prioritat 3, evidentment, hi ha elements de la resta de línies mestres del Pla de Mandat, 
com ara a les prioritats 1, 2 i 5 que també afecten l’activitat de l’àrea en l’àmbit de l’urbanisme, la mobilitat, el 
medi ambient i l’accessibilitat. 
 
Aquesta prioritat i els compromisos que s’hi vinculen, han estat cabdals en la definició dels objectius a assolir 
l’any 2016 pels serveis que integren l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i de les actuacions que s’han executat. 
Tot això sense deixar de banda l’activitat ordinària que cada servei desenvolupa en el marc de les 
competències municipals i que estan orientades a garantir la correcta prestació dels serveis que l’Ajuntament 
dóna a les ciutadanes i ciutadans de Terrassa. 
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01. SEGURETAT, VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL 
Protecció Civil i Prevenció d’Incendis 13501 

 
2016  

 
 
Objectius 
 

� Impulsar actuacions destinades a que es garanteixin la 
seguretat de la població, prevenint els riscos derivats 
de les situacions de risc greu col·lectiu. 

� Impulsar la coordinació entre els diferents agents 
implicats en el sistema de protecció civil. Garantir la 
capacitat de resposta davant de calamitats naturals 
eventuals i les originades per l'acció humana. 

� Augmentar l'autoprotecció de la ciutadania en 
situacions d'emergència tot millorant els processos de 
comunicació en casos d'activació de plans 
d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció.  

� Elaborar, revisar, actualitzar i homologar els Plans 
d’actuació municipal  i Plans  d’Autoprotecció dels 
edificis i activitats municipals afectats per la normativa 
vigent. 

� Definir i executar, si escau, actuacions en l’entorn 
natural per millorar la prevenció en cas d’incendi 

 

 
Resultats esperats 
 
� Licitar i redactar el Document Únic de Protecció Civil 

Municipal de Terrassa. 
� Aplicar l‘Ordenança Municipal d’Autoprotecció. 
� Iniciar estudis sobre la resiliència del municipi. 
� Augmentar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d’emergència, facilitant-los informació 

actualitzada de forma ràpida sobre possibles riscos i sobre les mesures adients per a millorar 
l’autoprotecció. 

� Informació i homologació de  Plans d’autoprotecció (PAU) d’interès per a la protecció civil municipal 
� Mantenir i augmentar les actuacions preventives i campanyes informatives per evitar els incendis. 
� Assegurar el manteniment i incrementar les franges de baixa combustibilitat a l’entorn de les 

urbanitzacions de la ciutat. 
 

 
Actuacions realitzades 
 
- Licitació i redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Terrassa 
- Actualització dels Plans específics municipals (PEM): Festival de Circ, Carnestoltes, Fira Modernista, 

Eleccions  
- Actualització de tots els PAM adequant l’organigrama a la nova estructura municipal.  
- D’acord amb el que preveu l’article 17 del Decret 30/2015 s’han efectuat 8 informes tècnics preceptius en 

el marc de la supervisió de PAU d’interès per a la protecció civil local en edificis i activitat que no són de 
titularitat municipal, ni vinculats a entitats amb relació amb serveis municipals. 

- Redacció esborranys dels Plans d’autoprotecció dels edificis del carrer Pantà i Glòries 
- Suport a totes aquelles entitats de la ciutat, vinculades a serveis municipals, que  han sol·licitat la 

redacció i/o revisió dels seus PAU. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
76. Desenvoluparem un nou model de 
seguretat professional, eficaç, garant 
dels drets, les llibertats i l’ordre, proper 
a la ciutadania, i que sigui una eina 
d’impuls de la convivència i de 
protecció en situacions d’emergència. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Al llarg del 2016 s’ha mantingut la col·laboració administrativa amb la Diputació de Barcelona i s’ha donat 
suport a l’Associació de Defensa Forestal per a les tasques de vigilància i protecció d’incendis. 

- S’han confeccionat informes vinculats amb el foc, tant per que fa a la crema de restes i matolls com per 
activitats diverses.  

- S’han realitzat les obres de la franja perimetral de protecció al Molinot, a Can Parellada i a Les Fonts. 
- Seguiment de l’estudi sobre els albirament de porcs senglars en zona urbana, coordinadament amb Medi 

Ambient i altres municipis de la comarca.  
- S’han emès avisos i consells d’autoprotecció cap a la ciutadania, a través de xarxes socials i altres 

mitjans de comunicació, davant les diferents activacions de plans. 
- S’ha obtingut finançament d’altres administracions per dur a terme algunes de les activitats previstes. 
 

 
Resultats Assolits 
 
Activació dels protocols, gestió i coordinació, amb la resta de serveis municipals i agents, de les situacions 
d’emergència produïdes al llarg de l’any. 
 
Totes les situacions de prealerta han estat comunicades 
 
Executada la franja al Molinot amb una superfície total de 3,30 hectàrees, a Can Parellada (5,59 ha)  i a Les 
Fonts ( 9,59 ha)   
 
Es manté una col·laboració i coordinació amb la resta d’agents implicats en la prevenció d’incendis. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S’està desenvolupant el document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en compliment a la nova 
normativa autonòmica, que haurà de ser informat per la Comissió Local de Protecció Civil abans de la seva 
aprovació pel Ple i Homologació per la CPCC.  
 
En totes les situacions comunicades relacionades amb riscos s’ha mantingut un nivell de coordinació i 
d’informació òptim. El sistema més habitual de comunicació d’avisos és a través de xarxes socials –Facebook 
i Twitter-. 
 
La campanya 2016 de vigilància per a la prevenció d’incendis ha estat del tot positiva perquè no s’han 
detectat incidències remarcables. Respecte a les obres de prevenció en franges de protecció de les 
urbanitzacions i parcel·les no edificades, caldria abordar la responsabilitat dels propietaris en l’execució i 
manteniment de les franges i determinar quina ha de ser la responsabilitat de l’administració municipal, potser 
a través d’una ordenança municipal.  
 
Durant l’any no ha estat necessari activar el Pla d’emergència Municipal. Només es va fer una activació en el 
marc del simulacre dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
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01. SEGURETAT, VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL  

Serveis Administratius Via Pública-PM                                                                               13001 

 

 2016  

 
 

 
Objectius 
 
� Gestionar, d’acord amb les ordenances municipals, les 

sol·licituds d’autorització d’us de l’espai públic i vetllar perquè 
s’utilitzin d’acord amb la llicència o autorització atorgada i es 
garanteixi  la protecció de les persones usuàries i dels bens 
situats a la via pública. 

� Avaluar l’aplicació de l’ordenança reguladora de les 
autoritzacions de les terrasses de bar i el seu mobiliari i si 
s’escau proposar les adequacions necessàries. 

� Fomentar l’ús responsable de l’espai públic, especialment 
quan hi ha veïns. 

� Potenciar la comunicació amb els ciutadans per proporcionar 
informació estratègica útil per al seu dia a dia. 

� Donar recolzament administratiu a la Policia municipal en 
aquelles tasques vinculades amb la utilització de l’espai públic. 

 
 
Resultats esperats 
 
• Agilitzar les sol·licituds i expedients d’instal·lació de terrasses 

de bar per escurçar-ne el termini de resolució. 
• Acordar consensuadament una proposta per implementar la 

tramitació de les hores de compromís social, tal i com recull 
l’Ordenança de Bases de convivència ciutadana. 

• Incrementar l’ús de la Seu electrònica i la Web municipal en 
les gestions per tal d’agilitzar la tramitació  i disminuir l’atenció presencial. 

• Simplificar l’accés a l’ assessorament i informació actualitzada i útil per a la ciutadania. 
• Agilitzar  les tasques d’inspecció en relació a les queixes rebudes en l’àmbit d’actuació de la via pública. 
 
 
 
Actuacions realitzades 
 

• Gestió de l’ordenança  municipal reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar i el seu 
mobiliari. 

• Gestió de les sol·licituds d’altes i renovacions d’autorització d’instal·lació de terrasses de bar a la via 
pública a través del nou programa informàtic (Padró de Terrasses de Bar). 

• Resolució de  les sol·licituds i expedients d’instal·lació de terrasses de bar dins l’any natural   no incloses 
per qüestions de temporalitat  al Cens del padró. 

• Desenvolupament d’una aplicació informàtica per la tramitació de les taxes de gestió documental  de les 
autoritzacions  d’instal·lació de  terrasses de bar a la via pública, així  com l’aplicació  que permet la 
domiciliació i/o el fraccionament dels rebuts. 

• Desenvolupament de la proposta de modificació de l’ocupació de la via pública amb terrassa de bar  fora 
del horari comercial a la Plaça Vella. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 

Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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• Actualització  de la  web municipal  en allò que fa referència a les festivitats tradicionals i fires 
monogràfiques que es celebren a la  Via Pública. 

• Gestió de les inspeccions de les terrasses de bar i de les altres ocupacions de la via pública. 
• Tramitació dels expedients sancionadors per incompliments de l’Ordenança de Bases de Convivència 

Democràtica a la Ciutat, així com la creació de les autoliquidacions pel pagaments de les sancions 
imposades. 

• Implementació de les millores en l’estructura i els processos proposades en la diagnosi elaborada 
conjuntament pel Servei de Logística i Qualitat i l’equip d’avaluació de l’Àrea. 

• Implementació del formulari d’activitats per l’autorització d’aquestes a la via pública. 
 
 
Resultats Assolits 
 
• Implementació de les modificacions de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses de 

bar i el seu mobiliari. 
• Actualització dels medis informàtics i de comunicació. 
• Tramitació majoritària de les activitats a la via pública, corresponents a les festivitats tradicionals i a les 

ocupacions diverses de la via pública per mitjans electrònics. 
• Desenvolupament de l’ordenança de bases de convivència ciutadana  en la tramitació dels expedients 

sancionadors. 
• Implementació del Padró de les terrasses de bar i el seu mobiliari. 
• Implementació dels espais assignats a les terrasses de Bar a la Plaça Vella fora dels horaris comercial. 
• Implementació de les cèdules de  les terrasses de bar per part dels inspectors del Servei. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Per tal de poder realitzar una valoració objectiva s’ha de tenir en compte que el Servei de Via Pública té un 
caràcter marcadament finalista i que principalment  fa funcions de tramitació.  
 
En quasi tots els seus objectius intervenen altres serveis municipals així com gremis i entitats i això fa que els 
objectius marcats siguin més difícils d’assolir.  
 
No obstant això, el grau d’assoliment dels objectius es considera molt positiu: 
 
• S’ha continuat amb el seguiment i millora de l’actualització dels mitjans informàtics i de comunicació per 

tal de garantir un major compliment dels terminis establerts en la resolució de les demandes ciutadanes.  
• S’ha realitzat un seguiment dels acords adoptats amb el Gremi de Restauració i els restauradors de la 

Plaça  Vella, per tal de vetllar pel compliment de la reordenació de les terrasses de bar implementada 
aquest any, així com s’han detectat importants aspectes de millora tant de l’actual ubicació i de l’estètica 
d’aquestes terrasses que es pensa consensuar amb els operadors durant el 2017. 

• S’ha aconseguit una millora considerable pel que fa al seguiment i inspecció de les terrasses de bar. 
• S’ha realitzat una excel·lent feina amb el servei de Qualitat democràtica i la Creu Roja per tal de millorar 

aspectes formals i de funcionament de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica de la Ciutat, 
així com per garantir el compliment de les hores de compromís social, figura establerta en aquesta 
ordenança. 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Pantà, 20 
08221 Terrassa 

Tel. 93.739.70.00 
Fax. 93.739.70.40 

www.terrassa.cat 
 
 
 

 9 

 

02. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Cicle de l’Aigua 16002 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei 

d'abastament d'aigua i definició del model futur de gestió de 
l’aigua 

� Tramitar l’atorgament de la Tarifa social de l’aigua a la 
ciutadania en situació de vulnerabilitat. 

� Controlar la gestió del servei d’abastament d’aigua. 
� Realitzar actuacions que garanteixin el correcte 

funcionament de les instal·lacions de sanejament en alta 
gestionades per l’Ajuntament, col·lectors en alta i estacions 
de bombejament i depuradores. 

� Controlar els abocaments d’aigües residuals al 
clavegueram. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Realitzar la liquidació de l’actual concessió del servei. 
� Consensuar amb la ciutadania i aprovar al Ple el model de 

gestió futur. 
� Garantir el dret d’accés universal a l’aigua al conjunt de la 

ciutadania de Terrassa. 
� Correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament. 
� Vetllar per l’acompliment de la normativa d’abocaments. 

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
En el marc dels treballs per a la finalització de l a concessió administrativa de prestació de servei 
públic d’abastament d’aigua, el mes de desembre de 2016, s’han realitzat les següents tasques: 
 
 

1. Creació de la Comissió d’estudi política i tècnica, per analitzar els condicionants, els avantatges, i els 
inconvenients de les diferents alternatives de models o formes de gestió del servei. La Comissió s’ha 
reunit tres vegades i té la missió d’elaborar una memòria justificativa sobre aquesta qüestió. 

 
2. Contractació i desenvolupament dels treballs encarregats a diferents consultores externes: 

 
- SGS per realitzar l’estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei 

d’abastament d’aigua, un cop finalitzada la concessió actual. L’estudi va ser encarregat per la 
Diputació de Barcelona.  

- Heras Enginyers i SGS per a la revisió dels béns afectes al servei públic. 
- Menéndez & Asociados Abogados SL per a la realització d’un informe jurídic sobre determinades 

qüestions de la concessió del servei d’abastament d’aigua. 
- S’ha finalitzat la revisió de l’estudi econòmic i jurídic de finalització de la concessió del servei  

d’abastament d’aigua, encarregat a Heras Enginyers per la Diputació de Barcelona. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Contractació de suports jurídics i tècnics externs de consultoria per l’estudi del regim retributiu del 
servei d’aigua, la subrogació de personal, la  reversió dels béns i el projecte de servei públic. 

- S’ha adjudicat a Menéndez Abogados el contracte d’assessorament jurídic en el procediment de 
finalització de la concessió del servei d'abastament d'aigua de Terrassa. 

- S’ha adjudicat a la Fundació de la Universitat de La Laguna el contracte per l’assessorament jurídic 
per realitzar un informe sobre la legalitat del sistema de retribució del servei públic d’abastament 
d’aigua de Terrassa.  

- S’han iniciat els tràmits per la contractació de serveis de consultoria per definir una proposta de 
servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa. 

- Pel que fa a les tasques per la implantació del nou servei, s’ha contractat a una consultoria per 
treballar en el projecte de servei d’abastament d’aigua. 

 
3. Tramitació de l’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la 

gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa per 
garantir la continuïtat de la prestació del servei.  

 
- El mes d’abril el Ple de l’Ajuntament inicia expedient per a l’estudi de les fórmules de gestió del servei 

d’aigua. 
- El mes de juny el Ple de l’Ajuntament va acordar l’inici de l’expedient de reversió de béns, liquidació 

del contracte i pròrroga forçosa del servei. Al setembre s’han desestimat les al·legacions presentades 
per Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA contra l’anterior acord i s’han aprovat definitivament les 
condicions que han de regir la pròrroga forçosa durant el termini màxim de sis mesos.   

- El mes d’octubre el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment la relació de béns que han de revertir a la 
finalització de la concessió. 

- Pel que fa a l'inventari dels béns del servei que han de revertir a l'Ajuntament s’han finalitzat els 
treballs i s’ha realitzat una auditoria complementària de l’estat d’alguns béns pendent de valorar. S’ha 
adjudicat a l’empresa SGS Tecnos SA aquests treballs de revisió de part dels béns emprats en la 
prestació del servei d’abastament d’aigua de Terrassa. S’ha realitzat per part de l’Interventor Tècnic 
de la concessió del servei d’abastament d’aigua l’inventari dels béns del servei que han de revertir a 
l’Ajuntament i el seu estat de conservació. 

- El mes de desembre es convoca un Ple extraordinari per aprovar els acords de desestimació del 
recurs de reposició contra l’acord de pròrroga forçosa i d’aprovació definitiva de la relació dels béns 
que han de revertir i de l’informe sobre el seu estat. Es dóna per extingit el contracte de concessió 
per la finalització del termini de 75 anys i es posen a disposició de Mina els béns per a prestar el 
servei en pròrroga forçosa. 

 
4. Tramitació de l’expedient de revisió de les tarifes d’aigua per a l’any 2016, que ha informat 

desfavorablement la petició d’increment proposat pel concessionari del servei, i que ha estat aprovat 
per la Comissió de Preus de Catalunya. Per tant, es mantenen les tarifes que fins ara eren vigents. 
Així mateix, el Ple ha aprovat el Pla d’inversions 2016 del servei d’abastament d’aigua que ha 
proposat el concessionari, amb algunes consideracions sobre les inversions a realitzar, i desestimant 
algunes actuacions que no correspon fer amb càrrec al pressupost del servei d’aigua. 

 
5. Realitzar el procés de deliberació ciutadana i consulta, i proposar el model futur al Ple municipal S’ha 

publicat informació del procediment i actuacions i documentació generada en el procés al web de 
l’Ajuntament 

 
S’ha elaborat un glossari de termes i conceptes sobre la gestió de l’aigua i una llista de qüestions 
d’interès per la ciutadania. 
Per assegurar el debat i l’intercanvi d’opinions de forma transparent i oberta entre totes les persones 
participants s’ha creat un Consell Editorial, l’objectiu del qual és vetllar per la qualitat democràtica del 
procés de participació. El Consell Editorial, que està format per persones representants de les entitats 
ciutadanes que han promogut el debat i dels àmbits polític i tècnic manté reunions periòdicament i 
s’encarrega també de recopilar tota la documentació i resumir la informació de forma clara i 
entenedora que es generi al voltant del procés, per fer-la arribar a la ciutadania mitjançant diversos 
butlletins informatius. 
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S’ha posat en marxa el dispositiu de participació ciutadana i en la pàgina web de l’Ajuntament hi ha el 
portal “Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa”. Durant tot el procés de debat, el Consell 
Editorial ha vetllat pels seus continguts i edita butlletins informatius periòdics per tal de resumir 
l’activitat del dispositiu de forma clara, entenedora i comprensible. Aquest butlletí fa una crida a totes 
aquelles persones, entitats o empreses que vulguin participar en el debat, sol·licitant la seva 
participació i aportant les seves opinions i propostes d’activitats sobre el futur del servei públic de 
l’aigua a Terrassa. 
Aquest espai virtual per al debat ciutadà està lligat a la decisió de quin model de gestió del servei 
públic de l'aigua es triarà per part del seu titular (l'Ajuntament de Terrassa) un cop finalitzada l'actual 
concessió a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. a finals de 2016. Aquest dispositiu 
permet visualitzar externament tota la seva activitat de debat, i informa dels actes que es programen 
presencialment per a la seva preparació i promoció, amb garanties d'una participació ciutadana 
informada. 

 
 
 
Tramitació de la tarifa social de l’aigua  
 
Al llarg del 2016 s’ha seguit tramitant la tarifa social de l’aigua des del servei de Medi Ambient. Durant l’any 
s’han tramitat 1.344 sol·licituds per acollir-se a la tarifa social de l’aigua, de les quals un 84,22.% s’han resolt 
favorablement. Així mateix el 2016 s’han mantingut les tarifes de subministrament d’aigua que es van aprovar 
el 2014. 
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Control de la gestió del servei  públic d’abastamen t d’aigua 
 
Des del servei de Medi Ambient s’ha realitzat el control de la gestió del servei d’abastament, efectuant el 
seguiment dels resultats analítics d’autocontrol realitzats per part dels gestors del servei tal i com està fixat en 
el Reial Decret 140/03, així com seguiment de les inspeccions realitzades per part de l’autoritat sanitària 
(APS) a les instal·lacions d’abastament de la ciutat, tant les gestionades per part de Mina, com les d’Aigües 
de les Fonts i la Cooperativa els amics. També s’ha realitzat l’aprovació i seguiment del pla d’inversions 2016 
així com el seguiment de les principals incidències produïdes al sistema. Per part de Mina, a finals del 2015 
es va presentar sol·licitud d’increment de les tarifes del servei que a principis del 2016 va ser informada 
desfavorablement per part de l’Ajuntament i per la Comissió de Preus de Catalunya al no quedar degudament 
justificades les despeses i ingressos dels servei per part de la aleshores concessionària. 
 
 
Millores realitzades a les instal·lacions de saneja ment en alta gestionades per part de l’Ajuntament: 
 
S’han dut a terme treballs de millora a diferents instal·lacions de sanejament com ara la millora del rendiment 
de la depuradora de la Font del Ferro a Can Palet de Vista Alegre, mitjançant la substitució del sistema 
d’aeració del reactor biològic i reforç del decantador de fangs. També s’ha actuat en la millora de la seguretat 
en els registres d’accés de 4 estacions de tractament d’aigües residuals (Cadernera, Font del Ferro, Torrent 
del Salt i Creu de Conill) i de 7 vòrtex situats en els punts de connexió entre dels principals interceptors i 
col·lectors en alta. Així mateix es va instal·lar barres de seguretat anti caiguda en les arquetes de presa de 
mostres de totes les estacions depuradores.  
 
Controlar els abocaments d’aigües residuals al clav egueram 
 
Al llarg del 2016 s’han reprès els treballs d’inspecció i presa de mostres de les aigües residuals abocades  
dels establiments industrials i activitats amb abocaments no sanitaris de Terrassa. Les tasques d’inspecció i 
presa de mostres tant dels establiments industrials com de control del clavegueram estan finançats per part 
de l’ACA mitjançant l’atorgament de fons en concepte de despeses indirectes de gestió del sanejament. Les 
inspeccions d’activitats s’han dut a terme mitjançant l’empresa externa contractada a tal efecte i els treballs 
de control dels col.lectors per part de personal propi de servei de Medi Ambient. Les mostres han estat 
analitzades en la seva majoria per part del Laboratori Municipal. 
 
 
 
 
Resultats Assolits 
 
S’han assolit els objectius proposats amb les actuacions que s’havien programat i que s’han executat. Les 
actuacions administratives segueixen el seu curs i arran de les dificultats plantejades en la finalització de la 
concessió del servei i de la complexitat i allargament dels procediments jurídics, es considera que malgrat 
que no ha finalitzat el procés de liquidació de la concessió, s’han assolit els objectius plantejats. Respecte el 
seguiment de la gestió del servei d’abastament s’ha realitzat amb importants dificultats al haver estat negada 
part de la informació sol·licitada, especialment el en marc de l’expedient de tarifes tramitat. 
 
La tarifa social s’ha seguit tramitant amb normalitat havent incrementat el número de persones beneficiades. 
 
Els objectius en matèria de sanejament s’han assolit, s’han realitzat les principals inversions de millora de les 
instal·lacions de sanejament previstes i s’ha dut a terme el seguiment i control dels abocaments d’aigües 
residuals amb la corresponent incoació d’expedients sancionadors als establiments en els quals es va 
detectar incompliment dels límits o condicions d’abocament. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La valoració és plenament satisfactòria ja que tot i el volum de feina que suposa el procés de liquidació de la 
concessió del servei d’abastament d’aigua i les dificultats que s’estan produint, s’ha aconseguit avançar amb 
molt pocs endarreriments. 
 
El grau d’assoliment dels objectius en matèria de sanejament també s’han assolit en la seva majoria. 
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Informació i Educació Ambiental 17202 

 
2016  

 
 
 
Objectius 
 

� Informar, sensibilitzar i educar al conjunt de la ciutadania 
en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat 
ambiental, tot utilitzant diferents mitjans i eines per a 
assolir aquest objectiu. 

� Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, tant la 
present com la futura. 

 
 
 
Resultats esperats 
 
� Millorar els hàbits i comportaments respecte a diferents 

vectors ambientals: aigua, residus, contaminació, mobilitat, 
entorn natural (Anella Verda), consum i educació ambiental. 

� Que els diferents indicadors millorin o mantinguin els 
resultats aconseguits. 

 

 
Actuacions realitzades 
 

- Funcionament de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Terrassa (XEST) 

- Funcionament del Programa d’Educació per a la 
Sostenibilitat de Terrassa (PEST) 

- Edició de les publicacions del servei: Butlletí intern, 
Voltant pel Parc i Essències 

 
- Realització de la XXV Setmana del Medi Ambient a Terrassa 
- Realització de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a Terrassa 
- Activitats educatives i de cap de setmana al CIAB – Anella Verda, així com la gestió de l’equipament. 
- Projecte Recooperem sobre malbaratament alimentari 
- Realització Ecofòrum 2016 sobre salut i contaminació de l’aire 

 
 

Resultats Assolits 
 
S’han realitzat totes les activitats indicades  tant a nivell de participació com d’incidència en les actuacions 
realitzades, per tant, han millorat alguns resultats i la incidència respecte a la millora dels comportaments i 
hàbits ambientals. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els objectius indicats s’han assolit en un alt percentatge tant en la tasca realitzada, els àmbits d’actuació i 
influència i la millora d’alguns hàbits i comportaments. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
69. Impulsarem l’Anella Verda, 
preservant i ordenant uns espais 
agrícoles i forestals per tal que 
esdevinguin elements d’interès natural, 
social, turístic i econòmic. 
70. Reduirem les emissions de gasos 
contaminants i el soroll, per millorar la 
qualitat de la ciutat i contribuir als 
objectius de lluita contra el canvi 
climàtic, d’acord amb els compromisos 
de la darrera cimera de París. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Gestió de Residus 16231 

 
2016  

 
 
 
Objectius 
 

� Aprovar el Pacte de ciutat per la neteja i la recollida 
selectiva i desenvolupar les accions que preveu. 

� Aprovar el nou Pla de prevenció i gestió de residus de 
Terrassa 2016-2021 i aprovar la revisió de l’Ordenança 
de residus. 

� Treballar de forma coordinada amb Eco Equip, SAM per 
millorar la gestió dels residus de la ciutat. 

 
 

Resultats esperats 
 
� Aprovar el pacte de ciutat amb el màxim consens possible 
� Conscienciar de la coresponsabilitat ciutadana, de comerços 

i agents en l’estat dels espais públics 
� Desenvolupar una campanya d’inspecció i una campanya 

informativa. 
� Aprovar el nou Pla de prevenció i gestió de residus de 

Terrassa 2016-2021, amb el màxim consens possible. 
� Adaptar l’Ordenança de residus a la normativa vigent, al nou 

Pla de residus i al context actual. Aprovar-la amb el màxim 
consens possible. 

 
 
 
Actuacions realitzades 
 
1. S’ha realitzat el procés de deliberació ciutadana i recollida de suggeriments, i s’ha presentat el Pacte de 

ciutat per la neteja i la recollida selectiva. Han participat els grups politics municipals, la FAVT, els 
districtes i les organitzacions empresarials i comercials. 

 
2. S’ha preparat i dissenyat el continguts i elements de la campanya de comunicació, conscienciació i 

difusió del Pacte de ciutat. 
 
3. S’ha preparat  una nova senyalització de tots els contenidors amb informació sobre la recollida selectiva. 
 
4. S’han desenvolupat les següents accions recollides al Pacte de ciutat per la neteja i la recollida de 

residus: 
 

- S’ha elaborat el Pacte mitjançant consens i amb la cooperació de la ciutadania, i s’ha fet una àmplia 
difusió 

- S’ha aprovat en el pressupost de l’any 2016 un increment de la despesa de neteja i gestió dels 
residus que permeti iniciar el procés de recuperació, amb una dotació a Eco-equip en 1,5 M € que 
cobreix la contractació indefinida de 17 persones, increments de costos de personal 2016 i increment 
del cost de tractament fracció resta i cànon. També amb una dotació de 300.000 € del pressupost 
d’inversions municipals i de 800.000 € de recursos propis de l’empresa per a l’adquisició de 2 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
75. A partir d’un gran pacte ciutadà 
avançarem cap a un servei de neteja i 
de recollida de residus eficient i de 
qualitat incrementant els recursos a 
l’empresa pública Eco-Equip. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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escombradores, 4 vehicles satèl·lit, 4 vehicles tipus bolquet, 2 recol·lectors de càrrega posterior i la 
rehabilitació de 2 camions amb el canvi de caixes. 

- S’han reforçat els serveis municipals per millorar la capacitat per informar a la ciutadania i per vetllar 
pel compliment de l’ordenança de la neteja i la gestió de residus. Això s’ha fet amb la contractació de 
vuit informadors i informadores durant sis mesos, mitjançant un Pla d’Ocupació, reforçat amb 3 més 
d’un altre Pla que es va iniciar a finals del 2016. 

- S’han implementat sistemes de participació ciutadana en la definició, planificació i supervisió de les 
accions derivades del Pacte, mitjançant el funcionament de la Taula de Residus. La Taula és un 
òrgan de participació dels agents socials en l’execució del Pacte i en la gestió de residus que debat 
sobre el Pla de residus, el contracte - programa d’Eco Equip i la taxa de residus. 

- S’han implementat sistemes que permetin el fàcil accés del ciutadà a la informació dels serveis, la 
col·laboració en la detecció d’incidències i la recepció ràpida de resposta a les seves peticions, entre 
els quals destaca el web www.reciclable.cat 

- S’ha elaborat un protocol d’inspecció, a implementar conjuntament amb l’equip d’inspectors de 
Serveis generals. S’ha realitzat formació tant a aquests com a la Policia municipal. 

5. S’han revisat els documents del Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
(PRECAT2020) i el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PRINFECAT). 

6. S’ha revisat la proposta de l’Avanç de Pla de Prevenció i gestió de residus 2016-2021 i s’han iniciat els 
treballs d’actualització de les dades i la diagnosi del Pla. 

7. S’ha donat resposta a les reclamacions i peticions ciutadanes i de diferents entitats pel que fa a la gestió 
de residus. 

 
 
 
Resultats Assolits 
 
La campanya de comunicació i conscienciació, mitjançant actuacions de difusió del Pacte de ciutat i les 
actuacions d'informació i de sensibilització als barris d'acord amb les entitats, es faran l’any 2017. Al 2016, 
des de l’aprovació del Pacte, s’ha treballat en el disseny d’aquesta. 
 
S’ha posat en marxa, a finals d’any, la campanya d’inspecció. 
 
S’han dut a terme diverses accions comunicatives sobre el Pacte per la neteja i sobre la correcta gestió de 
residus entre la ciutadania i alhora s’han celebrat reunions divulgatives i de treball amb partits polítics i 
diferents agents i entitats de la ciutat. 
 
S’ha constituït un nou espai de treball i debat, la Taula de residus, en la que participen associacions de veïns, 
comerciants, UPC, .... 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es valora molt positivament l’esforç econòmic fet per l’Ajuntament i Eco Equip que ha permès la millora i 
modernització de la maquinària i dels vehicles amb que compta l’empresa així com reforçar la plantilla 
destinada a la recollida de residus i a la neteja viària. Aquestes accions, recollides en el  Pacte de ciutat per a 
la neteja i la recollida selectiva suposen un primer pas d’importància cabdal en la millora del servei i ha de se 
complementat, entre d’altres, amb l’aprovació del Pla de prevenció i gestió de residus municipals i amb la 
redacció i aprovació de la revisió de l’Ordenança de residus. Aquests any no ha estat possible avançar en 
aquests dos últims objectius tan com hauria estat desitjable.  
 
Al 2016 no s’ha pogut aprovar i, per tant, iniciar l’execució de les accions previstes al Pla de prevenció i gestió 
de residus municipals 2016 - 2021: millora del sistema de contenidors de càrrega posterior, ampliació de la 
recollida lateral, ampliació dels serveis de recollida porta a porta i accions destinades a la prevenció de 
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residus i a la reutilització, donat que aquest estava condicionat a l’aprovació del PRECAT20. Una vegada 
aquest ja està vigent, al 2017 es durà a terme l’actualització i aprovació del Pla. 
 
Pendent d’aprovar un Contracte - programa amb Eco-equip SAM amb la dotació econòmica corresponent, 
que incorpori les millores i accions previstes al Pla, i les eines de planificació i control de la gestió i la qualitat. 
 
Pendent  de redactar i aprovar la revisió de l’Ordenança de residus. 
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Laboratori Municipal 31102 

 
2016  

 
 
Objectius 
 

� Manteniment del programes de control analític i 
implementació dels iniciats 

� Renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 i 
assoliment dels objectius de qualitat  

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Manteniment de l’esforç analític derivat del suport als 

programes del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat en els 
àmbits del control del medi ambient (sanejament d’aigües, 
aigües continentals, mostres atmosfèriques)  i protecció de 
la salut (control d’aigües de consum, aigües lúdiques,  
seguretat alimentària, autocontrols analítics d’instal·lacions 
i/o serveis municipals) així com les analítiques previstes 
convenis amb altres administracions i entitats.  

 
� Renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2008  i assoliment dels objectius de qualitat establerts 

en les reunions de Revisió del Sistema de Qualitat 
 
 

 
Actuacions realitzades 
 
1. Anàlisis d’aigües residuals 
 
- Control d’EDAR’s gestionades per l’Ajuntament de Terrassa.  S’han analitzat 168 mostres d’aigües 

residuals recollides per inspectors de la Secció de Cicle de l’Aigua  procedents de 16 instal·lacions: 
EDARs Cadernera, Camamilla, Can Guitard, Creu de Conill, Farigola, Font del Ferro, Espardenyera, Mas 
Bellver, Torrent del Joncar, Torrent de Gaià, Noguera, L’Oreneta, Torrent del Salt,  Mossèn Homs i CIAB. 
En almenys 9 instal·lacions s’han analitzat efluents d’entrada i sortida de la instal·lació. 

- Control d’activitats. S’han analitzat 45 mostres de mostres d’activitats (indústries, serveis,…) abocades 
als sistemes de sanejament (conveni amb l’ACA ) 

 
2. Control analític d’aigües continentals 
 
- Control de fonts naturals. Durant el 2016 s’han realitzat dos controls de les fonts naturals del municipi i 

s’han analitzat 38 mostres 
 
3. Anàlisis d’aigües de consum 
 
- Control en aixeta de consumidor segons  RD140/2003.  S’han analitzat 26 mostres recollides per 

Inspectors de Protecció de la Salut  en el marc de  les activitats de control  de seguretat alimentària en 
establiments de restauració. 
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- Autocontrol  en aixeta de consumidor en equipaments municipals (control de xarxa interior ACN). 
Programa analític de verificació de la xarxa interior tal com estableix el RD140/2003 . Durant el 2016, 
amb el suport del Servei d’Educació, s’han analitzat 26 mostres d’equipament educatius públics. 

 
4. Autocontrol analític de piscines d’ús públic 
 
- S’han analitzat 28 mostres d’aigües de vasos de piscines,  7 de l’aigua de subministrament i 58 mostres 

de superfícies de les instal·lacions procedents de les piscines municipals  de La Maurina, Les Arenes, 
Sant Llorenç i el Parc de Vallparadís. S’han realitzat dues recollides durant el període d’obertura, 
efectuades per Inspectors de Protecció de la Salut amb col·laboració tècnica de personal del laboratori.  
S’han determinat els paràmetres vigents establerts en el D95/2000  i en el RD742/2013 tant de les aigües 
de vasos com de les de recirculació. També s’han recollit i analitzat  mostres de superfícies de les 
instal·lacions com a eina de verificació  microbiològica de la eficiència de la neteja, segons la guia del 
Servei de Salut de la Diputació de Barcelona.  

 
5. Control de la legionel·losi d’instal·lacions esportives municipals i de centres d’ensenyament públics 
 
- Durant el 2016 s’han analitzat 168 mostres d’aigua sanitària procedents d’instal·lacions de risc. S’ha 

determinat  Legionella spp i  Legionella pneumophila en mostres d’ACS (aigua calent sanitària) i AFCH 
(aigua freda de consum humà) d’un total de 26 equipaments educatius públics i 11 instal·lacions 
esportives municipals. Les mostres, com en anys anteriors, han estat recollides per l’empresa 
encarregada de les desinfeccions i per personal Servei d’Educació (escoles, centres d’educació especial, 
escoles bressol) El programa ha estat gestionat i coordinat per Protecció de la Salut. En els casos de 
detecció, s’ha procedit a  recollir noves mostres després dels tractaments realitzats per tal de verificar 
l’eficàcia. 

 
6. Control analític d’aliments 
 
- Anàlisis de menjars preparats. Dins el programa de control de la restauració de Protecció de la Salut, 

s’han realitzat anàlisis microbiològics de 40 mostres de menjars preparats de plats amb i sense 
tractament tèrmic. 

- Control de superfícies de manipulació d’aliments. S’han analitzat 77 mostres de superfícies 
d’establiments de restauració col·lectiva, per tal de verificar el nivell i eficàcia de la neteja i desinfecció. 

 
7. Control higiènic, microbiològic i parasitològic de sorreres d’àrees de joc infantil 
 
- S’ha analitzat una  mostra de sorra d’una sorrera confinada d’una àrea de joc infantil.  S’han determinat 

els paràmetres microbiològics i parasitològics establerts en la norma tècnica NTJ 13 
 
8. Anàlisi de partícules  atmosfèriques PM10  . 
 
- Durant el 2016  s’ha procedit a la recollida i anàlisis d’un total de  204  mostres diàries del captador  CAV-

PM10 situat en Aigües de Terrassa. Degut a problemes de seguretat de l’emplaçament habitual, el 
captador es va reinstal·lar  temporalment al juliol en la zona d’aparcament d’Aigües de Terrassa (s’havia 
de mantenir l’emplaçament durant l’any natural  per la validesa de les dades). Des del febrer del 2017, 
després d’un procés de validació de possibles ubicacions alternatives per part del DMAT de Generalitat i 
el SMA de Diputació, està instal·lat  definitivament al Centre Cívic de Ca N’Aurell. 

 
 
9. Suport analític a municipis i entitats 
 
- S’han analitzat 79 mostres procedents de convenis amb ajuntaments i entitats, així com 21 mostres de 

particulars. Concretament s’han analitzat mostres d’aigües de piscines públiques  i fonts naturals del 
municipi de Sant Quirze del Vallès  i de fonts de Matadepera. També s’han analitzat mostres d’aigües de 
consum de l’entitat Xarxa Cooperativa Els Amics. 
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- S’ha continuat amb el programa de control microbiològic de la campanya d’aprofitament alimentari 
“Recooperem cuina per compartir” gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental - Consorci de 
Residus del Vallès Occidental. S’han analitzat 27 mostres de menjars preparats. 

 
10. Renovació de la certificació del sistema d’assegurament de la qualitat segons  la Norma ISO 9001:2008. 

Activitats de gestió de la qualitat 
 
- Al febrer   Applus+  va realitzar  l’auditoria externa de renovació de la certificació ISO 9001:2008 del 

sistema d’assegurament de la qualitat del laboratori municipal en la que no es van detectar no 
conformitats. Prèviament havíem realitzat la corresponent auditoria interna i la revisió per la direcció del 
sistema de qualitat. 

- Algunes de les tasques de gestió de qualitat realitzades són: controls interns de mètodes i instruments; 
controls externs: exercicis interlaboratoris, calibratges, verificacions i manteniment d’instruments i 
aparells, gestió documental, gestió de clients i proveïdors; gestió de les no conformitats i accions 
correctives i preventives; auditories; revisió dels sistemes; càlculs i gestió dels indicadors....). 

- Com a exemple s’adjunten els objectius de qualitat establerts a la reunió de revisió del sistema de qualitat 
per al 2016 que han comportat les corresponents accions de seguiment i tasques derivades no 
pròpiament analítiques: 

 
Objectius de qualitat Tolerància / Valor 

Tancament de les No Conformitats (NC) en els períodes previstos 90 % 
Emissió dels dictàmens en els períodes previstos  - 
No es produeixin repeticions de no conformitats associades  - 
Núm. de NC  relacionades amb el procés analític i derivades del servei prestat, sigui < 
1% de les mostres totals 

1,0 % 

Els resultats dels exercicis inter laboratoris siguin conformes >90 % determina. 
Núm. d’opinions  satisfactòries de clients >90 % del total de respostes  / 5 % 
Compliment del programa del control de qualitat intern  >95%verificacions 
Validació de mètodes d’aigües residuals i de consum  2 mètodes 
Validació de mètodes microbiològics quantitatius  2 mètodes 
Revisió i implementació del  procediment de control intern de mètodes de microbiologia - 
Revisió de procediments analítics (PNT-Q, PNT-M), amb criteris cronològics  5 mètodes 
Augmentar el percentatge de recuperació posterior al tractament de legionel·la  - 
Modificació de l’estructura de PNTs segons criteris de la norma ISO 17025  - 

 
 
Resultats Assolits 
 
S’han realitzat totes les analítiques sol·licitades. 
S’ha renovat la certificació de qualitat ISO 9001:2008. 
El nombre de mostres previstes i les analitzades depèn dels requeriments i sol·licituds finalment  realitzades 
per cada servei. La gestió dels resultats analítics l’efectuen els serveis que sol·liciten els controls analítics 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es mantenen els programes de control analític. Les variacions en el nombre d’analítiques tenen causes 
diverses: increment de punts de control ( EDARs , mostres d’entrada i sortida), disminucions provocades per 
anulació  temporal de captacions (PM10), falta d’inspectors o personal de recollida de mostres  (ACN 
equipaments esportius etc...), canvis d’inspectors i reducció del nombre de controls ( fonts naturals)... 
La valoració dels resultats dels controls analítics les realitzen els serveis responsables de la gestió dels 
programes. 
Es va renovar la certificació de qualitat ISO9001:2008.  
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Medi Natural 17201 

 
2016  

 
 
Objectius 
 

� Intensificar el programa d’implantació d’horts urbans en 
els buits urbans 

� Continuar la tramitació del Pla de l'Anella Verda i 
continuar l’execució de les accions prioritàries del Pla de 
l’Anella Verda. 

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

 

 
Resultats esperats 
 
� Aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que 

aportin valor i generin sentit de comunitat, alhora que es 
desenvolupa una activitat respectuosa amb medi ambient.  

� Donar sortida als nous projectes en preparació. 
� Aprovació del Pla de l’Anella Verda. Aprovació dels 

documents amb el màxim consens. 
� Executar les obres i actuacions previstes en l’àmbit de 

l’Anella verda per a l’anualitat 2016. 
� Incrementar el coneixement de l'Anella Verda. 
� Impulsar l’ordenació de l’horta i recuperar l’espai dels 

torrents. 
� Mantenir els trams urbans de la rieres netes de l'excés de 

vegetació i del residus. 
 

 
Actuacions realitzades 
 
1. Programa d’horts urbans. 
- Continuar impulsant el programa Conreant Terrassa entre 

les entitats i associacions. 
- Incorporació 4 nous projectes al programa Conreant 

Terrassa: Hort urbà Segle XX, hort urbà Guadalhorce, ampliació dels horts urbans de Can Tusell i del 
C/Joaquim de Vayreda, a la Grípia. 

2. Anella Verda. 
- Aprovació del Pla de l’Anella Verda: S’han estudiat i valorat les al·legacions presentades  als documents 

aprovats inicialment de la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit de l’Anella Verda i del Pla especial de 
l’Anella Verda. S’han tingut en compte els informes rebuts dels diferents organismes. S’han establert 
nous criteris i ajustos en els documents urbanístics redactats inicialment. 

- Presentació i debat amb les persones interessades: S’han realitzat reunions de la Taula de l’Anella Verda 
per valorar l’estat de la tramitació de la Modificació puntual del POUM i del Pla Especial de l’Anella Verda, 
dels treballs en curs i altres informacions de l’Anella Verda (proposta model senyalització, web Anella 
Verda, obres d’arranjament del camí de l’Anella Verda, actuacions de millora i manteniment) 

- Tramitar Declaració ambiental: S’han realitzat reunions amb la Comissió Territorial d’Urbanisme i amb 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) per preparar els documents d’avaluació ambiental 
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- Aprovar l’Ordenança d'ús públic de l'Anella Verda: S’han rebut i valorat els suggeriments rebuts per part 
dels membres de la Taula de l’Anella Verda i de l’Associació de Propietaris. 

- Aprovar l'Inventari de camins públics municipals: S’han rebut i valorat els suggeriments rebuts per part 
dels membres de la Taula de l’Anella Verda i de l’Associació de Propietaris. S’han realitzat set reunions 
amb propietaris afectats directament per l’Inventari i s’han tingut en compte gran part de les seves 
propostes. 

- Executar les obres del 1er tram del camí de l'Anella Verda:  S’han realitzat les obres en 11 quilòmetres de 
camins de l’Anella verda, entre la carretera de Matadepera i la carretera de Sabadell, amb la creació 
d’àrees d’estada i senyalització informativa i orientativa segons el nou model de senyalització de l’Anella 
Verda. 

- Executar les obres d'arranjament del torrent de les Monges: S’han licitat i adjudicat la segona fase de les 
obres i s’han obtingut els permisos dels organismes corresponents. 

- Aprovar i signar l'acord de custòdia del sector del torrent del Sagrament: S’han executat les primeres 
actuacions de neteja i millora ecològica d'aquest espai. S’ha redactat i aprovat amb les modificacions 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament el conveni de custòdia.  

 
3. Manteniment rieres 
- Realitzar la neteja de tota la riera de les Arenes i del Palau, mitjançant un pla d'ocupació. 
- Neteja de la part alta del torrent del Sagrament, retirant edificacions i tot tipus de residus. 
- Retirada d’arbrat en Riera de les Arenes i regulació de la  vegetació en el tram comprés entre el pont de 

Sant Llorenç i el pont de Les Arenes. 
- Demanar subvenció a l'ACA per realitzar la resta de treballs de vegetació i executar les actuacions. 
- Continuar amb les reclamacions a l’ACA per a que realitzin el manteniment de les rieres: En paral·lel s’ha 

treballat en una proposta de conveni per tal d’adequar tota la part vegetal de les Rieres de Terrassa i 
alguna reparació urgent en algun tram de riera. 

- Estabilització del talús del Torrent de la Maurina a l’alçada del camí vell de Terrassa a Vacarisses 
- S’ha realitzat el tancament dels accessos a la riera de Gaià, en el pas del camí a Can Font de Gaià. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
L’Inventari de camins públics, l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda i el Programa d’Acció de l’Anella 
Verda (o pla de gestió), un cop rebuts els suggeriments i incorporats en el nou redactat d’aquests documents, 
s’aprovaran en paral·lel als documents urbanístics. 
 
S’ha executat com estava previst les obres d’arranjament del primer tram del camí de l’Anella Verda. 
 
S’ha incrementat el nombre d’espais urbans destinats a horts gestionats per entitats de la ciutat millorant el 
paisatge de la ciutat, posant en valor espais lliures públic i privats actualment en desús, i atorgant a aquests 
espais una funcionalitat social. 
 
S’han realitzat accions de comunicació sobre l’Anella Verda per incrementar el coneixement de la ciutat sobre 
aquest espai de protecció ambiental i de gaudi per a la ciutadania. 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es considera que el grau de compliment dels objectius ha estat elevat, superior al 50%, malgrat que hi ha un 
retard en la tramitació del Pla de l’Anella Verda, produït per la reformulació d’una part dels seu contingut a 
conseqüència dels informes rebuts per diferents organismes, les al·legacions presentades i els ajustos fets 
arran de diferents consideracions de caire jurídic. Per al 2017, s’espera dur a terme l’aprovació provisional. 
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S’ha posposat per a l’inici de l’any 2017 les obres del torrent de les Monges, pel retard en l’atorgament dels 
permisos necessaris per part del servei de carreteres de la Generalitat. 
 
Ha quedat pendent per al 2017 la signatura de l’acord de custòdia del torrent del Sagrament, tot i que s’han 
iniciat les primeres actuacions de neteja d’aquest torrent. 
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Protecció de la Salut 31101 

 
2016  

 
 
Objectius 
 

� Aprovar i desenvolupar un model de zones de lliure 
circulació per a gossos. 

� Fomentar la tinença responsable i la convivència a 
l'espai públic 

� Vetllar per l’acompliment de la normativa sanitària als 
establiments alimentaris, coordinadament amb la 
Generalitat de Catalunya. 

� Controlar la salubritat als espais i equipaments públics.  
� Gestionar el cens d’animals domèstics i les llicències de 

gossos potencialment perillosos 
 

 
Resultats esperats 
 
� Incrementar els espais de lliure circulació per gossos, en 

base a la distribució en el territori i amb les característiques 
establertes. 

� Incrementar la conscienciació i el civisme en relació a la 
tinença responsable d’animals. Difondre i implementar la 
nova Ordenança d’animals domèstics 

� Disposar d’un cens d’animals domèstics el més aproximat 
possible a la realitat. 

� Mantenir el control als establiments alimentaris per millorar 
la qualitat en la manipulació dels aliments. 

� Mantenir el correcte estat sanitari dels espais i equipaments  
públics. 

 

 
Actuacions realitzade s 
 

Al llarg de l’any s’han adjudicat els projectes per a l’adequació de tres nous espais de lliure circulació per a 
gossos als barris: Ca n’Aurell, Vallparadís / Puig i Cadafalch, i Can Tusell, també s’ha projectat la modificació 
de l’espai de Vallparadís/ Horta dels frares.  
 
Les obres de l’espai de Ca n’ Aurell i Vallparadís c/ Puig i Cadafalch, es van iniciar al desembre del 2016 i 
han entrat en funcionament al gener del 2017. Les obres de l’espai de Can Tusell es realitzaran l’any 2017. 
Quedarà pendent la reforma de l’espai de Vallparadís / Horta dels frares. 
 
S’ha dissenyat, presentat  i iniciat la campanya “Nosaltres complim” amb l'objectiu de fomentar la tinença 
responsable, posant especial èmfasi en promoure els comportaments cívics a l'espai públic, per part dels 
propietaris d'animals domèstics. S’han dissenyat pòsters i tríptics per fer-ne difusió. Aquesta campanya es 
complementarà amb informació sobre la nova ordenança de protecció dels animals i les sancions que poden 
comportar les actituds incíviques i inadequades, envers als propis animals i a la resta d'usuaris de l'espai 
públic. Ja durant l’any 2017 es portarà a terme una fase informativa, i posteriorment es realitzarà una 
campanya de control del compliment de l'ordenança. També s'informa sobre els espais per a la lliure 
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circulació de gossos, tant els existents com els que estan projectats i entraran en funcionament properament, 
i sobre l' utilitat del nou web Adopta'm i els diferents serveis i activitats que fa el CAAD i el grup de voluntaris.  
 
Respecte a l’activitat ordinària realitzada durant l’any 2016 dins els 4 grans àmbits de treball del Servei, cal 
esmentar: 

1. Sanitat alimentària: visites de control, inspecció i seguiment a establiments alimentaris i 
d’hostaleria. 

2. Animals domèstics: actuacions realitzades: adaptació al nou registre d’animals domèstics de 
la Generalitat, realització de campanyes informatives i de sensibilització amb un equip 
d’informadors. 

3. Sanitat ambiental: s’han dut a terme controls de la legionel·la i piscines; i actuacions contra 
plagues de diferents tipologies.  

4. Disciplina: gestió dels expedients administratius adreçats a l’acompliment de la normativa 
vigent. 

 
 

 
Resultats Assolits 
L’any 2015 els 5 espais de gossos en funcionament, sumaven una superfície total  de 7.315 m², Al 2016 s’ha 
passat a 7 espais amb 12.332 m². 
 
Els informadors ambientals han distribuït 800 pòsters  als equipaments municipals, i empreses i comerços del 
sector. També han distribuït 700 tríptics a les persones que anaven amb gos per la via pública o als diferents 
espais de gossos.  També s’han publicat anuncis al Diari de Terrassa i s’han instal·lat pòsters als plafons 
publicitaris del carrer. 
 
Actualització de la base de dades d’animals amb la de la Generalitat per a l’elaboració del padró d’animals 
domèstics. 
 
Gestió dels expedients sancionadors derivats tant de l’actuació de la Policia municipal, com de l’acció 
inspectora del propi servei. 
 
Increment dels establiments adherits al programa de foment de la dieta mediterrània, mitjançant el projecte  
AMED de la Generalitat. Al 18 s’ha arribat als 18 establiments acreditats. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S’ha donat un fort impuls a la creació d’espais de lliure circulació per gossos, tot i que caldrà continuar fins a 
disposar d’un nombre suficient i ben distribuïts per tot el territori. Al 2017 cal obtenir finançament per donar 
continuïtat al desenvolupament d’aquests espais a la ciutat i assolir l’objectiu marcat d’incrementar aquestes 
àrees. 
S’ha iniciat la fase informadora de la campanya “Nosaltres complim”, i queda pendent realitzar la part de 
policia municipal de compliment de la normativa. Aquestes actuacions és necessari dur-les a terme de forma 
continuada per tal que siguin realment eficaces. 
 
Pel que fa a l’activitat inspectora i a les actuacions necessàries als espais i equipaments públics per a 
l’acompliment de la normativa de salut i salubritat, el nombre de demandes i actuacions necessàries es va 
incrementant any rere any pel que l’increment de recursos és del tot necessari per poder asolir els objectius 
del departament. 
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03. PROJECTES I OBRES 
Direcció i execució d’Obres. Gestió integral d’Obres 15102 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Finalitzar l’execució de les obres aprovades dins el 

programa Terrassa Barris en Marxa 
� Planificar, dirigir i gestionar de forma integral les actuacions 

aprovades pel Ple per a cada anualitat i recollides en l’annex 
d’inversions, així com qualsevol altra que els sigui 
encarregada  

� Treballar per disposar d’uns espais públics funcionals, 
amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i 
elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats. 

� Continuar amb les millores de les travessies urbanes 
principals i els eixos vertebradors dels barris. 

� Millorar la seguretat en els espais públics, tant pels vianants 
com pels vehicles, com poden ser elements reductors de 
velocitat. 

� Millorar les condicions funcionals de mobilitat, 
d’accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència. 

 

 
Resultats esperats 
 
En general, amb l’execució de les obres es vol: 
 
� Millorar les condicions d’accessibilitat i mobilitat als espais 

públics. 
� Contribuir a la pacificació del trànsit en l’àmbit definit. 
� Millorar la seguretat dels vianants, introduint elements 

reductors de la velocitat. 
� Renovació de l’enllumenat, sempre que sigui possible, a les 

actuacions previstes. 
� Conservació del Patrimoni històric. 
 
 

 

 
Actuacions realitzades 
 
1. Dins del Terrassa Barris en Marxa: 
 
- Millora de la urbanització, manteniment i accessibilitat del Passeig Lluís Muncunill (espais laterals de 

vianants costat sud).    
- Reparació del paviment del carrer Montserrat entre els carrers de Torres Garcia i Mare de Deu dels 

Àngels.    
- Reparació del paviment asfàltic a la plaça del Doré de Terrassa. Separat per fases: fase I. 
- Plantació d'arbustiva al Parc de Sant Jordi.  
- Remodelació de l'arbrat de la carretera de Montcada.(1a fase). 
- Ordenació dels accessos des del Parc de Vallparadís al Museu Tèxtil. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
67. Executarem les obres per garantir 
l’estabilitat i seguretat de la Ronda de 
Ponent i millorarem el manteniment de 
les rieres. 
79. Continuarem amb les millores de 
les travessies urbanes principals i els 
eixos vertebradors dels barris. 
 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Remodelació d'enjardinament de la mitjana del Passeig 22 de juliol entre Rambla d'Ègara i carrer 
Marqués de Comillas. 

 
2. Direcció i /o execució d’altres obres: 
 
Finalitzades al 2016: 
 
- Millora de la urbanització del passeig central de l'avinguda Béjar.  
- Remodelació de l'arbrat de la carretera de Montcada. (2a i 3a fase). 
- Reforma de l'skatepark de Sant Llorenç per millorar les condicions de patinabilitat i funcionament. 
- Millora dels paviments asfàltics en vials de la ciutat.  
- Conservació dels paviments asfàltics a l’avinguda del Vallès, costat oest.  
- Millora de la urbanització del carrer Provença, fase 3. 
- Arranjament parcial de façana exterior de la Biblioteca Central.  
- Consolidació de les estructures de les naus sud, substitució de les cobertes i instal·lacions bàsiques del 

Condicionament Terrassenc.    
- Ampliació dels tendals metàl·lics a les façanes laterals i ampliació de voreres al mercat de Sant Pere (2a 

fase).   
 
Iniciades al 2016: 
 
- Adequació d'àrees de lliure circulació de gossos (4 actuacions) 
- Obres d’adequació de l’espai públic del carrer Esla, 40 
- Millora de l'accessibilitat de les cruïlles del Passeig Muncunill: carrer del Dibuixant Avellaneda i carrer de 

l'Ancianitat 
- Adequació de plataformes de parades de transport públic a la ciutat de Terrassa (fase1) 
- Obres de l'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere 
- Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa 
- Millora de l'accessibilitat de la façana sud del Condicionament Terrassenc. 
 
Obres promogudes des d’altres serveis, com el Servei d’Urbanisme: 
 
- Enderroc del bloc 7 - illa 15 de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada. 

Sant Cosme 198Bis. 
-  
En execució 2016: 
 
- Obres per a garantir l’accessibilitat al barri de Can Boada del Pi.  Aquesta obra es va iniciar al 2015. 
 
3. Gestió i seguiment d’obres amb direcció externa: 
 
Iniciades al 2016: 
 
- Urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del C/Puig Novell - Baldrich (PA - BAL001) Fase 1. 
- Adequació de via pública als polígons industrials. 
- Obres de rehabilitació per a la consolidació de l'estructura i la impermeabilització de la Masia de Can 

Casanovas. 
- Obres de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere, 5. 
- Adequació i rehabilitació del Estadi Federatiu d’Hoquei Herba de Terrassa. 
 

 
Resultats Assolits 
 
Totes les empreses adjudicatàries per procediment obert han presentat el Pla de Gestió de residus. També, 
durant aquest any s’ha continuat sol·licitant que les empreses adjudicatàries d’un contracte menor també 
presentin el Pla de Gestió de residus. S’han aprovat per resolució tots els plans presentats 
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S’han atès les demandes d’altres serveis dins de les possibilitats del servei. 
 
En general, es continua vetllant per la millora dels espais lliures d’ús públic i zones verdes per aconseguir una 
millor accessibilitat i mobilitat, d’aquesta manera s’augmenta la qualitat d’aquests espais i del patrimoni de la 
ciutat 
 
Dins de les possibilitats de cada obra, es procura que l’afectació a la vida diària de la ciutat sigui la menor 
possible. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Aquest any hi ha hagut un augment en el annex d’inversions, corresponent a les actuacions financerament 
sostenibles (IFS), que ha suposat un important increment de treball al Servei en quan a la planificació, 
redacció i gestió de les obres. L’esforç de l’equip tècnic i administratiu ha permès, dins de les seves 
possibilitats, que es pugin iniciar la majoria de les obres corresponents a aquestes actuacions i que les 
direccions d’obra d’aquestes es facin des del servei, a més de gestionar i dirigir les ja previstes o sorgides 
durant l’any, encara que per poder assolir els terminis que es demanaven s’ha hagut de contractar la direcció 
d’algunes obres. 
 
En general, dins de les possibilitats del servei s’assoleixen els objectius, encara que la falta de recursos i 
personal fa que no sigui al grau desitjable, ja que són moltes les demandes rebudes i pocs els mitjans 
disponibles (personal, temps,...). 
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3. PROJECTES I OBRES 
Enllumenat 16501 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Dotar a la ciutadania d’un sistema i d’una gestió 

d’enllumenat públic que incorpori criteris d’eficiència 
energètica, proporcioni seguretat i faciliti la mobilitat, 
incrementant l’eficiència en la gestió d’incidències per reduir 
el temps d’intervenció o resolució. 

� Implantar tecnologies “smart” per dotar la ciutat d’una millor 
intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç, 
especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i 
l’energia, al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. 

 
 
 
Resultats esperats 
 
� Disminuir la despesa energètica, amb el mateix nivell de 

qualitat del servei, i mantenir el nivell de qualitat del 
manteniment, acompanyat d’una disminució de la 
contaminació produïda pel sistema. 

� Participar en la licitació del Projecte “Terrassa Energia 
Intel·ligent”. 

� Col·laborar en la redacció dels projectes realitzats des del 
servei, quan aquests tinguin relació amb l’enllumenat públic. 

� Mantenir el correcte funcionament de la xarxa d’enllumenat 
públic i una ràpida resposta davant les incidències. 

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
L’aplicació pressupostària de l’enllumenat públic es distribueix 
en un 65% per pagar el subministrament elèctric i el 35% per fer 

el manteniment de la xarxa d’enllumenat. Pel que fa al manteniment s’han fet 2.289 actuacions i s’han canviat 
1.746 làmpades aquest any. 
 
Tot i que ha augmentat el número de punts de llum el consum energètic ha augmentat poc, i la nova licitació 
del subministrament elèctric ha permès, aquest any, la disminució de la despesa energètica.  
 
S’han fet obres de millora i ampliació de l’enllumenat a diversos punts de la ciutat: 
 
- Enllumenat de diferents carrers del Districte 6 (Dins del TBEM) 
- Obres de les fases 1 i 2 definides en la Memòria valorada de l'enllumenat espai via pública (antic espai 

Mercadal - Sector Montserrat) 
- Reposició de 125 columnes col·lidides, entre les que es van produir l’any 2016 i altres pendents d’anys 

anteriors. 
 
 

Vinculació la Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
74. Implantarem tecnologies “smart” 
per dotar a la ciutat d’una millor 
intel·ligència per a la gestió urbana i 
eficaç de recursos. Especialment en la 
dimensió del medi ambient, la mobilitat 
i l’energia com per exemple al voltant 
del projecte Terrassa Energia 
Intel·ligent. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Resultats Assolits 
 
Aquest any ha augmentat el consum energètic un 3%, però la despesa generada ha disminuït gràcies al nou 
contracte de subministrament elèctric. 
Es manté una resposta àgil i eficient davant les incidències, i la qualitat de la il·luminació de la ciutat en 
general és satisfactòria. 
S’ha revisat exhaustivament tota la instal·lació elèctrica i s’ha arreglat la majoria de problemes d’aïllament 
que presentava, per tal de disminuir les avaries a causa de la pluja. 
S’ha redactat el plec de condicions del projecte Terrassa Energia Intel·ligent, i s’ha iniciat la seva licitació.  
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Pel que fa al manteniment, ha disminuït el número d’incidències respecte anualitats anteriors i s’han resolt en 
gran part en menys de 24h. S’ha fet un esforç econòmic important en la reposició de columnes i llumeneres 
trencades, a causa d’accidents o vandalisme, disminuint els punts de llum afectats per aquest aspecte.  
 
D’altra banda, cal afegir que l’Ajuntament està immers en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), 
subvencionat per la UE, que suposarà un enorme impacte en l’actual sistema de l’enllumenat públic de la 
ciutat, tant pel que fa al consum energètic com a la disminució d’emissions. 
 
Durant aquest any s’ha licitat el concurs de l’empresa ESE que haurà de fer les inversions de canvi a 
llumeneres led, i el manteniment de tota la instal·lació, durant els pròxims anys. El projecte suposa un gran 
repte a nivell tècnic per a l’Ajuntament i una aposta ferma per dotar a la ciutat d’una xarxa més sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient. 
  
Tot i la feina que es fa de manteniment, sempre hi ha algunes tasques que per motius econòmics no es 
poden dur a terme, com per exemple millorar les canalitzacions, algun quadre que necessita renovació, etc, 
fet que demandaria un increment de la dotació pressupostària per a dur a terme millores a la xarxa 
d’enllumenat. 
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3. PROJECTES I OBRES 
Redacció de Projectes 15101 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Aprovar el Projecte d'execució de les obres de consolidació 

del talús de la Ronda de Ponent i iniciar la seva licitació 
� Planificar i redactar els projectes o memòries valorades per 

a realitzar les actuacions aprovades pel Ple per a cada 
anualitat i recollides en l’annex d’inversions, així com 
qualsevol altra que els sigui encarregada  

� Donar resposta a les necessitats del conjunt de la 
Corporació 

� Que les diferents actuacions i obres públiques que es fan a 
la ciutat tinguin coherència i cohesió. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Introduir en els projectes i memòries elaborades pels tècnics 

municipals, criteris mediambientals adreçats, entre d’altres, 
a millorar la gestió dels residus originats durant l’execució de 
les obres i garantir un correcte tractament d’aquests o a 
disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica. 

� Incloure solucions tècniques alternatives i/o innovadores 
amb menys cost econòmic i que alhora permetin reduir els 
temps d’execució de les obres i per tant l’afectació en 
l’activitat diària de la ciutat. 

� En general, els projectes redactats incorporen actuacions 
adreçades a millorar, les condicions d’accessibilitat i 
mobilitat, la pacificació del trànsit en l’àmbit definit, els 
espais lliures i zones verdes d’ús públic i conservar el 
patrimoni històric. 

 

 
Actuacions realitzades 
 
1. Redacció de memòries valorades: 

- Memòria valorada enllumenat espai via pública (antic mercadal). 
- Memòria valorada de renovació, mitjançant el sistema bursting (tecnologia sense rasa), d’un tram del 

col·lector de la carretera de Castellar,entre els carrers de Lleó XIII i de Ricardo Caro. 
- Memòria millora accessibilitat façana sud Condicionament Terrassenc. 
- Memòries adequació àrees lliure circulació de gossos (4). 
- Memòria valorada de la reurbanització de la placeta Rosa Puig. 
- Memòria valorada condicionament del talús d’escullera existent a UA-08 Les Martines. 
- Memòria valorada adequació de l'espai públic del carrer Esla, 40. 
- Memòria obres millora tram de xarxa clavegueram carrer Estanislau Figueras. 
- Memòria reparació càmera i tram de xarxa clavegueram parc Vallparadís. 
- Memòria adequació plataformes de parades de transport públic. 
- Memòria valorada millora  accessibilitat cruïlles del passeig Muncunill. 
- Memòria conservació paviments asfàltics a l'avinguda del Vallès, costat oest. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
67. Executarem les obres per garantir 
l’estabilitat i seguretat de la Ronda de 
Ponent i millorarem el manteniment de 
les rieres. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Memòria valorada d'adequació de mitjana aixecada per arrels. 
- Memòria arranjament talús C/Dipòsits a Can Boada del Pi. 
- Memòria valorada adequació àrea lliure circulació gossos i espai hort urbà C/Túria 
- Memòria valorada millora tram xarxa clavegueram al carrer Alexandre Bell 
- Memòria valorada adequació local carrer Arenys de Mar (2 fase) 
- Memòria valorada mesures accessibilitat i pacificació trànsit cruïlles ciutat 
- Memòria valorada adequació gual C/Sant Marian amb carretera Montcada 
- Memòria valorada millora  accessibilitat del passatge de Santa Magdalena 
- Memòria valorada millora tram xarxa clavegueram C/Girona i Camí de Castellar 
- Memòria valorada reparació esvoranc C/Venus i Mercuri 

 
2. Redacció de projectes: 

- Projecte de l'alberg de l'Antic poble de Sant Pere. 
- Projecte de la rehabilitació de la coberta de la masia Freixa. 
- Projecte millora ferm camí dels plans de Can Bonvilar, entre el CIAB i l'accés a l'hotel La Mola. 
- Projecte remodelació zona equipaments esportius barri Segle XX. 
- Projecte implantació escola circ “Tub d'assaig 7.70” al Condicionament Terrassenc. 
- Projecte d’enderroc dels blocs 5 i 6 – illa 14 - de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del 

polígon 2 de Ca n’Anglada. Passatge Prudència, 2-4 de Terrassa (redacció entre Projectes i Obres i 
Urbanisme). 

 
3. Revisió i aprovació de memòries i projectes externs: 

- Projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera 
de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril. 

- Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació per a la consolidació de l’estructura i la 
impermeabilització de la Masia de Can Casanovas. 

- Projecte de rehabilitació bàsica de l’estructura i coberta de l’edifici del carrer Major de Sant Pere, 5. 
- Memòria valorada del programa d’adequació de via pública als polígons industrials. 
- Projecte d’adequació i rehabilitació del Estadi Federatiu d’Hoquei Herba de Terrassa. 

 
4. Revisió i aprovació de memòries i projectes privats: 

- Projecte d’urbanització del Sector PM-SKE001 Saifa Keller. 
- Memòria valorada per a la conservació del gual de la riera de Palau. 

 
 

 
Resultats Assolits  
 
S’ha aprovat el “Projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb 
la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril” i s’ha iniciat la licitació de les obres. 
També, s’han començat altres tràmits relacionats amb l’execució del projecte, referents a la desviació dels 
serveis existents, necessaris per a la realització de les obres. 
 
Continuem realitzant els projectes i les memòries valorades utilitzant noves tècniques per evitar fer rases i 
reduir els residus, d’aquesta manera es millora el temps d’execució i es redueix l’afectació a l’activitat diària 
de la ciutat. 
 
Col·laborar amb altres serveis, dins de les disponibilitats dels tècnics del servei, en la redacció de projectes i 
memòries valorades d’actuacions a realitzar per aquests i que no disposen del personal especialitzat per a la 
seva realització. 
  
En general, es continua vetllant per la millora dels espais lliures d’ús públic i zones verdes per aconseguir una 
millor accessibilitat i mobilitat, d’aquesta manera s’augmenta la qualitat d’aquests espais i del patrimoni de la 
ciutat. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Aquest any hi ha hagut un augment en el annex d’inversions, corresponent a les actuacions financerament 
sostenibles (IFS), que ha suposat un important increment de treball al Servei en quan a la planificació, 
redacció i gestió de les obres. L’esforç de l’equip tècnic i administratiu ha permès, dins de les seves 
possibilitats, que es pugin redactar i aprovar la majoria dels projectes corresponents a aquestes actuacions, a 
més de les ja previstes o sorgides durant l’any, encara que per poder assolir els terminis que es demanaven 
s’ha hagut de contractar la redacció d’alguns projectes.  
 
En la redacció dels projectes s’han assolit criteris mediambientals, utilitzant nous sistemes constructius que 
milloren la sostenibilitat, però cal continuar treballant en aquesta línia per poder aconseguir arribar a més 
àmbits d’intervenció i consolidar els criteris a aplicar pel conjunt de l’organització. 
 
En general, dins de les possibilitats del servei s’assoleixen els objectius, encara que la falta de recursos i 
personal fa que no sigui al grau desitjable, ja que són moltes les demandes rebudes i pocs els mitjans 
disponibles (personal, temps,...). 
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3. PROJECTES I OBRES 
Assistència Tècnica 15103 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Assessorar, informar i proporcionar assistència tècnica en 

els àmbits competencials del servei, donant compliment a la 
normativa del sector, garantint l’acompliment de la normativa 
de construcció i de prevenció de riscos laborals 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Garantir l’acompliment de la normativa de prevenció de 

riscos en les obres, la qualitat dels materials i la correcta 
gestió dels residus generats durant l’execució d’aquestes 

� Continuar l’assessorament i assistència tècnica a altres 
departaments municipals. 

� Disposar de plànols actualitzats de la topografia dels 
terrenys de la ciutat. 

 

 
Actuacions realitzades 
 
- Aprovació dels plans de Seguretat i Salut i realització de la 

coordinació de Seguretat i Salut de totes les obres 
executades 2016. 

 
- Col·laboració en les obres executades des d’altres serveis, com el Servei de Medi Ambient i el 

d’Urbanisme, portant la coordinació de Seguretat i Salut. 
- Elaboració d’aixecaments topogràfics i d’informes d’alineacions i rasants. 
- Elaboració d’informes de valoració de danys, informes tècnics d’avaluació de l’estat de les 

infraestructures i edificis, propostes d’intervenció i qualsevol altre informe tècnic similar. 
- Continuar amb el pla de formació del personal del servei per a la seva capacitació com coordinadors de 

Seguretat i Salut. 
 
 
 
Resultats Assolits 
 
Gairebé totes les obres promogudes des del Servei han comptat amb les corresponents coordinacions de 
seguretat i salut, realitzades amb personal propi. 
 
Tots els adjudicataris han presentat els corresponents plans de seguretat i salut abans de l’inici de les obres, 
els quals han estat aprovats 
 
S’han atès les demandes d’assessorament tècnic d’altres serveis dins de les possibilitats del servei. 
 
S’han elaborat i lliurat les demandes d’aixecaments topogràfics i d’alineacions i rasants. 
 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S’ha aconseguit millorar dins de l’àmbit de la Coordinació de Seguretat i Salut, ja que es continua amb el 
programa de formació del personal. 
 
Aquest any a causa de l’augment en el annex d’inversions, que correspon a les actuacions financerament 
sostenibles (IFS) i ha suposat un important increment de treball al Servei en quan a la gestió de les obres, ha 
estat necessària la contractació externa de coordinacions de Seguretat i Salut d’algunes obres. 
 
Dins de les possibilitats de les que s’ha disposat, s’han assolit gran part dels objectius. Han sorgit diverses 
actuacions no previstes que s'han dut a terme i que han fet que sigui més difícil assolir en major grau els 
objectius fixats. 
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04. GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Manteniment Clavegueram 16001 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Planificar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per 

garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir 
els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions, mobiliari 
i altres elements per tal de mantenir la ciutat en bones 
condicions per al gaudi de la ciutadania. 

� Realitzar actuacions d’urgència i ordinàries, tant de caire 
correctiu com preventiu. 

� Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i 
suggeriments de la ciutadania. 

� Millorar la gestió i la informació de la xarxa de clavegueram. 
 

 
Resultats esperats 
 
� Conservació i renovació de la xarxa de clavegueram 

mitjançant solucions tècniques alternatives i/o innovadores 
amb menys cost econòmic i que alhora permetin reduir els 
temps d’execució de les obres i per tant l’afectació en 
l’activitat diària de la ciutat 

� Assegurar la correcta evacuació de les aigües, amb una 
xarxa separada per a les residuals i les pluvials, sempre 
que sigui possible. 

� Garantir el correcte funcionament de la xarxa, eliminant 
qualsevol element que obstaculitzi el correcte funcionament 
i reduir les olors del subsòl provocades per l’acumulació de 
residus. 

� Garantir la coordinació i assessorament tècnic a altres 
serveis municipals que actuen també a la xarxa de 
clavegueram. 

� Disposar d’una informació fidel i actualitzada de la xarxa de 
clavegueram a través d’un Sistema d’Informació Geogràfica 
–SIG-. 

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
Execució d’obres: 
- Finalització de les obres de reforç a la xarxa del clavegueram del carrer Provença, en el tram comprès 

entre el C/Ample i el C/Poetessa Caparà, dins de les obres de millora de la urbanització del carrer 
Provença fase 3. 

- Finalització de les obres de rehabilitació mitjançant tecnologia sense rasa d'un tram del col·lector del 
carrar de Sant Quirze, entre els carrers de Topete i Puig Novell. 

- Obres de millora d'un tram de xarxa del clavegueram al carrer de la Creu Gran, entre el carrer de Sant 
Antoni i el pont de Sant Pere. 

- Rehabilitació mitjançant tecnologia sense rasA d'un tram de col·lector d’aigües pluvials de DN 800 mm 
PEAD, des de la Rambla d'Ègara fins a la Rambleta del Pare Alegre. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Obres de renovació, mitjançant el sistema bursting (tecnologia sense rasa) , d'un tram del col·lector de la 
Carretera de Castellar, entre els carrers Lleó XIII i de Ricardo Caro . 

- Obres de reparació de l’esvoranc a la calçada de l’avinguda de Béjar, 3. 
- Reparació a la xarxa de clavegueram del carrer de Sant Jordi, entre Avinguda de Barcelona i el carrer de 

Pau Marsal. 
- Obres de millora d’un tram de xarxa de clavegueram al carrer d’Estanislau Figueras, entre els carrers de 

Ramon i Cajal i de Colom. 
- Obres de reparació (mitjançant treballs confinats) de la càmera i un tram de xarxa de clavegueram del 

parc de Vallparadís, sota el pont del Passeig. 
- Obres de reparació d’un esvoranc al creuament entre els carrers de Venus i de Mercuri. 
Altres actuacions: 
- Inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmeres. 
- Assessoraments tècnics per a les connexions a la xarxa de clavegueram i realització inspeccions de 

comprovació d’incidències a la xarxa de clavegueram a petició de ciutadans/es.  
- Traspàs i actualització de la informació de la xarxa de clavegueram al SIG (Sistema d’Informació 

Geogràfica) propi de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
Millora de la conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat per tal de garantir un adequat sanejament i 
contribuir a la conservació del medi ambient. 
Millora de l’estat dels embornals per evitar males olors i incrementar la seva funcionalitat. 
Rehabilitació de les patologies estructurals detectades 
Disposar d’una eina integrada en el visor-servidor de mapes de l’ajuntament, de manera que es pot consultar 
en qualsevol moment la informació disponible de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Terrassa. L’objectiu 
és poder realitzar eficaçment tasques de gestió i explotació de la xarxa de sanejament, ja que des d’aquesta 
plataforma es pot accedir al conjunt d’elements relacionats amb el clavegueram (pous, col·lectors, elements 
de sanejament, imatges i documentació relacionada). Alhora, si tenim en compte la possible integració d’un 
programa d’anàlisi i simulació de xarxes de sanejament, també ens permetrà la comprensió del seu 
funcionament.  
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Dins de les possibilitats de que es disposava aquest any 2016, s’ha pogut renovar i ampliar alguna part de la 
xarxa de clavegueram. Tenim una xarxa molt amplia que té unes necessitats molt importants, que s’han 
d’anar resolent progressivament en el mitjà termini. Requereix inspeccions, obres d’ampliació, d’arranjament i 
renovacions constants que consegüentment han de portar associada una dotació econòmica i de personal 
suficient, i que actualment no disposem.  
Aquest any, han hagut dues incidències greus en les que s’ha actuat d’urgència per poder restablir el servei i 
minimitzar l’afectació en l’activitat diària de la ciutat. Es per aquest motiu, que seria necessari reforçar 
l’activitat preventiva -inspecció mitjançant càmeres- per poder evitar aquestes incidències greus i en la 
mesura del possible engegar projectes de renovació. 
 
L’actualització que s’està fent de la cartografia del clavegueram ens permet millorar la informació 
proporcionada a la ciutadania i als serveis municipals. 
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04. GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Manteniment de Parcs i Jardins 17101 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Consolidar un ús més eficient de l’espai públic i dels 

equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i 
manteniment de la qualitat de l’espai públic. 

� Impulsar una campanya per a la millora del paisatge urbà. 
Avançar per aconseguir una ciutat inclusiva, una ciutat per 
a tothom i sense obstacles a la via pública. 

� Consolidar, planificar i executar un manteniment preventiu, 
correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la 
gravetat  de les avaries, reduir els costos i allargar la vida 
útil de les instal·lacions per tal de mantenir unes zones 
verdes de qualitat que facilitin la relació i el gaudi ciutadà. 

� Mantenir els jocs infantils existents en el municipi en 
òptimes condicions per tal que puguin acomplir amb les 
seves funcions d’oci i diversió infantil, dintre de les 
garanties de seguretat i funcionalitat. 

� Mantenir mobiliari divers de l’espai públic (baranes, bancs, 
murs, entre d’altres). 

� Continuar treballant en l’objectiu d’introduir criteris de 
sostenibilitat ambiental en el funcionament del servei. 

� Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i 
suggeriments de la ciutadania. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Mantenir en un correcte estat de conservació els espais 

públics, parcs, places i zones verdes de la ciutat. 
� Mantenir en un correcte estat de conservació el mobiliari 

urbà (bancs, baranes,...) i infraestructures (ascensors a 
l’espai públic), així com els murs de places i parcs (pintura). 

� Plantació d’arbrat en substitució de l’afectat per les 
ventades de desembre de 2014, tant en zones de viari com 
en zones verdes. 

� Reposició d’arbustiva i al Parc de Sant Jordi dins el programa Millora de l’Espai Públic (Terrassa Barris en 
marxa). 

� Portar a terme accions de manteniment i millora de l’espai públic adaptades a les necessitats i 
expectatives de la ciutadania. 

� Consolidació del control preventiu. 
� Millorar la qualitat dels jocs dels infants i de la seguretat dels usuaris i usuàries en diversos espais de la 

ciutat. 
� Introduir mesures en la gestió del servei que permetin la realització de les seves funcions alhora que 

incorporen mesures que contribueixin a mantenir el medi ambient, a disminuir la contaminació acústica i 
ambiental i altres mesures de sostenibilitat ambiental. 

� Reducció o manteniment dels consums d’aigua. 
 
 
 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Actuacions realitzades 
 
- Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir l’adequat estat de les 

infraestructures i de les places i parcs i jardins de la ciutat, així com del mobiliari urbà. 
- Treballs integrals de l’arbrat d’alineació, i parcialment els de places i parcs i jardins, que engloben 

tasques de poda, lluita integrada (tractaments fitosanitaris, lluita biològica, soltes, entre d’altres) i 
actuacions d’urgència (tala i retirada d’arbres, poda branques, entre d’altres) sobre l’arbrat de la ciutat.  

- Inspecció de 179 zones de jocs infantils 2 vegades l’any.  
- Reposició de 181 exemplars d’arbres a zona de viari de la ciutat, caiguts o malmesos arran de les 

ventades de desembre de 2014. 
- Reposició de 80 exemplars d’arbres al Parc de Sant Jordi caiguts o malmesos arran de les ventades de 

desembre de 2014. 
- Arranjament de parcel·les periurbanes afectades per les ventades de desembre de 2014. 
- Reposició d’arbustiva i al Parc de Sant Jordi dins el programa Millora de l’Espai Públic (Terrassa Barris en 

Marxa). 
- Instal·lació de baranes al camí lateral de l’Escola Serra de l’Obac de Terrassa. 
- Adequació del talús del costat oest de l’avinguda del Vallès entre la carretera Montcada i el carrer del 

Xúquer. 
- Adequació de la zona de jocs infantils de la plaça de les Josefines de Terrassa. 
- Reposició de jocs infantils en diversos espais de la ciutat de Terrassa.  
- Instal·lació d’una barana a les escales entre els carrers de Tórtora i Sant Jeroni del barri de can Palet de 

Vista Alegre de Terrassa. 
- Plantació d’arbrat viari al carrer Rosselló, a la carretera de Martorell entre el carrer Rosselló i el carrer del 

Pintor Torras, i al carrer Major. 
- Desbrossament del parc de la Serra de Galliners afectat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 

prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
- Continuïtat en l’adaptació de zones de jocs infantils a la normativa: substitució de jocs, col·locació de 

baranes i cartells informatius sobre l’ús adequat dels espais. 
- Implantació dels nous criteris de qualitat en les contractacions de manteniment de zones verdes, que 

s’han hagut d’adaptar al pressupost disponible. 
- Control de l'ús d'aigua en els espais verds, dels temps de reg i de l’eficiència dels emissors amb revisions 

de control i substitució de comptadors. 
- Consolidació de la utilització de bufadores elèctriques per tal de disminuir la contaminació acústica i 

atmosfèrica. 
- Consolidació d’un sistema “smartcity” al Parc de Sant Jordi. 
- Rènting d’un vehicle especial de la construcció, tipus carretó elevador. 
- Publicacions municipals: Visquem, web i xarxes socials de missatges sobre la coresponsabilitat en la 

conservació de la ciutat i  recomanacions que afavoreixin que entre tots i totes mantinguem el Parc en 
bones condicions funcionals i sanitàries. 

 

 
Resultats Assolits 
 
- Mantenir en correcte estat les places i parcs i jardins de la nostra ciutat, així com del mobiliari de l’espai 

públic (bancs, banares, etc.). 
- Progressió en el nombre de zones infantils adaptades a la normativa i increment dels jocs adreçats a 

nens i nenes amb discapacitats. 
- Tot i disminuir lleugerament els consums d’aigua per m³ respecte al 2015, es segueix mantenint molt per 

sota de la mitja dels darrers 10 anys. 
- Reducció en les emissions acústiques i de CO² amb la utilització de bufadores  elèctriques i la continuïtat 

del rènting de vehicles nous. 
- Creació d’un cartell de convivència, que s’instal·la enlloc dels de prohibició. 
- Poda de 6.631 unitats d’arbres de zones de viari i zones verdes. 
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- Reducció del consum de productes químics per al control de plagues, limitant-lo a casos d'extrema 
necessitat. 

- Plantació de 814 arbres de carrers i en substitució dels caiguts amb motiu de les ventades de desembre 
de 2014. 

- Neteja integral de places singulars. 
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporització i el coneixement de les tasques 

fetes i les pendents. 
- Reposició de jocs infantils en diversos espais de la ciutat de Terrassa i adequació de zones a la 

normativa. 
- Instal·lació de baranes per evitar perills a vianants. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El Servei prioritza la seva activitat, en la mesura que li és possible, en incidir en actuacions puntuals per 
corregir deficiències fruit del desgast normal o d'incidències relacionades amb el major ús de l’espai públic, 
sempre des d’una perspectiva d’assolir un manteniment sostenible i amb l’objectiu de garantir el grau de 
confort, comoditat i accessibilitat per tal de fer d’aquesta ciutat un espai de convivència agradable i funcional. 
Tot i així, supeditat a establir un equilibri entre el manteniment, la qualitat, i els recursos disponibles, ja que es 
continua en una situació econòmica delicada que fa que s’estigui per sota dels nivells mitjans i per tant amb 
punts on el manteniment no és l’adequat, fent-se palès això en el manteniment dels escocells dels arbres, 
que en haver-se deixat d’utilitzar herbicides presenten un estat poc òptim la major part dels dies de l’any.  
 
S’ha consolidat el manteniment de neteja de places singulars i es treballa diàriament en assolir un 
manteniment de qualitat dels  2.459.395 m² de zona verda. 
 
Pel que fa als consums d’aigua, els resultats d’aquest exercici són positius tot i la  dificultat de disminuir els 
consums quan aquests ja són relativament baixos. S’ha protocol·litzat el control d’eficiència dels comptadors, 
implantant-ne nous per separar el subministrament d’aigua per reg del subministrament d’aigua de fonts 
públiques, per tal de aconseguir majors nivells d’estalvi d’aigua. Es continua treballant en la conscienciació 
dels treballadors/es i empreses contractades en el consum eficient de l’aigua.  
 
Es continua treballant en la poda amb criteri de servitud i la implantació de protocols de control de plagues 
seguint criteris respectuosos amb el medi ambient, emprant productes biològics i tècniques culturals no 
lesives. 
 
S’han instal·lat baranes en punts conflictius de la ciutat per tal d’evitar riscos als vianants. Tot i així, s’està 
treballant en localitzar i donar solució a situacions que es puguin considerar vulnerables d’actuació. 
 
Es continuen assolint uns nivells de resposta a la ciutadania alts, tot i mantenir un nombre de queixes més 
elevat que en anys anteriors al 2015.  
 
S’ha reformat la plaça de les Josefines, millorant-ne els jocs infantils i els punts amb bancs i substituït 28 jocs 
infantils en altres places de la ciutat 
 
S’ha reformat la plaça de Josep Ventalló, amb la millora de l’accessibilitat en tots els seus accessos i la 
instal·lació de nous jocs infantils per adolescents 
 
S’ha reformat la plaça de Garcia Lorca per garantir l’accessibilitat a totes les plataformes que la configuren 
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04. GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Manteniment Via Pública 15302 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Consolidar un ús més eficient de l’espai públic i dels 

equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i 
manteniment de la qualitat de l’espai públic. 

� Impulsar una campanya per a la millora del paisatge urbà. 
Avançar per aconseguir una ciutat inclusiva, una ciutat per a 
tothom i sense obstacles a la via pública.  

� Planificar i executar un manteniment preventiu, correctiu i 
predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat  de les 
avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les 
instal·lacions per tal de mantenir la via pública en bones 
condicions per al gaudi de la ciutadania. 

� Continuar treballant en l’objectiu d’introduir criteris de 
sostenibilitat ambiental en el funcionament del servei.  

� Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i 
suggeriments de la ciutadania 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Millorar les condicions funcionals de mobilitat, d'accessibilitat 

i de manteniment dels espais de convivència, convidant a 
compartir i gaudir la ciutat. 

� Avançar en l’adaptació de guals. 
� Introduir mesures en la gestió del servei que permetin la 

realització de les seves funcions alhora que incorporen 
mesures que contribueixin a mantenir el medi ambient, a 
disminuir la contaminació acústica i ambiental i altres 
mesures de sostenibilitat ambiental.  

� Reduir les demandes per part de la ciutadania de reparació 
de carrers. Millorar les condicions funcionals de mobilitat, 
d'accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència, 
convidant a compartir i gaudir la ciutat. 

 

 
Actuacions realitzades 
 
- Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir el correcte estat dels espais 

públics. 
- Es continua treballant en l’actualització del plànol interactiu que ofereix al conjunt de la ciutadania 

informació detallada i actual de les diferents actuacions que es porten a terme al territori a la web 
municipal. 

- Publicacions municipals: web i xarxes socials de missatges sobre la coresponsabilitat en la conservació 
de la ciutat i recomanacions que afavoreixin que entre tots i totes mantinguem  la ciutat en bones 
condicions funcionals i sanitàries. 

- Increment de 5.410 m² de voreres reparades. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Actuació en voreres de polígons industrials, i passos adaptats i guals en diversos carrers de la ciutat, 
amb els treballs realitzats pels Plans d’Ocupació Municipals i Treball als Barris. 

- Actuacions de reforç estructural de la calçada en diferents punts de la ciutat de Terrassa. 
- Actuacions de millora de paviments de formigó a Les Martines i a Can Palet de Vista Alegre.  
- Pintura d’un mural artístic a una paret lateral d’un habitatge al carrer del Dr. Martí i Julià. 
- Adaptació a l'accessibilitat de diversos guals de vianants a la ciutat de Terrassa. 
- Reparació de voreres en diferents punts de la ciutat. 
- Millora de la seguretat en l’accés a la font del Tintorer. 
- Millora de la seguretat del carril bici de l'avinguda Vint-i-dos de Juliol, entre l’avinguda de Josep 

Tarradellas i l'Estació de la Renfe. 
- Millorar d’accessibilitat i renovació de pavimentació i jocs infantils a la plaça Joaquim Ventalló. 
- Ampliació del paviment dels camins del carrer Terque. 
- Construcció de passos adaptats a les proximitats de l'escola França. 
- Reparació i impermeabilització del paviment de l’escenari de la plaça de Federico García Lorca i millores 

de l’accessibilitat a l’interior de la plaça.  
- Adaptacions d’accessibilitat a guals de vianants.   
- Reparació dels paviments i carrils de circulació adjacents als parterres aixecats per arrels d’un tram de la 

mitjana de l’avinguda del Vallès Oest.  
- Instal·lació d’elements verticals per millorar la seguretat de les persones en proximitat d’escales i en 

talussos amb perill de caiguda. 
- Substitució de la passarel·la a la Plaça Vella. 
- Instal·lació d'una barana a les escales entre els carrers Tórtora i Sant Jeroni del barri de Can Palet de 

Vista Alegre. 
- Pavimentació i millora de l’accessibilitat del passatge de Santa Magdalena. 
- Millora de la pavimentació i l’accessibilitat de vehicles a la carretera de Montcada des del carrer Sant 

Marian. 
- Requeriments als propietaris de guals que no es troben en un correcte estat per tal que facin les 

necessàries obres d’arranjament. 
- La ciutat encara té carrers sense urbanitzar on periòdicament s’ha de passar maquinària i posar terres 

per evitar les molèsties que això comporta. 
 

 
Resultats Assolits 
 
- Mantenir en condicions mínimes d’ús els carrers i espais públics.  
- Millora de l’accessibilitat i paviments dels espais públics. 
- Ampliació de zones accessibles i millora de l’estat de les voreres de la ciutat. 
- Garantir que la majoria de carrers on hi ha circulació d’autobusos no presenten desperfectes al paviment. 
- Substitució de 2 vehicles de la flota del Servei.  
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporalització i el coneixement de les 

tasques fetes i les pendents. 
- Pavimentació de més de 5.410 m² de voreres i tapat de sots d’urgència amb la utilització de més de 

17.000 Kg d’asfalt en fred. 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La ciutat avança cap a un model més universal de la mobilitat, sigui per les persones amb dificultats de 
mobilitat o aquelles persones que sense tenir problemes aprofiten aquestes millores per transitar de forma 
més amable. Es manté el nivell d’intervenció en voreres amb un increment derivat de la disponibilitat de plans 
d’ocupació, que han permès disposar temporalment de 126 persones. 
 
Les necessitats de la ciutat pel que fa a la gestió de l’espai públic, van en augment en els darrers anys 
perquè se’n fa un ús més intensiu d’aquest. La disminució de les inversions adreçades a projectes 
d’urbanització més profunds, és un factor més que aguditza aquest efecte. Davant aquesta necessitat, s’han 
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mantingut els recursos destinats al manteniment. Tot i això, la ciutat requereix d’una intervenció més intensa i 
constant per disminuir el nombre de demandes d’intervencions correctives.  
 
Arran de les plantacions dels arbres afectats per les ventades, s’han reparat escocells i el seu entorn 
immediat a gairebé tots els barris de la ciutat. 
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04. GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Gestió Parc Vallparadís 17102 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Consolidar un ús més eficient de l’espai públic i dels 

equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i 
manteniment de la qualitat de l’espai públic. 

� Impulsar una campanya per a la millora del paisatge urbà. 
Avançar per aconseguir una ciutat inclusiva, una ciutat per 
a tothom i sense obstacles a la via pública. 

� Consolidar, planificar i executar un manteniment preventiu, 
correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la 
gravetat  de les avaries, reduir els costos i allargar la vida 
útil de les instal·lacions per tal de mantenir unes zones 
verdes de qualitat que facilitin la relació i el gaudi ciutadà 

� Mantenir els jocs infantils existents en el municipi en 
òptimes condicions per tal que puguin acomplir amb les 
seves funcions d’oci i diversió infantil, dintre de les 
garanties de seguretat i funcionalitat 

� Continuar treballant en l’objectiu d’introduir criteris de 
sostenibilitat ambiental en el funcionament del servei. 

� Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i 
suggeriments de la ciutadania 

 

 
Resultats esperats 
 

� Mantenir el nivell de qualitat que ha distingit el Parc de 
Vallparadís com el principal eix vertebrador de la ciutat.  

� Adaptar els models de manteniment al pressupost 
disponible. 

� Consolidar el Parc com un espai de referència per a la 
població i per a que segueixi sent un dels punts amb 
més afluència de la ciutat. 

� Reducció o manteniment dels consums d’aigua. 
� Mantenir el Parc en un correcte estat de conservació. 
� Millorar la qualitat dels jocs dels infants i garantir la 

seguretat dels usuaris i usuàries d’aquests espais. 
� Consolidar espais de lliure circulació de gossos.  

 

 
Actuacions realitzades 
 
- Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir el correcte estat de les 

infraestructures i dels diferents espais del Parc de Vallparadís.  
- Control dels temps de reg i eficiència dels emissors. 
- Integració del model de gestió del Parc de Vallparadís dins el Servei de Gestió de l'Espai Públic. 
- Treballs de reposició d’arbrat caigut durant la ventada del dia 9 de desembre de 2014. 
- Ordenació dels accessos a la font del Tintorer del Parc de Vallparadís. 
- Ordenació dels accessos des del Parc de Vallparadís al Museu Tèxtil. 

Vinculació al Pla d e mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Obres de reparació d’un tram de xarxa de clavegueram i reparació del paviment asfàltic del Parc de 
Vallparadís. (Sota el pont del Passeig). 

- Reparació de baranes i substitució de vidres a les baranes d’Hortes dels Frares a la zona de l’estació de 
FGC. 

 
 
Resultats Assolits 
 
- Mantenir en correcte estat de conservació del Parc de Vallparadís. 
- Mantenir en un correcte estat de conservació el mobiliari urbà (bancs, baranes,...) i infraestructures 

(ascensors a l’espai públic), així com els murs del parc (pintura). 
- Plantació d’arbrat en substitució de l’afectat per les ventades de desembre de 2014 
- Reducció del consum de productes químics per al control de plagues, limitant-lo a casos d'extrema 

necessitat. 
- Millorar la qualitat dels jocs dels infants i de la seguretat dels usuaris i usuàries. 
- Introduir mesures en la gestió del servei que permetin la realització de les seves funcions alhora que 

incorporen mesures que contribueixin a mantenir el medi ambient, a disminuir la contaminació acústica i 
ambiental i altres mesures de sosteniblitat ambiental. 

- Reconstrucció i millora d’accessos i pavimentació. 
- Adequació xarxa de clavegueram tram central. 
- Adequació zona lliure circulació de gossos. 
- Reducció de consums d’aigua. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Malgrat que l’equilibri entre el manteniment, la qualitat, i els recursos disponibles, continua essent delicat, 
s’ha centrat el treball per assolir un manteniment sostenible, adaptant els treballs positivament a les 
reduccions en els consums d’aigua. S’han obtingut resultats positius malgrat la dificultat de disminuir els 
consums d’aigua, quan aquests ja són relativament baixos. Conscienciació dels treballadors/es i empreses 
contractades en el consum eficient de l’aigua.  
 
Es continua treballant en l’aplicació de protocols de control de plagues respectuosos amb el medi ambient,  
emprant productes biològics i tècniques culturals no lesives. 
 
Es consolida el control preventiu mitjançant les inspeccions i s’incideix en els treballs per adaptar millorar la 
qualitat i la seguretat amb la renovació de jocs, la col•locació de cartells, tancaments, terres amortidors, etc.



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Pantà, 20 
08221 Terrassa 

Tel. 93.739.70.00 
Fax. 93.739.70.40 

www.terrassa.cat 
 
 
 

 48 

 

05. PLA DE BARRIS 
Ajuts a la Rehabilitació 15222-15223-32702 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges amb 

l’assessorament als propietaris i a les seves comunitats. 
Tramitar els ajuts públics en matèria d’habitatge prèviament 
conveniats amb La Generalitat i altres ajuts que es prevegin 
en els nous Plans d’habitatge estatal i autonòmic. 

� Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats 
de la Llei de Barris. 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Disposar d’un estudi diagnòstic actualitzat que possibiliti la 

detecció i acostament a noves comunitats que a priori 
podrien accedir als ajuts a la rehabilitació.  

� Oferir un servei integral a les comunitats, de caire social i 
tècnic. 

� Afavorir la rehabilitació d’edificis 
 
 
 

 

 
Actuacions realitzades 
 
- Assessorament tècnic, atorgament d’ajuts i seguiment de l’execució de les obres 
- Estudi, tramitació i atorgament d’ajuts socials.  
- Treball de mediació dins les comunitats per afavorir la presa de decisions i donar suport als propietaris. 
- Realització de la diagnosi dels passatges de la Maurina per conèixer les casuístiques habitacionals dels 

passatges, tant des d’un punt de vista social com constructiu  
 
 

 
Resultats Assolits 
 
Es disposa de les dades de la diagnosi dels edificis ubicats als passatges del barri de la maurina: dins del Pla 
Integral d’Intervenció del Pla de Barris de la Maurina es va incloure la millora dels passatges del barri des 
d’un punt de vista únicament urbanístic. Aprofitant l’actual pròrroga del projecte s’ha fet un nou anàlisi 
d’aquests passatges centrant la diagnosi en els següents objectius: 
 
- Detallar l’ús dels edificis. 
- Detectar els habitatges amb situació d’ús anòmal. 
- Definir tipologia de residents. 
- Detectar edificis de RDA i Apte Cautelarment [segons ITE]. 
- Detectar il·legalitats urbanístiques. 
- Definir l’ús de l’espai públic. 
 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La 
Maurina i cercarem fórmules de 
finançament per estendre l’experiència 
adquirida al Districte 3 i Ègara 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt del Barri de La Maurina  
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L’assessorament tècnic i la mediació en el si de les comunitats ha afavorit que quatre noves comunitats hagin 
rebut ajuts. 
 
Dues comunitats han finalitzat completament i satisfactòriament les obres, justificant els ajuts rebuts. 
 
S’ha continuat fent el treball d’assessorament i mediació amb altres comunitats per a que l’any 2017 puguin 
accedir als ajuts. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Les actuacions de rehabilitació que s'han dut a terme mitjançant el programa d'ajuts a la rehabilitació han 
estat en la majoria dels casos de caràcter urgent millorant així la seguretat i estat de conservació dels edificis. 
En tots els casos s'ha fet un treball de sensibilització per tal que els edificis comptin amb un llibre de 
manteniment per tal que tinguin una previsió de les actuacions que hauran de fer en un futur. 
Cal destacar que les dificultats socioeconòmiques dels propietaris alenteixen el procés i alhora dificulta que la 
comunitat es plantegi dur a terme més actuacions de millora en el moment de sol·licitar els ajuts. Tanmateix 
els ajuts socials esdevenen un complement cabdal perquè almenys es puguin dur a terme les actuacions més 
urgents. 
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5. PLA DE BARRIS 
Dinamització de Joves 33401 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de La 

Maurina, potenciant i posant en valor el teixit social, els 
espais de convivència i d’intercanvi i la diversitat social, 
cultural i econòmica.  

� Definir i executar accions dirigides a generar dinàmiques 
enriquidores en el col·lectiu jove que fomentin la 
convivència, la participació ciutadana i l’intercanvi; així com 
reforçar les iniciatives existents que treballin aquests 
aspectes. 

� Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats 
de la Llei de Barris. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Reforçar i complementar el treball realitzat per altres serveis 

municipals al territori, desenvolupant programes, de forma 
coordinada, de contingut social adreçats als i les joves, 
infants, famílies, gent gran o a afavorir l’ocupació, des d’una 
perspectiva comunitària i individual. 

� Evitar situacions de risc d’exclusió social. 
 
� Fomentar la participació en les activitats formatives, laborals, de salut i de lleure organitzades pel 

programa.  
� Esdevenir referents en el treball de Medi Obert al barri de La Maurina. 
 

 
Actuacions realitzades 
 
- Realització d’activitats de lleure a l’espai públic: futbol, cinema a la fresca, excursions, tallers de cuina, 

xerrades, aula informàtica, etc.  
- Atenció individualitzada a joves al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.  
- Prospeccions i intervencions en medi obert.  
- Participació en la Taula tècnica jove. 
- Treball de creació de xarxa dins el barri conjuntament amb altres associacions, entitats i altres agents del 

barri i del districte. 
- Dinamització al punt Maurina. 
 

 
Resultats Assolits 
 
El nombre de joves que s’han adreçat al projecte es manté similar al d’altres anys, aconseguint grups 
estables de reunió, treball i participació. 
 
Els programes estan consolidats al territori essent una referència per als diferents col·lectius i entitats del 
barri i s’han integrat perfectament en la xarxa de serveis municipals. 
 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La 
Maurina i cercarem fórmules de 
finançament per estendre l’experiència 
adquirida al Districte 3 i Ègara 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt del Barri de La Maurina  



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Pantà, 20 
08221 Terrassa 

Tel. 93.739.70.00 
Fax. 93.739.70.40 

www.terrassa.cat 
 
 
 

 51 

Treball transversal amb altres serveis municipals del territori com biblioteca, serveis socials, etc. 
 
S’ha assolit ser referents del Medi Obert pels i per les joves del barri de la Maurina que utilitzen l’espai públic 
com espai relacional.  
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
En aquest any 2016 el programa ha donat oportunitats i alternatives a un elevat número de joves, molts d’ells 
en risc d’exclusió social i que viuen situacions complexes. S’ha treballat l’àmbit formatiu a través de fomentar 
el retorn de molts/es joves a cursar estudis del seu interès, la recerca de feina, els hàbits de vida saludable, 
l’apropament i vinculació a recursos especialitzats, la implicació en la dinàmica comunitària. Per tant, s’ha fet 
un treball integral amb els i les joves fomentant l’autonomia en la seva presa de decisions.  
 
D’altra banda, cal valorar molt positivament el treball en xarxa que s’ha dut a terme al barri ja sigui a través 
d’eines històriques com la Taula Tècnica Jove així com a partir de noves sinergies i accions amb les entitats, 
serveis i/o recursos existents. La participació activa des d’aquest programa en la vida associativa del barri ha 
estat fonamental per a treballar aquest punt.   
 
Per últim, destacar la referència que s’ha assolit a nivell de joves dins el barri tant en l’espai físic de 
referència: El Punt de la Maurina, com en els carrers i places del barri. Això és degut al fet de formar part del 
projecte de Medi Obert de l’Ajuntament de Terrassa el qual ha facilitat espais de prospecció i coneixement del 
barri, d’intervenció i mediació amb els i les joves i de detecció de noves necessitats.  
 
Amb tot això, veiem que cal continuar reforçant aquests programes adreçats a potenciar les capacitats, 
aprenentatges i el sentiment de pertinença al barri dels i de les joves. És important poder seguir oferint espais 
educatius de relació i oci de qualitat als que, donada la situació econòmica i de recursos del barri, d’altra 
forma no podrien accedir. 
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5. PLA DE BARRIS 
Convivència i Dinamització Sociocultural 32703 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de la 

Maurina, potenciant i posant en valor el teixit social, els 
espais de convivència i la diversitat social, cultural i 
econòmica.  

� Treballar els diferents projectes socioculturals de manera 
participativa i comunitària amb el veïnat, les entitats i els 
col·lectius del barri de la Maurina. 

� Definir i executar accions dirigides a generar dinàmiques 
enriquidores en col·lectius com el de joves, nouvinguts, 
gent gran i que fomentin la convivència, la participació 
ciutadana i l’intercanvi; així com reforçar les iniciatives 
existents que treballin aquests aspectes 

� Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats 
de la Llei de Barris. 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com element 

d’integració, de cohesió i d’enriquiment del veïnatge. 
� Foment d’una identitat positiva del barri. 

� Reforçar i complementar el treball realitzat  per altres serveis municipals al territori, desenvolupant 
programes, de forma coordinada, de contingut social adreçats als joves, infants, famílies, gent gran, 
ocupació, etc. Des d’una perspectiva comunitària individual.  

� Evitar situacions de risc social. 
 
 

 
Actuacions realitzades 
 
- Campanya i activitat “La Pobresa no distingeix”, acció comunitària coordinada entre les entitats i 

col·lectius del Districte 4. 
- Patis Oberts a l’escola Roc Alabern. (Intervenció socioeducativa en Medi Obert), a càrrec de Creu Roja 

Terrassa, amb una professional i dues persones voluntàries. L’obertura dels Patis ha estat els dimarts, 
dijous i divendres de 18:30h a 20h i els dissabtes i els diumenges, de 17h a 19:30h. La tasca consisteix 
en la detecció i observació participant ( emprant metodologia educació de carrer) i la gestió de la pista.  

- Col·laboració amb l’Activitat Comunitària i de foment de la convivència: festa de la primavera de la 
Maurina, promoguda per l’Associació de Veïnes i Veïns del barri i coordinada amb altres col·lectius, 
entitats i agents del territori. 

- Nadal Gran: activitat comunitària, de caràcter cultural i festiu, amb actuacions musicals, teatrals i berenar. 
Impulsada per les AVV del Districte 4 i adreçada a les persones grans del districte. Es duu a terme a 
l’inici de les festes de Nadal a la sala d’actes del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. 

- 25N, Actes contra la Violència de Gènere: activitat de tipus comunitari desenvolupada amb les entitats, 
col·lectius i programes del districte 4.  

- Assessorament, recolzament, orientació i coordinació amb els programes i entitats del barri. 

Vinculació al Pla de ma ndat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
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64. Finalitzarem el Pla de Barris de La 
Maurina i cercarem fórmules de 
finançament per estendre l’experiència 
adquirida al Districte 3 i Ègara 
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Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt del Barri de La Maurina  
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- Actes del 8 de març: suport a l’Associació de Dones Montserrat Roig i coordinació d’activitats amb la 
resta d’entitats i col·lectius participants en la proposta d’activitats a desenvolupar en el barri i districte. 

- Festival de Circ de Terrassa 
- Accions de foment del comerç – Associació de Comerciants la Maurina: concurs d’arrossos 
- Festa Major de la Maurina 
- Assessorament al Projecte El Viver- Fundació Maria Auxiliadora 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
- Intervenció en els àmbits de cultura, convivència i gent gran. 
- Reforç del treball comunitari en el disseny, organització d’accions per part de les entitats i el teixit 

socioeducatiu. 
- Programes molt consolidats, que encara requereixen d’acompanyament i/o impuls, dinàmiques molt 

positives de coordinació. 
- Treball transversal i de coproducció de polítiques públiques i comunitàries amb altres serveis municipals. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els objectius s’assoleixen, el programa és necessari i les dinàmiques de cohesió social molt positives a mida 
que passen els anys. Alguns aspectes en els que incidir properament més intensament són en el col·lectiu de 
dones d’origen magribí i dones autòctones. Crear vincles i espais de trobada i relació. 
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5. PLA DE BARRIS 
Espai Família 32701 

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Millorar la situació sociofamiliar de les famílies que 

participen dels projectes. 
� Potenciar la implicació i motivació de les famílies en el propi 

procés de formació i inserció laboral tant dels adults com 
dels fills 

� Potenciar el treball en xarxa entorn la intervenció amb les 
famílies 

� Potenciar un espai per a la detecció i prevenció de 
situacions de risc 

� Donar pautes educatives a les famílies de cara a l’atenció 
dels menors 

 

 
Resultats esperats 
 
� Espai infantil: 
 
- Que els infants de 1 a 3 anys i les seves famílies gaudeixin 

d’un espai educatiu de joc i relació, d’intercanvi 
d’experiències i d’aprenentatge  pels infants d’1 a 3 anys i 
les seves famílies. 

- Facilitar als pares i mares l’accés a la formació i programes d’inserció laboral. 
- Disposar d’un espai d’observació i acompanyament  de famílies en possible situació de risc. 
- Que les famílies disposin de més estratègies, recursos personals i habilitats parentals. 
- Possibilitar una línia de treball des de serveis socials més propera a les famílies. 
 
� Espai  Fem deures en família: 
 
- Millora la  participació i implicació de les pares/mares en l’educació dels seus fills/es 
- Millora les competències dels infants i les habilitats  parentals dels pares i mares respecte  les tasques 

escolars. 
- Millora el vincle  i la  relació pares i mares amb els seus fills i filles. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
- Activitats educatives, d’experimentació i de joc adreçades als infants d’1 a 3 anys. 
- Activitats educatives i  sortides  conjuntes entre els infants i les seves famílies. 
- Sessions  d’intercanvi  d’experiències , d’orientació i formació de temàtiques  relacionades amb l’activitat . 
- Seguiment i coordinació amb els diferents agents que intervenen amb el menor o la seva família. 
 

 
Resultats Assolits 
 
Els infants i les famílies han gaudit d’un espai educatiu, de relació i de joc. Han conegut noves formes de 
relació i aprenentatge. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
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Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt del Barri de La Maurina  
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Acompanyament a les famílies a reconèixer i interpretar les necessitats reals del menor en relació a l’etapa 
evolutiva facilitant experiències materno-paterno filials més saludables. 
L’aprenentatge de pautes educatives i eines que generen dinàmiques familiars i relacions socials positives. 
Ha permès facilitar l’accés a formació i programes d’inserció laboral a les famílies. 
Conèixer i millorar la implicació de les famílies en les tasques familiars. 
S’ha atès a 14 famílies a l’espai infantil i 17 infants de 10 famílies dintre del projecte “fem deures en família” 
(ja que hi ha famílies que venen amb més d’un infant). 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
L’espai infantil ens ha permès facilitar l’accés a formació i programes d’inserció laboral a les famílies amb 
fills/es d’1 a 3 anys, oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de millora. El compromís 
inicial que s’ha demanat a les famílies per a participar en el projecte ( compromís que a cops els costa de 
complir) s’ha anat transformant en una experiència significativa de major vinculació, implicació i participació 
d’aquestes en el propi pla de millora. 
 
L’Espai Infantil ens ha permès incorporar-nos a la quotidianitat de les famílies, essent propers en el seu dia a 
dia i a compartir una relació professional d’acompanyament en un punt clau pel desenvolupament del seu 
infant. Per altra banda permet treballar hàbits i rutines amb els participants fent un seguiment més real i 
objectiu, doncs s’està en contacte amb ells tres dies a la setmana. Pel que respecta als infants es considera 
que és una eina bàsica en el seu aprenentatge de l’idioma, doncs hi ha un gran percentatge d’immigració, i 
facilita la incorporació a l’escola ordinària havent assolit una relació amb els iguals i uns costums que d’una 
altra manera no s’haguessin aconseguit. 
Entenem l’Espai Infantil com un recurs per a la prevenció i protecció de possibles situacions de risc.   
 
L’espai del reforç amb pares  ens ha permès millorar la implicació de les famílies en les tasques escolars dels 
seus fills i filles. S’ofereixen eines per tal de facilitar l’acompanyament als seus fills/es a nivell 
d’aprenentatges, verbalització de dubtes, adquisició d’hàbits, etc., per tal d’aconseguir petites millores en les 
tasques escolars. 
 
L’experiència i la pràctica setmanal en el projecte permet a les famílies adonar-se que poden oferir 
acompanyament a l’infant (tot i no tenir coneixements escolars molt amplis) i això beneficia en seguretat i 
satisfacció a l’infant, i l’ajuda en l’adquisició de coneixements i aprenentatges bàsics. 
Creiem que aquest espai dóna resposta a la demanda constant de suport en les tasques escolars, implicant 
al mateix temps als pares i mares. 
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06. MOBILITAT URBANA 
Gestió Mobilitat 13402 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Informar i sensibilitzar a la població sobre quins són els 

efectes de l’estil de mobilitat actual (contaminació, soroll, 
efecte hivernacle, sedentarisme...) 

� Assolir un canvi en el repartiment modal dels residents de 
Terrassa en favor dels mitjans actius i del transport públic. 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Un canvi en el repartiment modal en favor dels mitjans 

actius i del transport públic en els propers anys. 
 

 
Actuacions realitzades 
 
- Realització de cursos de formació adreçats als alumnes de 

12-13 anys per tal d’assolir la seva capacitació per 
desplaçar-se per la ciutat en bicicleta de manera autònoma i 
en condicions òptimes de seguretat. Escoles i instituts 
participants: Can Roca, Ponent, Nova Electra, Can Jofresa, 
Petit Estel-La Nova, Francesc Aldea, Vapor, Roser 
Capdevila, Enxaneta, Sant Llorenç, Bisbat d'Ègara, 
Joaquima Vedruna i Pere Viver. 

- Formacions per a l’habilitació per a la conducció de grups 
ciclistes, conjuntament amb la Policia Municipal i el Biter. És 
una formació impartida de manera conjunta entre la Policia 
municipal i el BITER (BiciTerrassaClub), per tal d’habilitar a 
personal que realitzin tasques de guia i conducció de grups 
ciclistes per la via pública sota els paràmetres de màxima 
seguretat en el desplaçament i  la garantia de convivència  
amb la resta d’usuaris de la via. El curs està finançat pel 
servei de mobilitat. 

- Realització de cursos de formació adreçat als alumnes de 
10-13 anys per tal d’apropar la utilització del transport urbà 
als nens i nenes del cicle superior de primària. Escoles 
participants: Maria Auxiliadora, Abat Marcet, Salvador 
Vinyals, Antoni Ubach i Soler, Sant Llorenç del Munt, Escola 
Pia. 

- Implantació del Biciregistre (desembre de 2016). 
- Campanya informativa de la Tornada a l’escola del curs 2016/17. 
- Organització de la setmana de la mobilitat amb la creació de la Bicicleta Humana més gran d’Europa. 
- Edició del Mapa-Guia de la Bicicleta 2016. 
- Gestió del twitter, del web de mobilitat i el de revisió del Pla de mobilitat 2016-21. 
 
 
 

Vinculació la Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
60. Repensarem la ciutat, a partir 
d’obrir el debat sobre la revisió del 
POUM actual redirigint les prioritats 
cap a la ciutat consolidada. 
Plantejarem uns usos del territori que 
ens porti a dissenyar noves actuacions 
de regeneració, reurbanització de 
l’espai públic i de les infraestructures.  
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics, funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat 
amb el qual es prioritzarà la integració 
del territori i un canvi d’hàbits en la 
mobilitat quotidiana en favor dels 
mitjans actius (bicicleta i a peu) i de 
l’ús d’un transport públic sostenible, 
competitiu, segur i accessible. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Resultats Assolits 
 
L’alumnat que fa els cursos Ambicia’t a l’Institut, adquireixen habilitats en la conducció de la bici en 
cohabitació amb el vehicle privat i per tant facilita que en el futur continuïn fent servir la bici 
 
L’alumnat que fa els cursos del Viatjo amb tu, adquireixen bons hàbits i coneixement respecte la planificació i 
la utilització dels desplaçaments amb els autobusos de la ciutat, i per tant facilita que en el futur continuïn fent 
servir el transport públic. 
 
Tot el que acompanya la Setmana de la mobilitat (roda de premsa, activitats) ajuda a que se’n parli dels 
efectes de l’ús excessiu del vehicle privat i per tant redueix les resistències als canvis que s’han de fer per 
anar canviant el model. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Les enquestes realitzades als nens que realitzen els cursos de l’Ambicia’t a l’institut i als adults que es formen 
com a conductors mostren que els objectius s’assoleixen. 
 
Respecte a la implantació del Biciregistre, al realitzar-se a finals d’any, no hi ha prou marge de temps per 
valorar el grau de registres i l’impacte de la mesura. 
 
Respecte a l’organització de la setmana de la mobilitat i la creació de la bicicleta humana més gran d’Europa, 
ha tingut gran ressò a través de la xarxes socials i s’ha utilitzat en diverses publicacions de la pròpia 
organització de la setmana de la mobilitat a nivell Europeu (http://www.mobilityweek.eu/).  
 
Es considera que el twitter de @trsmobilitat té un bon volum de seguidors i interaccions de les pròpies 
publicacions. 
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6. MOBILITAT URBANA 
Planificació Mobilitat 13403 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Aprovar el PMU 2016-21 i iniciar l'execució de les 

actuacions que es preveuen per a aquesta anualitat 
� Disposar d’una planificació de mobilitat per al 2016-21. 

Projectar, programar, executar i monitoritzar les accions 
contingudes al pla d’acció. 

� Establir els requeriments de mobilitat en projectes 
d’urbanització i en el planejament derivat. 

� Coordinació tècnica amb els serveis de Policia municipal, 
Egarvia, Via pública i amb el servei de Taxi. 

 
 
 
Resultats esperats 
 
Implantar un model de mobilitat que permeti assolir els següents 
objectius: 
� Crear proximitat i espai públic viu. 
� Afavorir la integració, interoperativitat i interconnexió  de 

les diferents xarxes de transport. 
� Fer més competitiu el transport públic  respecte del 

transport privat. 
� Millorar l’eficiència de la distribució urbana de 

mercaderies.  
� Educar, informar i sensibilitzar  a la població cap a una 

cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura.  
� Foment de combustibles i tecnologies menys 

contaminants. 
� Evitar la sobreprotecció de l’automòbil . 
 
S’espera que la participació dels mitjans de mobilitat actius i en 
transport públic en la mobilitat generada i atreta a la ciutat 
s’incrementin progressivament. 
 
 
 

 
Actuacions realitzades 
 

- Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana 2016-21 al juny de 2016. 
- Implantació d’una zona amb limitació de velocitat de 30 km/h a tots els carrers interiors del barri de 

Montserrat per incrementar la seguretat viària: el temps de reacció i frenada dels conductors augmenta a 
velocitats baixes, es redueix el risc d’accident i les bicicletes poden circular amb més seguretat per la 
calçada juntament amb la resta de vehicles. A més, la moderació de la velocitat disminueix la 
contaminació acústica i atmosfèrica del barri, i, conseqüentment millora les condicions de vida de les 
persones que hi viuen.  

- Implantació d’Àrees Exprés: places d’aparcament restringides a un temps limitat d’estada per la facilitació 
de l’aparcament a punts d’interès públic. 

Vinculació la Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
60. Repensarem la ciutat, a partir 
d’obrir el debat sobre la revisió del 
POUM actual redirigint les prioritats 
cap a la ciutat consolidada. 
Plantejarem uns usos del territori que 
ens porti a dissenyar noves actuacions 
de regeneració, reurbanització de 
l’espai públic i de les infraestructures.  
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics, funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat 
amb el qual es prioritzarà la integració 
del territori i un canvi d’hàbits en la 
mobilitat quotidiana en favor dels 
mitjans actius (bicicleta i a peu) i de 
l’ús d’un transport públic sostenible, 
competitiu, segur i accessible. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Passadissos de vianants a carrers sense accessibilitat donada la poca amplada de les voreres, per 
millorar les condicions de circulació dels vianants. 

- Carril BUS-TAXI-BICI a la ctra. Montcada, entre l’avinguda del Vallès i l’avinguda Madrid. 
- Canvis de sentit per millorar la seguretat viària i l’accessibilitat a diferents carrers de la ciutat. 
- Restriccions de trànsit al sector de Les Martines. 
- Millores de pacificació del trànsit a l’entorn de les escoles i instituts. 
- Estudi de millores de la xarxa ciclista. 
- Establiment dels requeriments de mobilitat en obres de reparació i millora de l’espai públic, projectes 

d’urbanització, planejament urbanístic i llicències d’activitats. 
- Inici de les obres d’execució d’una nova cruïlla semafòrica al Passeig 22 de juliol, entre els carrers de 

Sant Miquel i Mare de Déu dels Àngels. 
- Realització d’estudis d’ordenació de la circulació i /o de l’estacionament. 
- Coordinació amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat per la millora de la seguretat viària i 

l’accessibilitat a les carreteres de la seva titularitat.  
- Elaboració d’expedients de contractació i seguiment dels contractes. 
- Elaboració d’expedients per a l’aprovació de tarifes de zona blava. 
- Tramitació de llicències de guals i contraguals. 
- Estudiar, programar, executar i monitoritzar les propostes de veïns i entitats que arriben pels diferents 

canals de l’Ajuntament. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
Aprovació inicial del PMU 2016-21. 
 
S’ha avançat en la creació de zones 30. 
 
Millora de la fluïdesa del servei de transport públic gràcies a la creació de carrils de circulació reservats. 
 
Millora de les condicions de circulació dels vianants als carrers que no compleixen els requisits mínims 
d’accessibilitat donada la poca amplada de les voreres. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es valora positivament l’assoliment dels objectius del programa, tot i que s’han produït demores en l’execució 
dels diferents projectes per la sobrecàrrega de treball del Servei. 
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6. MOBILITAT URBANA 
Manteniment de la Senyalització 13301 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Garantir la seguretat de les persones i vehicles en l'ús de la 

via pública, mitjançant el seu manteniment i senyalització 
correctes. 

� Garantir el manteniment dels sistemes intel·ligents de la 
sala de gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia 
municipal i els elements de seguretat de l’edifici de Policia 
Municipal, Via pública i Mobilitat situat a l’avinguda de les 
Glories Catalanes. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Facilitar a la ciutadania l'ús de la via pública amb condicions 

de seguretat, en base a un bon manteniment de la 
senyalització semafòrica, horitzontal i vertical, així com els 
elements de balisament. 

� Facilitar amb criteris de seguretat el trànsit dels vianants i 
dels vehicles a la via pública. 

� Garantir el correcte funcionament de càmeres i monitors de 
les sales gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia 
municipal i els elements de seguretat de l’edifici de Policia 
Municipal, Via pública i Mobilitat situat a l’avinguda de les 
Glories Catalanes. 

 

 
Actuacions realitzades 
 
- Realització de tasques de manteniment de tota la 

senyalització viària de la ciutat: l’horitzontal, la vertical, la 
semafòrica i la d’orientació: actuacions com l’aplicació de 
marques vials, instal·lació de senyals de trànsit, senyals 
informatius, els suports necessaris, fitons i elements 
d’abalisament, pilones, elements reductors de velocitat, 
aparcaments per a bicicletes, així com semàfors i altres 
elements de regulació viària. 

- Realització de tasques de manteniment dels sistemes 
intel·ligents de les sales gestió de la mobilitat i la sala de 
092 de la policia municipal i els elements de seguretat de 
l’edifici de Policia Municipal. 

- Realització d’aforaments de trànsit per disposar de les dades d’intensitats totals diàries. 
- Contractació i seguiment dels contractes de: subministrament, instal·lació i extracció de senyals de 

trànsit; treballs de senyalització viària; manteniment de les instal·lacions de semaforització de la ciutat i 
altres elements de senyalització variable, pilones i càmeres de trànsit; preparació de l’expedient de 
rènting dels semàfors i òptiques de la ciutat. 

- Preparació dels desviaments de trànsit vinculats a l’execució d’obres i/o fires a la ciutat. 
 

Vinculació la Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
60. Repensarem la ciutat, a partir 
d’obrir el debat sobre la revisió del 
POUM actual redirigint les prioritats 
cap a la ciutat consolidada. 
Plantejarem uns usos del territori que 
ens porti a dissenyar noves actuacions 
de regeneració, reurbanització de 
l’espai públic i de les infraestructures.  
66. Treballarem per disposar d’uns 
espais públics, funcionals, amables i a 
l’abast de tothom, dotats 
d’instal·lacions i elements suficients, 
accessibles, adequats i ben 
conservats. 
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat 
amb el qual es prioritzarà la integració 
del territori i un canvi d’hàbits en la 
mobilitat quotidiana en favor dels 
mitjans actius (bicicleta i a peu) i de 
l’ús d’un transport públic sostenible, 
competitiu, segur i accessible. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- Execució de diverses actuacions per a la pacificació del trànsit com la construcció de passos elevats o la 
instal·lació de bandes rugoses i d’altres elements de millora de la seguretat. 

- Gestió de la mobilitat des del centre de gestió de la mobilitat. Es tracta d’una sala des d’on es gestionen 
les cruïlles semaforitzades de la ciutat, els panells d’informació variable de trànsit, el mapa continu de 
trànsit, les càmeres de supervisió del trànsit, els sensors bluetooth, les càmeres de la Rambla i Antic 
poble de Sant Pere i punts de recollida de variables de trànsit (càmeres i espires electromagnètiques). 
Des d’aquí es realitza una tasca periòdica de revisió de les estratègies de regulació de trànsit: 
sincronismes, plans de trànsit, regulació horària... 

- Definició i implementació d’estratègies de regulació del trànsit (cicles, sincronismes, ...) 
- Execució de canvis en l’ordenació del trànsit o l’estacionament  
- Estudi de queixes/suggeriment de la ciutadania o entitats relatius al manteniment de la senyalització. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
S’ha mantingut adequadament la senyalització vertical, semafòrica, pilones i altres elements de canalització i 
supervisió del trànsit i dels sistemes intel·ligents de les sales gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la 
policia municipal i els elements de seguretat de l’edifici de Policia Municipal. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El grau d’assoliment del manteniment de la senyalització vertical i semafòrica el situaria en un 4/5.  
 
En el cas de la senyalització horitzontal de la ciutat es situaria en un 2/5. Aquesta senyalització mostra un 
nivell baix de visibilitat i reflectància. Cal una aplicació de recursos important els propers anys per millorar-la. 
El cost de repintat de la senyalització horitzontal s’estima en 1.300.000€. 
 
La senyalització d’orientació presenta discontinuïtats que cal identificar i preveure inversió. El grau 
d’assoliment d’aquesta senyalització es situa en un 2/5. 
 
Les restriccions econòmiques dels darrers anys han comportat un empitjorament de l’estat de la senyalització 
horitzontal i d’orientació. 
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6. MOBILITAT URBANA 
Transport 44111 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Anàlisi del sistema de gestió  de transport públic urbà. 
� Garantir una política tarifària social per a l'ús del transport 

públic. 
� Ambientalització de la flota d'autobusos.  
� Participar un nou model de xarxa de transport públic urbà, 

garantint un servei eficient i de qualitat. 
 
 

 
Resultats esperats 
 
 

 
Actuacions realitzades 
 
- Seguiment tècnic i econòmic de TMESA. 
- Renovació de la T-blanca 2017. 
- Tramitació de la pròrroga de TMESA fins 31/12/2017. 
- Adjudicació del contracte de compra de 15 autobusos nous. 
- Fer els treballs previs a l’inici dels Tallers de Participació. 

amb la ciutadania sobre el model de servei de futur. 
- Expedients d’aprovació de tarifes del bus. 
- Expedients d’aprovació de tarifes del servei del taxi. 
- Tràmits relatius al sector del taxi; inspeccions de vehicles, 

exàmens a conductors, estudis de seguiment del servei, etc. 
 
 
 

 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
- S’ha renovat la certificació per AENOR de la qualitat del servei: ISO 9001, ISO 13.816 i ISO 14.001. 
- Els usuaris valoren el servei d’autobusos amb una nota de 7,3 sobre 10. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
L’índex de satisfacció del client (ISC) ponderat obtingut l’any 2016 és de 73,32 punts. El 88,7% dels 
entrevistats puntua positivament el servei (puntuacions per sobre els 6 punts).  
 

Vinculació la Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
71. Redissenyarem la xarxa 
d’autobusos i renovarem la flota de 
vehicles introduint models híbrids i 
garantint l’accessibilitat per a tothom. 
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat 
amb el qual es prioritzarà la integració 
del territori i un canvi d’hàbits en la 
mobilitat quotidiana en favor dels 
mitjans actius (bicicleta i a peu) i de 
l’ús d’un transport públic sostenible, 
competitiu, segur i accessible. 
 

 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Les valoracions en general es mantenen respecte l’any passat. Per aspectes els que més disminueixen la 
valoració respecte l’any passat són el transbordament, el trajecte i la capacitat; i els aspectes que més 
milloren són la imatge, la neteja i el tracte rebut. 
 
La valoració global directa del Servei és de 7,18 sent el valor moda (valor més citat) el 8. Aquest valor és 
lleugerament inferior a l’any passat.  
 
Els entrevistats valoren el compromís de TMESA amb el medi ambient amb un 6,36.  
 
Respecte les respostes obertes, destaca la puntualitat, la freqüència i la neteja com a més mencionats quan 
es demana pels aspectes del servei que han millorat. La puntualitat, la menor freqüència de pas, posar 
autobusos més nous i ampliar horaris són els aspectes que més sovint es mencionen quan es demana per 
allò que caldria millorar del servei.  
 
Pel que fa a la importància dels aspectes, els que obtenen valoracions més altres són la puntualitat (0,90), la 
freqüència (0,85) i la seguretat (0,85). Aquest aspectes eren també els més importants l’any passat. 
 
Pel que fa a les valoracions dels aspectes, l’aspecte que millor es valora és la imatge i el tracte. La freqüència 
de pas és l’aspecte pitjor valorat.  
 
La línia 8 és la que genera més satisfacció. En canvi, les línies H i 12 són les pitjor valorades. 
 
Per altra banda, s’ha finalitzat la contractació de la compra de 15 nous autobusos per a TMESA, amb un mix 
de 6 vehicles híbrids i 9 diesel. 
 
Altres aspectes recollits a les enquestes i que aporten dades per conèixer el comportament dels usuaris i 
usuàries del servei: 
 
- El 96 % dels usuaris són residents a Terrassa. 
- El 55% té carnet de conduir i el 43% disposen de vehicle per fer aquest desplaçament. 
- El 71,5% dels entrevistats utilitza la informació horària i el 64,7% utilitza el servei diàriament. 
- El 41% ha visitat l’oficina de Mobilitat de Terrassa, i valoren l’atenció rebuda amb un 7,84. El 30% no l’ha 

visitat però sap que existeix i el 29% desconeixia que existia. Comparat amb l’any passat hi ha una 
millora notable de la puntuació per a aquest aspecte.  
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07. URBANISME 
Llicències d’Obres 15108-15109 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de 

l’urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb 
perspectiva de gènere. Creació de taules específiques de 
disseny de l’espai públic incorporant la perspectiva de 
gènere i edat. 

� Estimular la creació de nou sòl per a la implantació 
d’activitats productives i vetllar per a que les activitats que 
es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que 
necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat amb 
barreja d’usos i tramitar les modificacions normatives de 
regulació dels usos productius i comercials en adaptació al 
nou context legal. 

 

 
Resultats esperats 
 
� Dur a terme els informes, projectes i valoracions 

econòmiques de les intervencions necessàries per tal de 
restituir la legalitat infringida per part de particulars, o de 
garantir les condicions de seguretat i salubritat dels solars i 
edificacions abandonades.  

� Garantir la màxima rapidesa i qualitat en els processos de 
tramitació dels diferents tipus de sol·licituds de llicències 
urbanístiques.  

� Assolir la màxima coordinació i agilitat en la tramitació dels 
expedients que tenen transcendència des del punt de vista 
d’Urbanisme i d’Activitats.  

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
1. S’han dut a terme informes, valoracions i projectes d’execucions subsidiàries. 
2. S’ha intensificat el procés de tramitació de llicències urbanístiques (veure indicadors). 
3. Durant el 2016, destaca la sol·licitud de diverses llicències d’obres: 
HABITATGE 
Han estades sol·licitades llicències d’obres per a la construcció de diversos habitatges plurifamiliars: 
- 50 habitatges i 58 places d’aparcament al Cementiri Vell, en un solar on havia quedat una obra de 2005 

paralitzada i que preveia la construcció de 80 habitatges. 
- 15 habitatges i 26 places d’aparcament a Plaça Catalunya - Escola Industrial, reprenent una obra 

sol·licitada l’any 2006 i que va quedar aturada. 
- 9 habitatges, 1 local i 6 places d’aparcament al barri de Sant Pere. 
- 11 habitatges i 13 places d’aparcament a Sant Pere, allà on havia estat sol·licitada –però no iniciades les 

obres- una llicència l’any 2007 per a la construcció de 15 habitatges. 
- 8 habitatges a Ca N’Aurell.  
- 6 habitatges i 12 places d’aparcament al Centre, al mateix emplaçament on l’any 2007 havia estat 

sol·licitada una llicència per a la construcció de 16 habitatges, que no es van arribar a iniciar.  

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
60. Repensarem la ciutat, a partir 
d’obrir el debat sobre la revisió del 
POUM actual redirigint les prioritats 
cap a la ciutat consolidada. 
Plantejarem uns nous usos del territori 
que ens porti a dissenyar noves 
actuacions de regeneració, 
reurbanització de l’espai públic i de les 
infraestructures. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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- 5 habitatges i 6 places d’aparcament a Sant Pere. 

Així mateix han estat sol·licitades llicències d’obres majors per a la construcció de 40 habitatges unifamiliars i 
4 bifamiliars de nova planta. 

També s’han sol·licitat pròrrogues per a l’acabament de diverses obres aturades, de les que destaquen: 
- Edifici de 28 habitatges i 31 aparcaments a Ègara (llicència de 2006). 
- Plurifamiliar de 13 habitatges i 19 places d’aparcament a Ca N’Aurell (llicència de 2010). 
- Plurifamiliar de 22 habitatges i 30 places d’aparcament a Torre-Sana (llicència de 2005). 
 
USOS COMERCIALS: 
- Construcció de planta baixa (2.600m2) i dues plantes soterrànies (4.500m2) destinat a local comercial i 

aparcament, amb un pressupost total de 2,8 milions d’euros. 
- Reconstrucció de supermercat amb aparcament a Les Fonts, d’1,3 milions d’euros de pressupost i una 

superfície construïda total de 5.200m2. 
 
ALTRES USOS: 
- Construcció de l’IES Can Roca de gairebé 5.000m2 construïts i més de 6 milions d’euros de pressupost. 
- Construcció de L'IES de les Aymerigues, de més de 4.600m2 construïts i una inversió aproximada de 6,7 

milions d’euros. 
- Construcció de 1.400m2 a Can Petit destinada a tanatori, amb un pressupost d’uns 2,2 milions d’euros. 
- Reforma i ampliació de més de 6.500m2 d’indústria a Can Parellada Industrial amb un pressupost de 4 

milions d’euros. 
- Reforma d’hotel de 8.600m2  amb 3,2 milions de pressupost. 
- Reforma (4.600m2) i petita ampliació de la Llar de l’Ancianitat de 3 milions d’euros de pressupost. 
 
4. S’ha mantingut l’atenció conjunta a l’Oficina d’Atenció a l’empresa per tal d’informar sobre activitats per 

part de tècnics d’Activitats i d’Urbanisme. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
S’ha incrementat el nivell de control sobre les situacions de vulneració de la legalitat, i també sobre les 
situacions de risc i molèsties per causa de la manca de compliment de les obligacions de conservació per 
part dels propietaris.  
 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els objectius s’han assolit satisfactòriament. 
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7. URBANISME 
Servei Jurídic 15107 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de 

d’urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb 
perspectiva de gènere. Creació de taules específiques de 
disseny de l’espai públic incorporant la perspectiva de 
gènere i edat. 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Impulsar la tramitació d’ordres d’execució i suspensions 

d’obres, en aquelles actuacions que contravenen la legalitat 
urbanística, i també front a les situacions de manca de 
conservació dels edificis i els solars que poden produir 
danys a les persones o molèsties a tercers. 

 

 
Actuacions realitzades 
 
L’Ordenament jurídic ha establert l’obligatorietat del compliment 
dels instruments de planejament, d’aquesta manera els actes 
d’edificació i ús del sòl han d’ajustar-se a la normativa 
urbanística vigent mitjançant l’obtenció prèvia de la 
corresponent llicència o autorització administrativa. Quan no es 
produeix un compliment efectiu de la normativa urbanística, la 
Llei estableix unes concretes mesures de protecció i restauració 
de la realitat física alterada. 

 
Així doncs, el Servei Jurídic Administratiu té, entre d’altres, la funció de controlar l’activitat urbanística a la 
nostra ciutat exercint la potestat de protecció de la legalitat urbanística, tot fent ús de les mesures de tutela 
establertes per l’ordenament jurídic urbanístic. Cal recordar, en aquest sentit, que els procediments que es 
tramiten en el nostre Servei, tot i tenir un element comú de protecció urbanística, responen a mesures de 
tutela de diferent naturalesa. Per exemple, el procediment sancionador es dirigeix a sancionar els 
responsables concrets i acreditats d’una infracció urbanística, la qual cosa comporta una diferència essencial 
respecte als procediments de restauració urbanística, que es converteixen en obligacions ob rem, que es 
segueixen a la finca on s’ha produït l’actuació. 
 
Per altre banda, no hem d’oblidar la importància de les ordres d’execució que ens permeten concretar el 
deure genèric dels propietaris de tota classe de terrenys a mantenir-los en les degudes condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic, entenent que el deure de conservació de les finques té un dels seus límits 
en la situació de ruïna, es a dir, en la declaració de ruïna que es segueix mitjançant un procediment específic. 
 
Així mateix, l’Ajuntament també ha actuat d’una manera contundent quan les obres han estat aturades i 
abandonades pel constructor i, també, en la neteja i tancament de solars els propietaris dels quals havien 
desatès les seves obligacions de conservació i manteniment mitjançant la iniciació i resolució dels 
corresponents procediments d’execució subsidiària.   
 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Tanmateix, entenem que l’Ajuntament està portant a terme la funció que té encomanada amb tot el rigor que 
estableix la Llei, i en aquest sentit, aquest Servei Jurídic Administratiu persegueix i recondueix les actuacions 
il·lícites comeses pels particulars i, també,  fomenta, en totes les seves intervencions, una activitat dirigida a 
prevenir situacions que puguin comportar la vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic. 
 

 
Resultats Assolits 
 
S’ha incrementat el nivell d’intervenció sobre les actuacions que contravenen la legalitat urbanística i, també, 
davant les situacions de manca de conservació dels edificis i els solars que poden produir danys a les 
persones i molèsties a tercers. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S’ha assolit un grau satisfactori de resultats en relació amb els objectius plantejats. 
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7. URBANISME 
Planejament Urbanístic 15110 

 
2016  

 
Objectius 
 
� Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins 

de l’urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i 
amb perspectiva de gènere.  

� Iniciar el procés de revisió del POUM aprovat el 2003, a 
partir de una diagnosi del model de ciutat, dirigint l’atenció 
cap a la ciutat consolidada, on caldrà plantejar noves 
actuacions de regeneració del teixit urbà, de 
reurbanització de l’espai públic dels carrers i espais lliures, 
així com de les infraestructures que estan plantejades pel 
vigent POUM i pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona.   

� Iniciar els estudis necessaris per proposar un nou disseny 
de l’espai públic de la Rambleta del Pare Alegre i del seu 
entorn, inclòs el carrer del Tren de Baix, per tal de 
dignificar el principal accés a la ciutat on el disseny de  
l’espai públic jugui un paper principal, amb el propòsit 
d’establir un nou teixit residencial i d’activitats entre la 
plaça del Doré i el Palau de Justícia al costat del qual es 
preveu el futur emplaçament d’un nou baixador de FGC. 

� Iniciar els estudis necessaris per tal de reordenar l’àmbit 
de l’antiga Mancomunitat, per trobar propostes  
encaminades a la seva dinamització, tenint en compte les 
activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc de 
Carreteres, Consell Comarcal, ..)  i el paper futur de les 
mateixes. 

� En l’àmbit del Vapor Gran es portaran a terme les 
actuacions necessàries per establir les actuacions 
derivades del procés de participació que s’ha dut a terme, 
per tal d’impulsar la dinamització del sector. 

� Finalitzar la tramitació de la proposta d’ordenació 
urbanística i de gestió del  Pla l’Anella Verda de Terrassa, 
entesa com un element de projecció interna i externa dins 
la voluntat de lideratge de la ciutat en les polítiques de 
recuperació o promoció dels nostres entorns naturals. 
Impulsar dins d’aquest model el desenvolupament dels 
parcs periurbans contemplats al POUM. Posar en valor la 
riquesa del patrimoni natural de Terrassa com element 
d’interès i de potenciació del turisme sostenible i la 
dinamització econòmica. 

 
 
Resultats esperats 
 
� Continuar el desenvolupament del POUM vigent d’acord 

amb els seus objectius dins de l’urbanisme cívic, 
sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de 
gènere, amb la tramitació de les propostes de planejament  
que se’n derivin. 

 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de Terrassa 
i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la neteja. 
 
Compromisos 
60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir 
el debat sobre la revisió del POUM 
actual redirigint les prioritats cap a la 
ciutat consolidada. Plantejarem uns 
nous usos del territori que ens porti a 
dissenyar noves actuacions de 
regeneració, reurbanització de l’espai 
públic i de les infraestructures. 
62. Redissenyarem la Rambleta del 
Pare Alegre i el seu entorn per tal de 
dignificar l’entrada sud de la ciutat, que 
ha d’incloure una nova estació del Metro 
del Vallès (FGC) a l’altura dels Jutjats. 
65. Iniciarem els treballs de 
reordenament dels espais de la “Franja 
est” ( antiga Mancomunitat) per definir 
propostes que donin impuls a aquest 
àmbit. 
68. Actuarem en la dinamització 
urbanística de l’àmbit sud del centre i el 
Vapor Gran, d’acord amb els resultats 
del procés participatiu realitzat. 
69. Impulsarem l’Anella Verda, 
preservant i ordenant uns espais 
agrícoles i forestals per tal que 
esdevinguin elements d’interès natural, 
social, turístic i econòmic. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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� Creació d’un procés col·laboratiu en l’anàlisi i el plantejament de propostes d’actuació en relació als 
àmbits urbans de major significació, començant pel Vapor Gran, i també per l’àmbit adjacent del Vapor 
Ros.  

� Inici dels estudis necessaris per proposar un nou disseny de l’espai públic de la Rambleta del Pare Alegre 
i del seu entorn, inclòs el carrer del Tren de Baix, per tal de dignificar el principal accés a la ciutat on el 
disseny de  l’espai públic jugui un paper principal, amb el propòsit d’establir un nou teixit residencial i 
d’activitats entre la plaça del Doré i el Palau de Justícia al costat del qual es preveu el futur emplaçament 
d’un nou baixador de FGC. 

� Iniciar dels estudis necessaris per tal de reordenar l’àmbit de l’antiga Mancomunitat, per trobar propostes  
encaminades a la seva dinamització, tenint en compte les activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc 
de Carreteres, Consell Comarcal, ..)  i el paper futur de les mateixes.   

� Seguir treballant en la tramitació dels instruments d’ordenació urbanística del Pla de l’Anella Verda ( 
Modificació puntal del POUM i Pla especial urbanístic en l’àmbit de l’Anella Verda i Catàleg de masies ) 
que vans ser aprovats inicialment el desembre el 2014, per tal de poder preparar els documents 
necessari per dur a terme l’aprovació provisional dels mateixos de cara a l’any 2017.  

� Millora del paisatge i retirada de suports verticals existent en l’espai públic. . 
 
 
 
Actuacions realitzades 
 
• Continuar el desenvolupament del POUM vigent d’acord amb els seus objectius dins de l’urbanisme cívic, 

sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere, amb la tramitació de les següents figures 
de planejament urbanístic (any 2016): 

 
- PLPG 1/16. Modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon del carrer de l’Anoia ( aprovat 

provisionalment)  
 
 - PLPG 4/16.  Modificació puntual del POUM en l’àmbit del Pla de Millora PM_BAR044 Avda de Barcelona 

44 ( Aprovat inicialment)  
 
 - PLPG 5/16. Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent Mitger en compliment de   

Sentència del TSJC  núm. 938/2015 (RCA 208/2012) (aprovat inicialment)   
 
 -  PLPG 7/16. Pla especial urbanístic del Club Atlètic Hockey Club de Terrassa (aprovat inicialment)  
 
-  PLPG 8/16. Correcció errada material del POUM en les finques dels carres d?Alcoi 69-75 i del Sometent 

Castellà 156-162. ( Aprovat inicialment )      
 
-  PLPG 2/16. Suspensió preventiva de llicències, comunicacions i declaracions responsables d’usos i obres 

per a la implantació d’associacions i clubs de socials de fumadors de cànnabis en tot el terme de 
Terrassa. (Aprovat )  

 
-  PLPG 6/16. Suspensió preventiva de llicències. Comunicacions i declaracions responsables d’usos i 

obres a l’àmbit del Vapor Ros. ( Aprovat ). 
 
• S’han iniciat els estudis necessaris previs en l’àmbit de la Rambleta del Pare Alegre on el POUM ha 

determinat els corresponents àmbits de planejament derivat (PM-RPA035) per poder dur a terme la 
transformació de l’àmbit.   

• En l’àmbit de l’antiga Mancomunitat s’han iniciat els estudis necessaris per tal de reordenar l’àmbit, per 
trobar propostes encaminades a la seva dinamització, tenint en compte la situació de les activitats 
preexistents (Mercat Comarcal, Parc de Carreteres, Consell Comarcal, ..) i del paper futur de les mateixes.   

• En l’àmbit del Vapor Gran, s’ha iniciat la redacció dels projectes executius necessaris per portar a terme 
les actuacions necessàries derivades del procés de participació que s’ha dut a terme, per tal d’impulsar la 
dinamització del sector.  

• La proposta global de l’Anella Verda s’ha continuat desenvolupant, portant a terme els  treballs necessaris 
per concloure la tramitació dels instruments d’ordenació urbanística del Pla de l’Anella Verda (Modificació 
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puntal del POUM i Pla especial urbanístic en l’àmbit de l’Anella Verda i Catàleg de masies ) que vans ser 
aprovats inicialment el desembre el 2014, per tal de poder preparar els documents necessari per dur a 
terme l’aprovació provisional dels mateixos de cara a l’any 2017. En aquest sentit s’han analitzat 
detalladament les al·legacions presentades, estudi de la viabilitat i oportunitat d’incorporació de les 
propostes. S’ha fet un anàlisis dels informes dels organismes externes rebuts amb una proposta de 
transcripció de les prescripcions als documents i s’han fet propostes d’ajustos o modificacions dels 
diferents documents que composen la proposta de l’Anella Verda. 

• Seguiment dels estudis externs que es duen a terme per poder porta a terme la viabilitat de l’execució 
parcial dels projectes derivats de les figures de planejament urbanístic  (Plans Parcial residencials i 
d’activitats productives, plans de millora urbana ) que han  estat aprovades i que en alguns casos han 
iniciat la seva execució, pel que fa a la urbanització dels carrers, la xarxa de clavegueram o altres 
infraestructures d’ús comú per al veïnat, i evitar la degradació dels sectors pendents de desenvolupament. 

•    Continuació dels treballs del document d’iniciativa municipal de la Modificació puntual del POUM per a la 
implantació dels centres de culte (PLPG 2/14) aprovat inicialment el maig del 2014, per a la seva 
aprovació provisional amb les esmenes indicades als informes sectorials preceptius i les consultes 
realitzades. 

•    Elaboració d’informes urbanístics i de material gràfic referent als expedients urbanístics (expedients de 
sol·licitud d’informació, clau PLSI) amb un total de 10 expedients de nova creació. 

•    Assessorament tècnic sobre els aspectes urbanístics que incideixen en el procés de nomenament dels 
espais públics que tenen lloc en les sessions de la Comissió del Nomenclàtor. 

•    Atenció telefònica i presencial de consultes de planejament i del POUM amb elaboració en molts casos, 
de documentació complementària de plànols o informes específics. 

•    Continuació del document que recull les actuacions realitzades per la retirada de suports verticals de 
línies i cablejats elèctrics i telefonia en el conjunt dels barris de la ciutat, fet que incideix directament en el  
procés de millora del paisatge urbà mitjançant la retirada de suports verticals de línies aèries.  

 
 
 
Resultats Assolits 
 
• S’han assolit les fases d’actuació urbanística derivades del procés de la tramitació de les figures de 

planejament i suspensions de llicències descrites anteriorment.  
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Els objectius s’han assolit satisfactòriament. 
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URBANISME 

Gestió del sòl                                                                                                                     15105 

 

 2016  
 
Objectius  
 
� Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins 

de l’urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i 
amb perspectiva de gènere. 

� Estimular la creació de nou sòl per a la implantació 
d’activitats productives i vetllar per a que les activitats que 
es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que 
necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat amb 
barreja d’usos i tramitar les modificacions normatives de 
regulació dels usos productius i comercials en adaptació al 
nou context legal. 

� Mantenir i garantir la capacitat de disposició de sòl per a 
dotacions i equipaments. 

� Prioritzar el pla d’esponjament de la zona nord del barri de 
ca n’Anglada i continuar, conjuntament amb la generalitat 
de Catalunya, el procés d’execució per a la remodelació 
del barri. 

� Contribuir, des de la vessant de la gestió urbanística, a 
l’assessorament per la materialització dels accions 
endegades per l’Ajuntament per a la dinamització de 
l’àmbit sud del centre i del Vapor Gran. 

� Vetllar per tal que els ciutadans i ciutadanes de terrassa 
puguin accedir a un habitatge digne i adequat. 

� Fomentar l’ocupació del parc d’habitatges buits propietats 
d’entitats bancàries i grans propietaris, mitjançant 
l’aplicació de la normativa.  

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Posada en servei a favor de la ciutadania de bona part del parc d’habitatges buits, propietat de les 

entitats financeres del municipi. 
� Millorar la qualitat de vida dels residents del barri de Ca n’Anglada, generant riquesa al territori des d’un 

punt de vista econòmic; i millorar la qualitat dels interiors d’illa de les zones, creant uns espais lliures i 
dignes. Per al 2016 s’espera la finalització de la 2ª fase de l'esponjament i l’inici de les actuacions per a 
l’execució de la tercera fase 

�  Atraure noves activitats econòmiques i estimular el desenvolupament i creixement del teixit productiu     
existent a la ciutat. 

�  Donar resposta a les noves demandes i necessitats d’implantació d’equipaments i serveis en el conjunt  
de la ciutat. 

� Materialització de les previsions del POUM per a donar continuïtat al desenvolupament urbanístic, 
econòmic i social de la ciutat. 

 
 
 
 
 

Vinculac ió al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de Terrassa 
i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la neteja. 
 
Compromisos 
63.Donarem continuïtat al projecte 
d’esponjament de Ca n’Anglada. 
68. Actuarem en la dinamització 
urbanística de l’àmbit sud del centre i el 
Vapor Gran, d’acord amb els resultats 
del procés participatiu realitzat. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 
 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Actuacions realitzades 
• Impuls i col·laboració per possibilitar la viabilitat econòmica, i la posterior execució, de les previsions de 

sectors pendents de desenvolupament, aturats per manca d’iniciativa privada, entre d’altres Palau Sud-
Can Guitard, Els Bellots, Vapor Cortés, Pla del Bonaire, Can Colomer o Sala i Badrinas.  

• Canvi de la modalitat d’execució del sistema de reparcel·lació del Polígon d’Actuació PA-BAL001 
Puignovell Baldrich, passant a mans de la iniciativa pública. 

• Col·laboració en els treballs de revisió del projecte d’urbanització del Pla de Millora PM-SEU095, Santa 
Eulàlia. 

• Últims treballs d’adquisició, tapiat i reallotjament dels blocs 5 i 6 i del local comercial, corresponents a la 
2ª fase de l’esponjament de Ca N’Anglada. 

• Reallotjaments provisionals de part dels propietaris ocupants dels blocs afectats per la 3ª fase, amb 
problemes de salut o mobilitat. 

• Redacció del projecte d’enderroc dels blocs de la fase 2 i d’urbanització provisional de l’espai resultant, i 
inici de la licitació. 

• Aprovació del Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, per a la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament d’un terreny ubicat entre els carrers de Fàtima, Isidre 
Nonell i Estatut per a destinar-lo provisionalment a aparcament (Can Roca II). 

• Aprovació del Conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa, Caixabank S.A. i Building 
Center S.A.U. per a la posada a disposició d’habitatges a favor de persones i unitats familiars en situació 
de risc d’exclusió residencial.  

• Obtenció, mitjançant cessió obligatòria gratuïta, de sòls qualificats d’equipaments comunitaris i espais 
lliures de nova creació, per a la seva destinació a finalitats d’ús públic i social.  

• Formalització de permuta entre l’INCASÒL i l’Ajuntament per a l’adquisició dels locals a la Carretera de 
Matadepera per a equipaments comunitaris, en contraprestació d’una parcel·la d’ús residencial lliure .  
Pla del Bonaire equipaments per uns terrenys per a la promoció pública d'habitatges en règim de lloguer 
assequible. 

• Gestió dels treballs previs per a la posterior subscripció de convenis d’acceptació municipal de la cessió 
d’ús d’espais privats d’ús públic als barris de Can Roca i Can Boada.  

• Aprovació de les quotes urbanístiques per a l’execució de les obres d’urbanització de la cantonada del 
C/Puignovell amb C/Baldrich. 

• Aprovació del Projecte de Reparcel·lació del sector PM-SKE001, Saifa Keller. 
• Aprovació de l’alienació de dues parcel·les sobreres al carrer Mossèn Pursals. 
• Aprovació del plec de clàusules administratives de la concessió demanial per a l’ampliació del servei 

d’urgències de Mútua de Terrassa. 
• Estudi jurídic de la possible modificació de les determinacions del POUM relatives a la participació dels 

sectors i polígons en el finançament de la Riera de Palau. 
 
 
 
Resultats Assolits 
 
• Avanç en els treballs de recerca de viabilitat econòmica de sectors pendents de desenvolupament, 

aturats per manca d’iniciativa privada 
• Increment de la bossa d’habitatges destinats a lloguer social. 
• Reordenació jurídica de la situació física dels espais d’ús públic de titularitat privada.  
• Incorporació de béns destinats a sistemes d’equipaments i espais lliures per a la seva ulterior destinació 

a usos d’interès públic i social. 
• Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Els objectius fixats s’han acomplert amb caràcter general.  
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08. EGARVIA SA 
  

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Implementar una plataforma de gestió integral de les 

diferents seccions d’EGARVIA, incloent-hi un nou sistema 
de pagament de l’estacionament regulat. 

� Mantenir una promoció permanent de l’ús dels aparcaments 
públics de la xarxa FacilPk. 

 
 

 
Resultats esperats 
 
� Tecnificar els sistemes d’informació de totes les seccions 

de l’empresa per millorar l’explotació. 
� Facilitar la gestió i el pagament per part de l’usuari/ia de 

l’aparcament regulat. 
� Augmentar l’ocupació de la xarxa d’aparcaments públics 

gestionats per Egarvia, SA 
 
 

 
Actuacions realitzades 
 
Durant l’any 2016 en relació al primer objectiu hem fet una 
recerca activa de referències i solucions aplicades a d’altres 
ajuntaments. També hem iniciat la preparació de la 
documentació tècnica i administrativa per poder procedir 
posteriorment a la necessària licitació. 
 

Noves promocions any 2016 a la secció d’aparcaments: 
 
- Oferta nous abonats aparcament 1er de Maig, al cursar un alta de 24 hores 3 mesos gratis, descompte 

prorratejat en 12 quotes mensuals.  
- Unificar preu abonament motocicletes a 20€/mes als següents aparcaments: Avda. Barcelona, Lluis 

Companys, 1 de Maig, Vapor Universitari i Sant Leopold.  
 
Promocions consolidades  
 
- En tots els aparcaments: 

• Als mesos de  maig i de novembre és redueixen tarifes al 50% dels vals comerç en tots els 
aparcaments. 

• Publicitat als aparcaments, oferta al contractar el lloguer d'un rètol lluminós durant tot un any 
l'últim trimestre gratis. 

• Oferta gremi d'hostaleria, preu vals comerç a 0,50€/unitat. Treballadors gremi d'hostaleria 
30% de descompte en els abonaments. 

• Per la compra d'un vehicle nou, 3 mesos gratis i un 25% de descompte durant tot un any en 
tots el aparcaments de FàcilPk. 

 

Vinculació al  Pla de mandat  
2015 – 2019 

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

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Pantà, 20 
08221 Terrassa 

Tel. 93.739.70.00 
Fax. 93.739.70.40 

www.terrassa.cat 
 
 
 

 74 

- Aparcament Avinguda Barcelona: 
• Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a 

l’entorn de l'Avinguda Barcelona. 
• Centre d'oració 50% de descompte en la tarifa el divendres a l’Avinguda Barcelona. 
• Fira de l’Oliva, canvi tarifes 4 hores 3€, dia sencer 5€. 

- Aparcament Sant Leopold: 
• Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a 

l’entorn del C/Sant Leopold.  
• Tarifes rotació cap de setmana 4 hores 3€, dia sencer 5€. 

- Aparcament Lluis Companys: 
• Canvi tarifes 4 hores 3€ i tot el dia 5€ : Fira Modernista, Expocerimònia, Vallès Motor, 

Expohabitatge, Esplai, Festa Major de Terrassa). 
• Abonaments i Vals descompte pels diferents esdeveniments del Centre Cultural. 
• Tiquet-abonament per actes de durada inferior a 6h, és de 2€.  
• Tiquet-abonament dia (durada superior a 6h), és de 5€. 
• Val descompte de diferents durades (½ h, 1h o 2h) 50% descompte 

- Aparcament Plaça Progrés: 
• Tiquets- abonament a 5€/dia a diferents actes ( DENIM, TNT i Fira d’Hivern i Fira d’Estiu). 
• Mercat de les puces tarifes especials als i les paradistes, de 8 a 16h. 3€. 

 

Resultats Assolits 
 
Els ingressos de la zona blava respecte a l’exercici anterior s’han incrementat en un 2,31%, tot i la petita 
reducció de places. 
 
A la secció d’aparcaments els ingressos han augment en un 8,84 % motivats en part per la millora de la 
conjuntura econòmica general però també per les campanyes de promoció dutes a terme durant l’exercici.  
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
En relació al futur aplicatiu de gestió integral atès que s’està treballant sobre el projecte i s’està duent a terme 
un anàlisi tècnica conjunta amb altres serveis municipals implicats, es preveu que el resultat sigui important i 
productiu. 
 
Respecte a la secció d’aparcaments, l’evolució dels resultats és molt positiva i sembla indicar que es 
consolida el canvi de tendència, d’acord amb la millora de la conjuntura socioeconòmica. 
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09. ECO EQUIP SAM 
  

 
2016  

 
 
Objectius 
 
� Definir i posar en marxa actuacions per adaptar l’empresa a 

les necessitats actuals. 
� Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis de neteja 

viària i de recollida de residus. 
 

 
Resultats esperats 
 
� Disposar d’un pla d’actuació que estableixi les accions 

necessàries a realitzar en el curt i mig termini orientades a 
la millora del servei. 

� Incrementar i modernitzar parc mòbil de l’empresa per 
intensificar i ampliar les accions de recollida de residus i 
neteja viària. 

� Augmentar la plantilla de l’empresa, mitjançant 
contractacions indefinides i temporals que permetin la 
recuperació del nombre d’efectius que s’han perdut en els 
darrers anys. 

� Millorar la recollida dels residus i la neteja viària de la ciutat, 
així com la percepció que té la ciutadania respecte del 
servei. 

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
Durant els primers mesos del 2016, i en el marc del Pacte de ciutat per a la neteja i la recollida selectiva de 
residus, es va concloure l’anàlisi de la situació actual de l’empresa pel que fa als recursos econòmics, 
materials, tècnics i humans. Aquest anàlisi ha permès determinar les mancances actuals que incideixen en la 
qualitat del servei. Com a resultat del Pacte s’han realitzat les següents accions: 
 
- Increment del pressupost municipal destinat al servei de neteja i gestió de la recollida de residus. 
- Licitació de la compra de vehicles i altre material per incrementar i millorar la flota i els recursos materials de 
l’empresa. Renovació de 21 vehicles:  
- Realització de processos selectius per a la contractació de personal tant indefinit com temporal i destinat a 
tots els departaments de l’empresa (recollida de residus, neteja viària, tallers i oficines).  
- Reforçar els serveis municipals per millorar la capacitat per informar a la ciutadania i per vetllar pel 
compliment de l’ordenança de la neteja i la gestió de residus 
- S’ha treballat coordinadament amb el Servei de Desenvolupament d’aplicacions de l’Ajuntament i la Direcció 
de l’Àrea, en la definició dels requeriments tècnics i funcionals per a l’adquisició d’un sistema de gestió que 
millori l’eficiència, eficàcia, agilitat i transparència del servei de neteja i recollida de residus. 
 
 
Resultats Assolits 
 
Increment del pressupost destinat a la millora del servei en gairebé 2’7 milions d’euros. 

Vinculació al Pla de mandat  
2015 – 2019 

 
Prioritat 
3. Millorarem el model urbà de 
Terrassa i potenciarem la mobilitat, la 
sostenibilitat, el manteniment i la 
neteja. 
Compromisos 
75. A partir d’un gran pacte ciutadà 
avançarem cap a un servei de neteja i 
de recollida de residus eficient i de 
qualitat incrementant els recursos a 
l’empresa pública Eco-Equip. 
 
 
Àmbit Competencial 
Competència pròpia 
 

 
Destinataris 
Conjunt de la ciutadania de Terrassa 
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Adquisició de vehicles i material. Al 2016 s’han renovat/incrementat la flota amb 21 vehicles: 5 furgonetes, 4 
escombradores, 2 camions recol·lectors, 4 vehicles satèl·lits, 4 bolquets i 2 caixes de recollida. 
Contractacions de personal: s’ha incrementat la plantilla fixa de l’empresa en 17 persones. A més s’han 
realitzat 20 contractacions temporals, 12 per campanya fulla i nadal i 8 per recollida de mobles. 
S’han adquirit i instal·lat 240 contenidors d’orgànica per a rutes de càrrega lateral. 
S’han licitat i iniciat les obres de millora de les instal·lacions de l’empresa Eco Equip amb l’adequació del 
solar contigu al carrer d’Esla per a logística. Aquestes finalitzaran a principis de 2017. 
De forma coordinada amb la secció de Residus del Servei de Medi Ambient, s’ha definit un protocol 
d’inspecció i s’han dut a terme sessions formatives adreçades tant als equips d’inspecció com a la Policia 
municipal. 
 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Seguint amb els esforços pel desenvolupament dels compromisos definits en el Pacte per la Neteja i la 
Recollida Selectiva, l’Ajuntament de Terrassa ha incrementat els recursos destinats a aquest servei en 
gairebé 2,7 milions d’euros el 2016. Això s’ha traduït en la renovació de la flota de vehicles d’Eco-Equip, 
l’increment de la plantilla, la compra de nous contenidors d’orgànica de càrrega lateral i l’acondicionament 
d’un solar, al carrer d’Esla, per millorar la logística de l’empresa. Aquest increment dels recursos és una 
mostra del compliment del compromís adquirit per l’Ajuntament al Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva 
per avançar cap a un model de ciutat on el manteniment i la neteja tinguin un protagonisme central. Un 
compromís i un esforç que ha de ser compartit per tothom, amb la implicació dels agents socials i el conjunt 
de la ciutadania, i que vol sensibilitzar sobre la presa de responsabilitat de tota la societat en un tema tan 
important com aquest. 
Pel que fa al 2017, s'ha refermat el propòsit de continuar aquest esforç dins del compromís amb el Pacte de 
Neteja. La voluntat és incrementar en 2,7 milions més els recursos destinats al servei de neteja i recollida de 
residus. L’objectiu és continuar amb la modernització i avançar en la renovació i la millora del servei que rep 
la ciutadania. L’objectiu és que aquests 2,7 milions d’euros es destinin a tirar endavant una nova línia de 
càrrega lateral per modernitzar el servei, continuar amb la renovació de la flota i seguir incrementant la 
plantilla fixa. 
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10. TANCAMENT ECONÒMIC 

10.Tancament econòmic 
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1. Execució del pressupost de despesa de Capítol II  i Capítol IV a 31 de desembre de 2016  
 
 

Pressupost 2016 amb 
modificacions Executat a 31/12/2016 (€) % d’execució 

Servei 
CAPÍTOL 

II 
CAPÍTOL 

IV 
CAPÍTOL 

II 
CAPÍTOL 

IV 
CAPÍTOL 

II 
CAPÍTOL 

IV 

Direcció de l'Àrea 76.995,00 0,00 57.192,84 0,00 74,28% 0,00% 

Pla de Barris 48.870,00 41.000,00 28.767,54 31.468,68 58,87% 76,75% 

Servei d'Urbanisme 165.205,00 0,00 139.973,89 0,00 84,73% 0,00% 

Servei de Gestió de l'Espai públic 5.039.488,00 0,00 5.049.551,90 34.172,38 100,20% 0,00% 

Servei de Medi ambient 813.395,00 35.400,00 785.432,28 34.350,62 96,56% 97,04% 

Servei de Mobilitat 1.201.515,00 6.288.335,00 1.210.036,89 6.166.608,83 100,71% 98,06% 

Servei de Projectes i Obres 3.234.648,00 0,00 3.126.476,77 0,00 96,66% 0,00% 

Servei de Seguretat, Via pública i PC 837.065,00 18.360,00 607.239,09 18.335,00 72,54% 99,86% 

TOTAL: 11.417.181,00 6.383.095,00 11.004.671,20 6.284.935,51 96,39% 98,46% 
 
 
 
2. Execució del pressupost de despeses d’inversions  –Capítol VI- a 31 de desembre de 2016.  

 
 

Servei Programa/aplicació 
pressupostària 

Inicial + 
modificacions 

A 
pendents 

D 
pendents 

Obligacions 
reconegudes 

RC 
pendents 

Saldo 
Lliure 

        

Direcció de l'Àrea 

Accessibilitat 

  
Inversions reposició 
infraestructura 50.000,00 0,00 37.633,35 0,00 0,00 12.366,65 

        

Servei de Via pública, seguretat i protecció civil 

Policia Municipal 

Altres inversions serv.policia 105.233,70 0,00 4.247,10 100.986,60 0,00 0,00 

Protecció Civil 
  Altres inversions reposició 82.459,20 0,00 0,00 11.482,90 0,00 70.976,30 

        

Servei d'Urbanisme 

Gestió del sòl 

Inversió nova terrenys 4.462.121,64 281.801,17 6.999,54 4.149.523,08 4.611,81 19.186,04 

Gestió del sòl 
  Inversió nova terrenys 1.209.533,47 0,00 0,00 1.209.533,47 0,00 0,00 

        

Servei de Projectes i Obres 

Obra pública 

Despeses aplic.informàtiques 2.456,30 0,00 0,00 2.456,30 0,00 0,00 

Manteniment infraestructures 

Altres inversions reposició 1.740.485,81 725.531,97 30.728,43 973.169,16 0,00 11.056,25 

Equipaments ús múltiple 

  

Reposició edificis 
equipaments míltiple 1.415.016,08 93.560,79 358.864,06 755.735,42 0,00 206.855,81 
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Ellumenat públic 
Inversió nova instal·lació 
enllumenat 209.908,28 38.160,79 5.591,41 106.088,95 0,00 60.067,13 

        

Pla de Barris 

Infraestructures obres Pla de barris 
  Altres inversions reposició 50.000,00 0,00 12.850,20 0,00 0,00 37.149,80 

        

Servei de Gestió de l'Espai públic 

GEP-Manteniment jardineria 
Altres inversions reposició 
infraest. 352.035,04 35.994,96 116.569,28 171.880,14 0,00 27.590,66 

Inversió nova maquinària 9.689,69 0,00 0,00 9.689,68 0,00 0,01 

Inversió nou mobiliari 320.417,06 0,00 0,00 76.929,09 0,00 243.487,97 

Manteniment 

Altres inversions reposició  335.127,77 22.744,42 13.984,58 297.102,95 0,00 1.295,82 

Gestió via pública 
Inversió nous elements 
transport 14.527,26 411,10 0,00 14.116,16 0,00 0,00 

Inversió nou mobiliari 1.662,00 0,00 0,00 1.662,00 0,00 0,00 

Inversió nous equips oficina 1.295,91 0,00 0,00 1.295,91 0,00 0,00 

Inversió nova maquinària 1.625,22 0,00 0,00 1.625,22 0,00 0,00 
Altres inversions reposició 
manteniment VP 1.575.542,87 358.481,48 240,94 1.197.532,94 0,00 19.287,51 
Altres inversions reposició 
mant.infra 84.440,74 0,00 0,00 2.662,00 0,00 81.778,74 
Altres inversions reposició 
mant.infra 1.573.218,35 370.417,83 658.109,92 519.126,85 0,00 25.563,75 

Inversió maq.nova GEP 3.766,13 0,00 0,00 3.766,13 0,00 0,00 

  
Reposició equipaments ús 
multiple 23.965,00 0,00 21.901,00 0,00 0,00 2.064,00 

        

Servei de Mobilitat 

Transports 
  Altres inversions reposició 66.000,00 13.730,35 6.465,02 29.588,35 0,00 16.216,28 

        

Servei de Medi ambient 

Cicle aigua 

Inversió nova instal·lació 88.445,33 0,00 13.397,79 69.910,24 0,00 5.137,30 

Medi Natural 

Altre reposició medi natural 638.724,04 85.681,22 228.363,14 288.923,09 0,00 35.756,59 

Inversió nova maquinària 1.805,01 0,00 0,00 1.805,01 0,00 0,00 

Reposició edificis 295.000,00 77.669,98 176.143,40 40.597,85 0,00 588,77 

Medi Ambient             

  
Inversió nova utillatge medi 
ambient 942,15 0,00 0,00 942,15 0,00 0,00 

 
 
        

ECO EQUIP, SAM 

Recollida de Residus             
  Inversió elements transport 329.120,00 34.364,00 294.756,00 0,00 0,00 0,00 
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 TOTAL: 15.044.564,05 2.138.550,06 1.986.845,16 10.038.131,64 4.611,81 876.425,38 
 
 

2. Execució del pressupost d’ingressos a 31 de dese mbre de 2016  
 

Liquidació per serveis 
 

Servei Pressupost 2016 
Liquidat a 31/12/2016 

(€) 
(%) 

Servei de Seguretat, Via pública i PC 759.788,00 870.552,58 114,58% 
Servei de Medi ambient 833.515,12 959.509,98 115,12% 
Servei d'Urbanisme 819.498,60 1.001.541,13 122,21% 
Servei de Mobilitat 1.972.199,47 1.982.145,02 100,50% 
Pla de Barris 202.006,00 0,00 0,00% 

TOTAL: 4.587.007,19 4.813.748,71 104,94% 
 

Liquidació per Capítols: 
 

Capítol Pressupost 2016 Liquidat a 31/12/2016 (€) (%) 

Capítol 3: Taxes, multes i llicències 2.119.354,93 2.488.297,65 117,41%
Capítol 4: Transferències per subvencions 2.292.345,26 2.204.204,38 96,15%
Capítol 5: Cànons i lloguers 175.307,00 121.246,68 69,16%

TOTAL: 4.587.007,19 4.813.748,71 104,94%
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11. INDICADORS DE GESTIÓ I RESULTAT

11. Indicadors de gestió i resultat 
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ACCESSIBILITAT 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
Accessibilitat 2014 2015 2016 

Nombre de guals accessibles 145 148 0 

Adhesions al pacte per a l'Accessibilitat (acumulat) 34 39 45 

Dones - - 2 

Homes - - 4 

Altres (entitats, associacions,...) - - 0 

Número de reunions internes 33 65 80 

Número de reunions de la Comissió d’Accessibilitat 9 7 8 

Número d'altres reunions d'Accessibilitat (Comitè, Plenari, Associacions,...) 24 20 13 

Assessorament intern des de l'Oficina d'Accessibilitat (consultes, projectes,...) - 18 34 

Assessorament extern des de l'Oficina d'Accessibilitat (instàncies, trucades, email,...) - - 72 

Sol·licituds d'Informació - 72 2 

Dones* - - 2 

Homes* - - 0 

Altres (entitats, associacions,...)* - - 0 

Peticions - - 58 

Dones* - - 14 

Homes* - - 31 

Altres (entitats, associacions,...)* - - 13 

Queixes - - 12 

Dones* - - 1 

Homes* - - 11 

Altres (entitats, associacions,...)* - - 0 

*sexe de la persona que fa la consulta, queixa o petició    
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POLICIA MUNICIPAL 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors generals 

Nombre policies municipals   224 225 219 

Dones 29 31 32 

Homes 195 194 187 

Hores de treball 364.355,35 360.429,14 362.957,78 

Hores d'absentisme 5.807,36 6.150,23 6.273,00 

Hores de permisos 54.483,48 53.348,74 64.214,95 

Hores de formació policial 11.983 9.306 8.225 

Nombre de cotxes policials  33 36 34 

Nombre de motocicletes / scooters policials 51 51 60 

Mitjana antiguitat cotxes policials (anys) 11 9 13 

Mitjana antiguitat motos policials (anys) 13 14 10 

% renovació cotxes 30% 0% 30% 

Nombre de denúncies per infraccions de les OOMM (per tipus) 919 989 815 

Nombre d’objectes perduts custodiats 841 1.400 1.818 

Nombre de representants d'entitats i associacions al Consell 4 4 4 

Indicadors d’atenció al públic en dependències policials 

Total de persones ateses a l’oficina d’atenció ciutadana per unitat  7.719 7.130 6.159 

Dones - - - 

Homes - - - 

Mitjana de temps d’espera (minuts) 12 13 22 

Temps mig d'atenció personalitzada (minuts) 30 30 25 

Temps d'estada (minuts) 42 44 47 

Indicadors accidents de trànsit 

Total d’accidents de trànsit 1.827 1.980 2.098 

Amb víctimes 710 718 834 

Sense víctimes 1.117 1.262 1.264 

Total de víctimes en accidents de trànsit per lesivitats dels implicats: 963 949 1.106 

Mortals 5 4 0 

Greus 44 49 41 

Lleus 914 896 1.065 

Indicadors denúncies trànsit 

Total de denúncies de trànsit (Ajuntament+SCT) 45.675 33.235 35.620 

Total de denúncies de trànsit (Ajuntament ) 44.261 31.726 33.995 

Total de denúncies de trànsit (SCT) 1.414 1.509 1.625 

Indicadors de fets delictius 

Total de fets delictius per tipus (delictes / faltes /altres fets) / any  11.750 12.131   

Delictes 5.422 5.867   

Faltes 5.885 5.788   

Delictes de trànsit 443 476   

Total de fets delictius per unitat instructora 11.750 11.655   

Policia Municipal de Terrassa 3.213 2.997   
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Mossos d'Esquadra 7.584 7.712   

Altres localitats 953 946   

Nombre persones detingudes/imputades (investigades)  1.519 1.553 1.584 

Detingudes 993 987 989 

Crida i recerca 172 189 163 

Imputades (investigades) 354 377 432 

Dones - - - 

Homes - - - 
Indicadors intervencions 

(novetats) 

Nombre d'intervencions (novetats) per tipologia 29.339 29.093 29.972 

Trànsit 4.884 4.877 5.139 

Administratives 12.529 12.648 13.573 

Judicial 7.784 7.336 6.967 

Assistencial 2.714 2.864 2.901 

Anomalies via pública 1.428 1.368 1.392 

Indicadors sessions formatives i informatives 

Nombre total sessions de xerrades / formacions  49 98 128 

Nombre de participants en xerrades / sessions formatives  1.639 2.906 3.988 

Nombre de participants en xerrades / sessions formatives. Educació Viària 11.600 13.564 14.860 

Primària 3.861 4.960 4.960 

Secundària 5.329 6.184 6.184 

"Game over" 1.200 1.210 2.546 

"Road Show"/"Canvi de marxa" 1.210 1.210 1.170 
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VIA PÚBLICA 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors 
Nombre d’expedients iniciats per abandonament de vehicles a la via 
pública.  1.053 1.033 1.198 

Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats. 265 248 345 
Nombre d’expedients iniciats per incompliment de les OOMM a la via 
Pública 920 989 831 

Dones - - - 

Homes - - - 

Nombre de sancions per incompliment de les OOMM a la via pública 691 656 341 

Dones - - - 

Homes - - - 
Ingressos generats per sancions per incompliment de les OOMM a la via 
pública (€) 64.087,70 € 79.771,30 € 122.292,25 € 

Nombre d’autoritzacions d’ocupació de la Via Pública per a activitats 1.894 1.985 2.144 

Ingressos generats per les autoritzacions d'ocupació de la via pública (€) 589.658,25 € 651.186,51 € 714.077,52 € 

Nombre d’autoritzacions de tall de carrer de la Via Pública 2.562 5.034 5.478 

Nombre de sol·licituds de terrasses de bar 550 527 514 

Noves sol·licituds - - 177 

Renovacions - - 289 

Renúncies     48 

Nombre d'expedients de terrasses de bar concedides 413 416 460 

Noves sol·licituds - - 173 

Renovacions - - 287 

Nombre d’inspeccions de terrasses de bar realitzades. 233 566 351 

Nombre d'expedients sancionadors tramitats relatius a terrasses de bar 22 35 28 
Ingressos generats per expedients sancionadors relatius a terrasses de 
bar (€) 1.500,00 € 2.000,00 € 1.600,00 € 
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PROTECCIÓ CIVIL 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors de gestió 

Nombre total de Plans Municipals d’emergència redactats. 3 0 0 

Nombre total de Plans Municipals d’emergència homologats. 14 16 1 

Nombre total de Plans Municipals d’emergència revisats. 6 8 3 

Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat municipal redactats. 29 12 26 

Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat privada supervisats. 19 21 8 

Nombre total d’activacions de Plans Municipal d’emergència. 4 5 1 

Nombre total de gestions i informes d’activitats relacionades amb el foc. 329 205 168 

Nombre d’avisos emesos a través de xarxes socials 197 322 204 

sistemes de protecció contra el foc 

Nombre d'actuacions en franges perimetrals 1 2 3 

Superfície en m² sobre la que s'ha actuat 184.600 89.120 232.700 
% sobre el total de franges perimetrals (*) - - - 

Nombre d'actuacions en basses/dipòsits 1 0 2 

Plantilla i oficines 

Nombre de persones en plantilla del servei de protecció civil 2,5 3,5 3,5 
Superfície (m²) de les instal·lacions del centre de protecció civil o centre de 
salvament i socorrisme 67 67 67 
 
(*)No ho podem comptabilitzar el % sobre el total doncs hi ha encara una part en estudi i una altra part la gestionen des del Servei de 
Gestió de l’Espai Públic (parcel·les internes)  
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MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Educació ambiental 

Escoles que formen la Xarxa 20 22 23 

Ciutadans informats al carrer 12.233 14.800 2.000 

Dones       

Homes       

Nombre membres Consell Municipal de Medi ambient. 33 33 33 

Nombre d’activitats Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa. 65 91 91 

Nombre total d’activitats àmbit educatiu. 479 68 68 

Nombre total d’activitats àmbit ciutadà. 24 23 23 

Nombre total d’alumnat participant 11.975 12.300 13.200 

Dones       

Homes       

Nombre total de persones participants. 712 890 993 

Dones       

Homes       

Nombre i tipologia d’usuaris de la vaixella reutilitzable i material cedit. 24.204 25.840 28.900 
Nombre de persones usuàries i consultes en el Centre de Documentació 
Educació Ambiental. 639 12 6 

Dones       

Homes       

Nombre persones participants en activitats ambientals (setmana medi ambient / 
eco-fòrum / setmana prevenció / estalvia a la llar / Nadal sostenible). 12.672 17.320 19.300 

Dones       

Homes       

Nombre de campanyes realitzades d’informació i sensibilització. 8 6 4 

Despesa en campanyes d’informació i sensibilització. 60.000 75.000 75.000 

Nombre Visites per tipologia (domicilis / comerços). 18.500 11.380 2.000 

% visites realitzades per cens. 8,50% 5,29% 2,43% 

Nombre total persones visitants del CIAB (consultes / visitants entorn). 8.189 3.412 4.300 

Dones       

Homes       

Nombre d’activitats al CIAB. 12 26 23 

Nombre reunions plenari Consell Municipal de Medi Ambient. 3 2 3 

Nombre de membres Consell Municipal de Medi Ambient. 43 47 62 

Nombre de participants a les diferents taules (Anella Verda / Energia / Gestió 
residus / Comunicació, Informació i Educació). 273 210 56 
Nombre de sol·licituds d’alta del servei de recàrrega municipal de vehicles 
elèctrics. 7 4 0 

Protecció salut 

Nombre de queixes de ciutadania Protecció salut.  1.098 1.037 1.334 

Nombre de denúncies de policia animals domèstics 352 383 562 

Altes cens d'animals de companyia i/o llicències per gossos. 1.066 1.959 2.188 

Cens a data 6.722 7.124 * 8.175 
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 2014 2015 2016 

Nombre d’espais de lliure circulació per gossos. 3 5 7 

Superfície total dels espais de lliure circulació de gossos. (m²)     12.332 

Nombre gestions CAAD (animals entrats / adoptats / recuperats / sacrificats). 874 1.175 0 

Animals entrats     1.010 

Recuperats     271 

Adoptats     515 

Eutanasiats     55 

Llicències gossos potencialment perillosos 324 457 344 

Nombre de participants en cursos. 60 19 0 

Dones       

Homes       

Nombre d'alumnes participants 3.620 462 200 

Dones       

Homes       
Nombre actuacions control de plagues urbanes (rosegadors / escarabats / 
mosquits / coloms). 562 561 602 

Nombre inspeccions control sanitari (d’aigües lúdiques en piscines i poliesportius 
/ locals pírcing-tatuatge / establiments alimentació, sorreres). 501 1.048 924 

Nombre total d’expedients per tipologia 888 979 1.077 

Animals 708 794 916 

Seguretat alimentària 10 19 32 

Insalubritat 170 166 129 

Sancions per incompliment tinença animals de companyia 243 181 238 

Qualitat ambiental 
Estalvi energètic (kWh / any).  
(A l'any 2016 no s'ha estalviat energia perquè s'han fet més tasques de gestió de 
factures entre altres) 4.000 11.553 0 

Estalvi en emissions CO2 (kg CO2 / any). 
Aquest indicador està interrelacionat amb l'anterior 5.250 3.080 0 

Estalvi energètic acumulat des de 2012 (kWh / any).  
Incorporem l'estalvi acumulat perquè expressa la feina feta des de l'any 2012 en 
endavant en aquest camp 5.527.086 7.552.394 9.577.701 

Estalvi en emissions CO2 acumulat des de 2012 (kg CO2 / any). 
Aquest indicador està interrelacionat amb l'anterior 1.282.687 1.759.858 2.237.030 

Total d’estalvi econòmic (€ / any)   504.348 15.227 114.180 

Percentatge execució nou pla qualitat. - 8% 20% 

Mitjana NO2 microg / m3   44 45  nd 

Mitjana PM10 microg / m3  23 23  nd 

% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de dia 8% 8% 8% 

% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de nit 15% 15% 15% 

Nombre de queixes rebudes 47 43 41 

Nombre de queixes ateses 42 25 33 

Nombre expedients disciplina per tipologia 56 50 42 

Soroll 44 39 38 

Contaminació lumínica 0 2 0 

Altres 12 9 4 

Nombre expedients no disciplinaris 80 33 25 

Cicle de l’Aigua 

Rendiment de la xarxa (% cabals registrats respecte cabals a xarxa) 79,00% 78,16% 79,66% 
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 2014 2015 2016 

Consum d’aigua (m3 / any) i clients del servei d’abastament per usos. Les dades 
que hi ha dels altres anys corresponen al consum municipal 648.109 774.006 756.623 

Talls d’aigua per impagament 4.713 2.817 375 

Tarifa social d’abastament d’aigua 1.068 1.026 1.344 

Tarifa social d’abastament d’aigua atorgades 663 890 1.132 

Dones    

Homes    

Tarifa social d’abastament d’aigua denegades 405 136 212 

Tarifa mitjana ponderada (cost mig de l’aigua €  / m3) 1,31 1,32 1,38 
Consum elèctric cicle de l’aigua (Les dades de 2014 i 2015 són només 
d'abastament) 17.544.624 17.871.846 21.568.365 

Cabal tractat EDAR Terrassa 13.511.337 13.196.100 13.209.381 

Control abocaments aigües residuals   111 170 

Ingressos instal·lacions sanejament Ajuntament -€- 288.138,14  319.853  335.259,91  
Despeses instal·lacions sanejament Ajuntament (no estan incloses les 
inspeccions a indústries ni les despeses de personal) -€- 254.146,13  152.839  202.283,04  

Autocontrol depuradores municipals 44 37 104 

Control lleres 2 0 0 

Laboratori Municipal 

Nombre d’analítiques aigües residuals 90 134 213 

Nombre  d’analítiques d’aigües de consum 84 126 52 

Nombre d’analítiques d’aigües continentals 68 36 38 

Nombre d’analítiques d’aigües lúdiques 28 31 28 

Nombre d’analítiques de control de legionel·la 175 116 168 

Nombre d’analítiques d’aliments 43 39 40 

Nombre d’analítiques de control de superfícies 87 95 135 

Nombre analítiques de partícules PM 10 de l’aire 245 232 204 

Nombre d'analítiques a fonts naturals 64 30 38 

Nombre d’altres analítiques del SMAS 11 17 8 
Nombre d’analítiques procedents de convenis d’entitats, d’altres Ajuntaments i 
de particulars. 80 64 100 

Nombre d’analítiques d’interlaboratoris 22 20 16 
Nombre de determinacions analítiques fisicoquímiques i microbiològiques 
realitzades 4.549 4.599 4.424 

Medi Natural 

Nombre d'horts en funcionament 8 13 13 

Acords signats 8 13 13 

Nombre de sol·licituds d'horts en curs. 7 2 2 

Projecte orenetes. Seguiment dels nius d’oreneta (ocupats) 726 (480) 893 (529) 766 (448) 

Tendències temporals en la mida poblacional dels ocells comuns PROJECTE 
SYLVIA (estiu) (nombre espècies/quantitat ocells) 

91 
17 

44 
11 

38 
13 

Superfície agrícola en actiu respecte el total de sòl no urbanitzable 13,49% 13,53% 13,53% 

Superfície forestal amb PTGMF respecte la superfície forestal total del terme  83,14% 83,14% 92,00% 
Superfícies de boscos on s'ha realiltzat treballs forestals respecte la massa 
forestal de tota Terrassa.  - 0,00% 0,46% 

Nombre de permisos de caça per danys a conreus o instal•lacions 11 25 52 

Nombre d’usuaris de les activitats organitzades relacionades amb la promoció 
del respecte i el coneixement dels valors naturals (municipals i altres activitats 
col•lectives de caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo de caire 
privat) Dades pendent desenvolupament Pla de Gestió Anella Verda - - -  
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 2014 2015 2016 

Dones       

Homes       
Nombre persones participants en activitats esportives realitzades en l’àmbit de 
l’Anella Verda.  - - 3.180 

Dones  - - - 

Homes -  - - 

Nombre d’acords de custòdia establerts en l’àmbit de l’Anella Verda - - 1 

Nombre d’acords d’apadrinament en l’àmbit de l’Anella Verda 1 2 3 

Metres lineals arranjats de la xarxa de camins  2.000 12.453 11.850 

Superfície agrícola en els espais urbans pendent de desenvolupar 100 Ha 100 Ha 100 Ha 

Tones de residus recollits als entorns naturals (torrent Sagrament i riera Arenes) 57 170 336 

Superfície d’horts urbans en funcionament (espais públic i privats) 7.479 13.819 13.819 

Número d’entitats que participen al Programa d’Horts Urbans 8 13 13 

Número d’adjudicacions de parcel·les d’horts municipals  1 56 70 

Número d’actuacions de manteniment en els entorns 815 673 750 

Despesa municipal en actuacions de millora en l’Anella Verda (Al 2016 hem 
inclòs 1 fase camí AV, guia AV i model senyalització) 5.929,00 320.329,58 157.267,60 

Nombre d’inspeccions de disciplina ambiental 2.164 0 1.648 

Tones de residus recollits per camins  57 14 68 

Consum d’aigua de les parcel·les d’horts municipals i urbans 10.563 13.031 23.441 

Residus 

Nombre de peticions de la ciutadania o d’ofici en l’àmbit de la gestió de residus 17.536 16.348 18.765 

Nombre d'inspeccions realitzades en l’àmbit de la gestió de residus 422 660 610 
Nombre total d’expedients disciplina ambiental per infracció de l’ordenança 
tramitats. 44 74 89 

Generació de residus Tn/any. 72.371 67.620 74.269 

% Recollida selectiva 32,74% 32,82% 32,67% 

Generació residus Kg/hab dia 0,92 0,86 0,95 

Nombre usuaris deixalleria 45.122 47.825 48.348 

(*) cens a data 31/07/2015   
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PROJECTES I OBRES 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 

 2014 2015 2016 

Obres 

Nombre de projectes d'obra redactats. - - 6 

Nombre de projectes d'obra aprovats. - - 6 

Nombre de memòries valorades d'obra redactades - - 22 

Nombre de memòries valorades d'obra aprovades - - 22 

% de projectes executats 67,00% 85,70% nd 
Mitjana de desviació del temps d'execució real de les obres/termini recollit a 
l'adjudicació (dies) 0 0 7 

Mitjana de desviació cost obres / import adjudicació (€) 2,00% 3,00% 1,66% 

Inversió / habitant. (€) 12,71 23,45 25,06 

Nombre informes topogràfics 43 35 45 

Interns 39 34 36 

A petició externa 4 1 9 

% de coordinació seguretat i salut/obres realitzades amb personal propi 99,90% 100,00% 83,33% 

% projectes redactats TBEM 100,00% 100,00% 100,00% 

% projectes iniciats TBEM 83,50% 100,00% 100,00% 

% projectes finalitzats TBEM 62,50% 100,00% 100,00% 

% projectes en execució TBEM 21,00% 0,00% 100,00% 

% projectes redactats ampliació TBEM 56,67% 100,00% 100,00% 

% projectes iniciats ampliació  TBEM 0,00% 3,23% 100,00% 

% projectes finalitzats ampliació   TBEM 0,00% 96,77% 100,00% 

% projectes en execució ampliació  TBEM 0,00% 0,00% 100,00% 

% projectes redactats TBEM 2015 - 94,12% 100,00% 

% projectes iniciats TBEM 2015 - 41,18% 100,00% 

% projectes finalitzats TBEM 2015 - 29,41% 100,00% 

% projectes en execució TBEM 2015 - 23,53% 100,00% 

Enllumenat 

Cost d’actes incívics a l'enllumenat públic/any (* només cable robat) 
94.284,00 

€ 
13.763,00 

€ 
52.708,00 

€ 

Lluminàries substituïdes 28 nd nd 

Número total làmpades 29.663 30.347 30.389 

Disminució despesa subministrament elèctric 2,40% 1,28% 9,00% 

Variació de la despesa energètica  6,00% 0,61% +3,00% 

Variació de les emissions de CO2  6,00% 0,00% +5,00% 

Avisos ciutadania per incidències 810 909 788 

Lúmens totals instal•lats respecte la potència instal•lada.  79,17 79 79 
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 2014 2015 2016 

% Lx mitjos estimats a la superfície il·luminada 15% 16% 15% 

Número total de làmpades per cada 1.000 hab. 140,7 140,7 141 

% de lúmens instal·lats de llum blanca 16% 16% 17% 

Consum elèctric per habitant KWh/hab.  61,82 66,1 66,1 

Kg de CO2 emesos per al total làmpades.  3997 3511 4381 

Kg de CO2 emesos per habitant.  18,55 16,29 20 

Número total d’avaries per cada 1.000 làmpades.  69 100 75 
Potència total instal•lada (equips+làmpada) respecte el número total de 
làmpades (W/làmpada). 147,22 147,22 146 
% inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total 
de quadres.  98% 52% 98% 
% de lluminàries amb contaminació lumínica respecte el número total de 
lluminàries.  5% 5% 5% 
Potència total contractada (equip+làmpada) respecte la potència instal•lada 
(kWc/kWi).  1,08 1,08 1,08 

Número de punts de llum per quadre.  73,78 73,2 73,6 

% de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure.  70,07% 69,15% 100,00% 

% de làmpades foses respecte el número total de làmpades.  7,10% nd 5,70% 
% d’avisos (que efectuen els ciutadans) per avaria respecte el número total 
d’avaries.  38,80% 30,40% 34,00% 
% d’avaries que es reparan en menys de 24 hores respecte el número total 
d’avaries.  77,00% nd nd 

% làmpades per tipologia (vapor de mercuri, halògenes, vapor de sodi, LED...).        

Vapor de mercuri 7,59% 7,59% 7,50% 

Vapor de sodi 71,58% 71,58% 71,50% 

Fluorescents 11,13% 11,13% 11,10% 

Halogenurs 8,81% 8,81% 8,90% 

LED (T<3500k) 0,00% 0,00% 0,00% 

LED (T>3500k) 0,89% 0,89% 0,90% 

Altres làmpades 0,00% 0,00% 0,00% 

% de potència instal•lada amb sistema de regulació de flux lluminós respecte a 
la potència total instal•lada.        

En capçalera 5,99% 5,99% 6,20% 

Punt a punt 0,00% 0,00% 0,00% 

Línia 77,35% 77,35% 78,10% 

Altres 0,00% 0,00% 0,00% 

Sense regulació 16,66% 16,66% 15,70% 
% de potència instal•lada amb sistema de telegestió respecte a la potència total 
instal•lada. 32% 33% 33% 
% gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. municipal, 
Consell, etc). 100% 100% 100% 

%  gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres..).  0% 0% 0% 

Número total de làmpades respecte la superfície il•luminada (làmpades / km2).  4388,42 4304 4398 
Potència total instal•lada (equip+làmpada) respecte la superfície il•luminada 
(kW / km2). 646,06 549 640 
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 2014 2015 2016 

Número total de làmpades per treballador/a del servei.  1895 1896 1899 

Número total d’actuacions per treballador/a del servei.  130,4 198 143 
% gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. municipal, 
Consell Comarcal, etc). 11% 11% 11% 

% gestió indirecta del servei de manteniment (consecució, altres, etc).  89% 89% 90% 

% d’hores de baixa sobre el total d’hores de conveni. 5% nd nd 

Sou brut base anual d’un treballador/a (oficial 1º electricista). 
20.361,00 

€ nd 
20.361,00 

€ 

% de dones sobre el total de treballadors/es.  13% 13% 13% 

% de treballadors/res amb titulació mitja sobre el total de treballadors/res. 25% 20% 19% 

Hores anuals de formació per treballador/a.  7,2 nd nd 

Accidents laborals per cada 100 treballadors/es.  12,5 nd nd 

Despesa corrent del servei d’enllumenat públic per habitant (€/ hab).  14,76 14,41 14,3 

Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab.). 9,3 9,18 8,7 

Despesa corrent del manteniment per habitant (€/hab.). 5,45 5,23 5,7 

% de despesa corrent del servei d’enllumenat públic respecte la despesa 
corrent del pressupost municipal.  2% nd 2% 

% de despesa del subministrament d'electricitat d'enllumentat respecte la 
despesa del servei d'enllumenat públic 63% 64% 61% 

% de despesa del subministrament d’electricitat del servei d’enllumenat públic 
respecte la despesa d’electricitat municipal.  36% 38% 40% 

% d’autofinançament per taxes i preus públics.  0% 0% 0% 

% d’autofinançament per aportacions d’altres institucions.  0% 0% 2% 

% de finançament per part de l’Ajuntament.  100% 100% 98% 

Despesa corrent del manteniment del servei d’enllumenat públic respecte el 
número total de làmpades (€/nº làmpades).  38,77 37,96 40 
Despesa del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el 
número total de làmpades 66,11 66,53 61,6 

Despesa corrent del servei d’enllumenat públic (subministrament + 
manteniment) respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades). 104,88 100,2 101,6 

Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh).  0,15 0,15 0,13 
Hores reals equivalents de funcionament de les instal•lacions del servei 
d’enllumenat públic. 2.984,44 3.191,00 3.217,00 

Clavegueram (GEP i PiO) 

Ml de xarxa.  408.724,00 408.924,00 409.270,00 

Ml de xarxa inspeccionada - - 1.500,00 

Ml de xarxa renovada. 800,00 900,00 711,00 

Nombre d'actuacions i/o obres de millora de la xarxa - - 10 

Nombre d’incidències obertes/any.  42 307 260 

Mitjana temps resposta a queixes ciutadans. (dies) 11 11 11 

Mitjana temps resolució incidències urgents. (dies) 1,5 1,5 1,5 

Núm. embornals substituïts.  92 28 14 
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GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors d’incidències 

Total incidències enregistrades 5.433 5.817 4.418 

Dones - - - 

Homes - - - 

Total incidències resoltes a l'exercici 2016 4.622 4.945 4.213 

Incidències resoltes a l'exercici 2016 corresponents a exercicis anteriors 582 669 712 

Nombre total d’incidències d’actes incívics   1.896 2.026 2.043 

Mitjana temps de resposta a les queixes dels ciutadans (dies) 11 11 11 

Mitjana temps de resolució d’incidències urgents (dies) 1,50 1,50 1,50 

Indicadors Parc de Vallparadís 

Zona verda m2 Parc de Vallparadís 393.045 395.207 395.207 

Consum d'aigua m3 Parc Vallparadís 59.086 77.792 70.014 
Nombre total d'escoles participants a les activitats d'aventura al Parc de 
Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l) 33 38 31 
Nombre total de  participants a les activitats d'aventura al Parc de 
Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l) 1.921 2.236 1.957 

Dones    

Homes    
Nombre total d’activitats realitzades al Parc de Vallparadís (Diversos 
Serveis de l'Ajuntament, entitats, AAVV, etc.) 85 152 92 

Parcs i jardins 

Zona verda m2  1.961.954,00 2.035.323,74 2.064.188,00 

Zona verda m2 per habitant. 9,10 9,45 9,60 

Nombre total d'arbres per habitant 0,27 0,16 0,18 

Nombre d’arbres plantats  47,00 84,00 302,00 

% d’arbres podats 8% 14% 17% 

€ invertits per habitant en zones verdes.  20,79 € 21,77 € 21,99 € 

Nombre d’incidències obertes exercici 2016 1.748 2.995 2.528 

Total incidències resoltes a l'exercici 2016 1.419 2.416 2.336 

Incidències resoltes a l'exercici 2016 corresponents a d'exercicis anteriors 139 373 410 

Mitjana temps resposta a queixes ciutadans (dies) 11 11 11 

Mitjana temps resolució incidències urgents (dies) 1,50 1,50 1,50 

Consum d’aigua m3.  327.239 435.951 393.857 

Despesa aigua €.  70.858,13 € 81.040,30 € 73.690,54 € 

% zones de jocs infantils adaptades a normativa 11% 85% 87% 

Nombre d'àrees de jocs infantils 182 187 179 

Nombre de jocs infantils reposats. 52 53 28 

Obres 

Kg asfalt en fred utilitzat 36.200 25.000 14.775 
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 2014 2015 2016 

Actuacions de manteniment sobre mobiliari (bancs, jocs infantils..) 402 876 957 

M2 de vorera reposada.  3.250 4.687,50 3.750 

Nombre de guals accessibles 145 69 48 

Nombre total d’incidències obertes exercici 2016 3.643 2.767 1.890 

Total incidències resoltes a l'exercici 2016 3.340 2.380 1.575 

Incidències resoltes a l'exercici 2016 corresponents a d'exercicis anteriors 435 290 298 

Nombre total d’incidències d’actes incívics 566 235   

Mitjana temps resposta a queixes ciutadans (dies) 11 11 11 

Mitjana temps resolució incidències urgents (dies) 1,5 1,5 1,5 

€ invertits per habitant en manteniment de via pública 11,82 € 10,46 € 11,24 € 

    

Habitants (font:anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016) 215.706 215.467 215.121 
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PLA DE BARRIS 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Dinamització joves adolescents 

Nombre de joves atesos 209 209 219 

Dones - - 73 

Homes - - 146 

Nombre de participacions 2.411 1.193 1.454 

Dones - - 0 

Homes - - 0 

Nombre d'activitats extraordinàries realitzades 48 51 37 

Nombre de joves contactats al carrer 139 144 123 

Dones - - 32 

Homes - - 91 

Espai família 

Nombre total de families participants 27 72 24 

Convivència i dinamització sociocultural 

Nombre participants patis oberts 388 333 523 

Dones 60 26 69 

Homes 328 307 454 

Dispositiu punt maurina 

Total persones ateses 82 93 0 

Dones - - 0 

Homes - - 0 

Total inserció laboral 19 22 0 

Dones - - 0 

Homes - - 0 

Actuacions urbanístiques 

% acumulat d'execució del Projecte d'Intervenció Integral 0,00% 0,00% 0,00% 

% acumulat d'execució d'obres 0,00% 0,00% 0,00% 

% acumulat d'execució acció social 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajuts a la rehabilitació 
Comunitats assessorades l’any 54 38 0 (*) 
Acumulat de comunitats assessorades, des de l’inici del programa el  
2010 254 292 292 
Avaluacions tècniques prèvies l’any 2 4 3 
Acumulat d’avaluacions tècniques prèvies des de l’inici del programa el 
2010 49 53 56 
Ajuts socials atorgats l’any 2 2 2 

Dones - - 1 
Homes - - 1 

Acumulat d’ajuts socials atorgats des de l’inici del programa el 2010 51 53 55 
Import total acumulat dels ajuts socials des de l'inici del programa el 
2010 - -    108.111,04 €  
Ajuts a la rehabilitació atorgats l’any 2 4 4 
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 2014 2015 2016 
Acumulat d’ajuts rehabilitació atorgats des de l’inici del programa el 
2010 28 32 36 
Import total acumulat dels ajuts a la rehabilitació des de l'inici del 
programa el 2010 - -    658.752,17 €  
Rehabilitacions finalitzades l’any 6 4 2 
Acumulat de rehabilitacions finalitzades des de l’inici del programa el 
2010 26 30 32 
Famílies beneficiàries l’any 33 40 36 
(*) Durant l’any 2016 no s’han assessorat comunitats noves. S’ha treballat amb comunitats repescades o comunitats 
amb les que ja s’estava treballant l’any anterior. 
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MOBILITAT URBANA 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors generals de gestió 

Cost d’actes incívics senyalització/any nd nd nd 

Nombre de queixes rebudes 2.316 2.500 3.547 

Nombre de queixes resoltes 2.029 2.133 2.237 

Percentatge de queixes resoltes 88% 85% 63% 

Nombre de guals autoritzats anualment 226 155 141 
Percentatge de barris convertits en zona 30 respecte del 
total (40 barris residencials) 38% 43% 43% 

Nombre de pilones nd nd nd 

Nombre de pilones noves instal·lades nd nd nd 

Nombre de pilones reposades per incidents nd nd nd 

Despesa en pilones (€) nd nd nd 

Indicadors de la senyalització viària 

Despesa en manteniment de la senyalització horitzontal 74.000,00 nd 116.042,00 

Despesa en manteniment de la senyalització vertical 200.000,00 nd 185.674,34 
Despesa total de manteniment (senyalització 
vertical+horitzontal) per habitant 1,27 0,00 1,40 
Nombre total d’actuacions de manteniment de 
senyalització de trànsit (Comunicats) 4316 1933 2045 
Percentatge de senyalització horitzontal repintada 
respecte del total de senyalització existent a la ciutat 6% 9% nd 

Nombre total de reserves noves per tipologia: 46.164 nd 381 

Càrrega i descàrrega (un.) 0 0 21 

Persones amb mobilitat reduïda (un.) 0 0 100 

Motos (un.) 0 0 260 

Parada taxi 0 0 0 

Parada bus 0 0 0 
Indicadors de ITS 

(sistemes intel•ligents de transport) 
Nombre de semàfors instal·lats (per vehicles, per 
viandants) nd nd nd 
Despesa total de manteniment de la senyalització 
semafòrica 432.440,80 nd 246.081,00 
Despesa total de manteniment de la senyalització 
semafòrica per habitant 2,00 nd 1,14 
Nombre total de sistemes intel·ligents de transport amb 
lectura de matrícula i gestió automàtica de denúncies.       

Cruïlles semaforitzades: 187 189 189 

Punts detecció: 163 163 163 

Panells informatius trànsit (PMV): 4 4 4 

Senyals informatives aparcaments: 6 6 6 

Senyals escoles: 11 11 11 

Pilones automàtiques: 36 36 36 

Càmeres supervisió trànsit: 7 7 8 

Càmeres gestió trànsit: 24 24 24 
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Càmeres pilones: 5 5 5 

Càmeres dotades d'OCR: 7 7 7 

Punts detecció amb Bluetooth: 8 8 8 

Nombre d’actuacions/incidències sobre els ITS 735 935 1.139 
Percentatge de canvi d’òptiques respecte del total 
d’òptiques a la ciutat 4% 5% 4% 

Indicadors relatius a l’ús del transport públic 

Nombre de viatgers i viatgeres 12.058.094 12.342.438 12.179.366 

Dones 0 0 63,5 

Homes 0 0 36,5 

Increment d'usuaris anuals (variació %) 0,27% 3,16% -1,32% 

Mitjana d'usuaris diaris  (Laborables) 46.200 43.969 43.640 

Mitjana d'usuaris diaris (Festius) 0 0 10.173 

Usuaris que utilitzen el servei a diari 0 0 65% 

Dones - - - 

Homes - - - 

Índex de puntualitat dels autobusos 89% 89% nd 

Index de satisfacció del client (sobre 10) 7,59 7,38 7,18 

Dones - - - 

Homes - - - 

Km recorreguts anuals 2.746.182,09 2.756.012,00 2.746.013,00 

Hores de servei anuals 230.769 225.587 230.771 

Cobertura tarifaria del servei 50% 52% 54% 

Edat mitjana de la flota (anys) 10 11 11,9 

Número de quilòmetres de carril bus - 6,3 6,9 

% del Km de carril bus respecte Km de xarxa viària 1,20% 1,20% 1,20% 

Nombre de parades de bus nd nd nd 

Percentatge de parades de bus amb marquesina 0,429 0,42 0,42 

Percentatge de parades de bus amb bancs nd nd nd 

Alumnes formats amb el programa viatjo amb tu 811 325 350 

Nenes - - - 

Nens - - - 

Indicadors relatius a la promoció de la bicicleta 

Número de Km de carril bici nd nd 18,6 

Número de formacions Ambicia't a l'institut 23 27 32 

Alumnes formats sobre el programa Ambicia’t a l’institut 149 635 640 

Dones - - - 

Homes - - - 
Nombre d’aparcaments per a bicis a la via pública o 
equipaments públics 1.122 1.315 1.350 
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URBANISME 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 
 2014 2015 2016 

Indicadors generals 
Número de suports elèctrics retirats durant l’any  38 67 
Acumulat de suports elèctrics retirats 318 (2012-2014) 356 423 

Indicadors patrimoni i gestió del sòl 
Núm. blocs enderrocats 1ª fase. 2 1 0 
Percentatge de blocs enderrocats en la 1ª fase 66,00% 33,30% 0,00% 
Núm. famílies reallotjades 1ª fase. 66 6 0 
Percentatge famílies reallotjades 1ª fase. 91,00% 9,00% 0,00% 
Núm. blocs enderrocats 2ª fase. 0 0 0 
Percentatge de blocs enderrocats en la 2ª fase 0,00% 0,00% 0,00% 
Núm. famílies reallotjades 2ª fase. 0 6 26 
Percentatge famílies reallotjades 2ª fase. 0,00% 18,75% 81,25% 
Núm. de blocs enderrocats en la 3 ªfase 0 0 0 
Percentatge famílies reallotjades 3ª fase. 0,00% 0,00% 0,00% 
Núm. famílies reallotjades 3ª fase. 0 11 2 
Percentatge famílies reallotjades 3ª fase. 0,00% 13,75% 2,50% 

Indicadors llicències 
Total llicències, autoritzacions i comunicacions d’obres 
sol•licitades segons tipologia 3.768 3.984 4.572 

Càr./desc.: 11 14 21 
Parcel·lació: 8 9 9 
1a ocupació: 59 75 93 

Tanques: 1 7 4 
Rases: 149 212 194 

Obres majors: 142 176 236 
Obres menors: 691 785 603 

Comunicats: 2.707 2.706 3.412 
Total anul•lacions sol•licitades segons tipologia 23 28 21 

Càr./desc.: 1 0 0 
Parcel·lació: 0 1 1 
1a ocupació: 0 1 0 

Tanques: 0 0 0 
Rases: 1 4 4 

Obres majors: 16 13 8 
Obres menors: 5 9 8 

Total llicències, autoritzacions i comunicacions d’obres resoltes 
segons tipologia (parcel•lació, tanques, obres majors, menors, 
etc ). 1.076 1.276 1.105 

Càr./desc.: 10 14 20 
Parcel·lació: 7 8 6 
1a ocupació: 68 71 71 

Tanques: 1 7 3 
Rases: 166 207 195 

Obres majors: 146 196 216 
Obres menors: 678 773 594 

Total usos de l’obra segons tipologia (locals, naus, habitatges, 
etc). 680 302 1.491 

Habitatges: 201 81 191 
Aparcaments: 272 181 1.249 

Locals: 26 12 26 
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Naus industrials: 10 7 8 
Altres: 171 21 17 

Total llicències de primera ocupació (sol•licitades / atorgades) 
segons districte       

Districte I: 15/16 11/10 nd 
Districte II: 4/5 2/2 nd 

Districte III: 10/11 16/17 nd 
Districte IV: 15/7 21/23 nd 
Districte V: 8/8 12/6 nd 
Districte VI: 7/4 8/3 nd 

Disseminats: nd 2/0 nd 
Indicadors jurídics 

Total expedients incoats segons tipologia (Denúncies i 
sol•licituds (DEDI), Ordre d’Execució (OEDI), Suspensió 
d’Obres (SODI), Sancionador Disciplina Urbanística (SADI)). 947 963 934 

DEDI: 678 798 792 
OEDI: 207 126 109 
SODI: 38 15 16 
SADI: 24 24 17 

Total expedients en tramitació segons tipologia (DEDI,) (OEDI), 
(SODI), (SADI). 1.141 1.012 847 

DEDI: 370 412 388 
OEDI: 512 377 273 
SODI: 229 188 157 
SADI: 30 35 29 

Total requeriments i resolucions dictats segons tipologia (DEDI, 
OEDI, SODI, SADI). 1.696 2.099 1.907 

DEDI: 453 997 985 
OEDI: 945 849 625 
SODI: 265 223 237 
SADI: 33 30 60 

Total expedients resolts segons tipologia (DEDI,) (OEDI), 
(SODI), (SADI). 1.025 1.166 1.048 
DEDI: 612 837 780 

OEDI: 289 253 200 
SODI: 90 58 45 
SADI: 34 18 23 

€ en multes coercitives i sancions segons el  tipus d’expedient 
(DEDI, OEDI, SODI, SADI). 132.760,49 € 428.344,82 € 408.318,70 € 

SODI: 37.900,00 € 69.200,00 € 98.700,00 € 
SADI: 34.566,24 € 2.250,00 € 10.470,00 € 
OEDI: 55.553,05 € 208.774,23 € 140.900,00 € 

Ex. Subs.: 1.452,60 € 144.983,58 € 154.939,91 € 
Cert. ISO: 3.288,60 € 3.137,01 € 3.308,79 € 

Indicadors de planejament 
Figures de planejament aprovades inicialment nd 1 4 
Figures de planejament aprovades provisionalment/definitiv. nd 3 1 
Suspensions preventives de llicències nd nd 2 

Indicadors Promoció Habitatge Social 
Nombre d'expedients HADI oberts 0 85 0 
Nombre d'habitatges cedits 14 6 32 
Nombre de multes tramitades 48 56 0 
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EGARVIA SA 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors servei grua 
Total de vehicles retirats de la via 
pública.(arrossegaments) 7.923 7.705 6.904 
Total de vehicles abandonats a la via pública 
desballestats 264 280 345 

Indicadors Pks 
Total places aparcaments soterrats 1.509 1.509 1.509 
Total abonats aparcaments soterrats 633 679 805 
Total concessionaris aparcaments soterrats 183 183 183 
Total places lliures aparcaments soterrats (sense 
rotació) 693 (45,92%) 647 (42,88%) 521 (34,53%) 
% Places lliures per aparcament       

Avinguda Barcelona 52,65% 51,18% 39,12% 
Plaça Lluís Companys 55,59% 42,66% 33,22% 

Plaça del Progrés 47,06% 41,83% 39,22% 
Carrer de Sant Leopold 45,81% 42,86% 37,44% 

Plaça del 1r de Maig 38,81% 43,01% 28,67% 
Vapor universitari 2,31% 9,64% 17,05% 

Nombre total de rotacions PKs 145.372 155.909 164.650 
Nombre d'aparcaments que ofereixen pàrquing per 
a bicicletes 0 0 0 
Nombre de places d'aparcament ofertades per a 
bicicletes en aparcaments 0 0 0 

Indicadors zona blava 
Total de places d’estacionament en zona blava 2.286 2.108 2.108 
Total de places per parquímetres 15,55 15,50 15,50 
Total tiquets 2.337.927 2.207.490 2.204.706 
Mitjana de tiquets mensual 194.827 183.958 183.726 
Recaptació / Pl. parquing / mes 92,27 € 97,05 € 99,27 € 
Recaptació / Pl. parquing / dia 4,18 € 4,17 € 4,40 € 
Percentatge de pagaments realitzats en efectiu 75,07% 74,48% 73,88% 
Percentatge de pagaments realitzats amb targeta 
de crèdit 24,93% 25,52% 26,12% 
Import total recaptat 2.482.724,25 € 2.414.629,40 € 2.446.734,25 € 
Percentatge d’hores ocupades / zona de les 
disponibles 64,00% 65,00% 65,50% 
Percentatge d’hores pagades / zona de les 
disponibles 44,33% 47,05% 47,15% 
Nombre de denúncies de zona blava 83.060 71.435 67.002 

Indicadors Personal (a 31/12/2016) 
Nombre d'efectius - - 70 

Dones     16 
Homes     54 

Efectius per departament 
Grua - - 26 

Dones - - 0 
Homes - - 26 
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 2014 2015 2016 
Aparcaments - - 13 

Dones - - 4 
Homes - - 9 

Responsables de Torn - - 5 
Dones - - 0 

Homes - - 5 
Zona blava - - 14 

Dones - - 8 
Homes - - 6 

Manteniment - - 4 
Dones - - 0 

Homes - - 4 
Administració - - 8 

Dones - - 4 
Homes - - 4 
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ECO EQUIP SAM 
Indicadors de gestió i resultat  

 
2016  

 
 2014 2015 2016 

Indicadors de recollida de fracció resta 

Tn 48.840,86 49.778,04 50.107,26 

Kg/hab.any 226,42 231,02 232,55 

kg/hab.dia 0,62 0,63 0,64 

Indicadors de recollida selectiva de residus 

Matèria orgànica 6.616,94 6.489,82 6.854,44 

Vidre 3.175,85 3.094,41 3.298,65 

Paper i cartró 3.896,44 4.511,33 4.820,79 

Envasos 3.956,92 3.952,80 3.972,05 

Voluminosos 2.763,15 3.263,26 3.532,99 

Fracció vegetal 168,84 55,75 176,08 

Piles 5,21 4,43 4,57 

Medicaments 1,71 1,02 0,58 

Tèxtil 490,08 464,29 532,65 

Càpsules de café     5,27 

Altres residus deixalleria 1.038,48 1.046,63 964,00 

Total selectiva 22.113,62 22.883,70 24.162,07 

Kg/hab.any 102,52 106,21 112,14 

kg/hab.dia 0,28 0,29 0,31 

Indicadors totals de residus 

Tn totals 70.954,48 72.661,76 74.269,33 

Kg/ Habitant i any 328,94 337,23 344,69 

KG / Habitant i dia 0,90 0,92 0,94 

 


