Pla d’acció municipal
Programes pressupostaris 2018

Territori i Sostenibilitat
Gener 2018
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QUADRE RESUM DE PROGRAMES ECONÒMICS PER SERVEIS
Coordinació i Serveis Centrals Àrea
Codi Orgànic
Codi Programa Nom Programa
1000
1000

92002
15323

COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA
ACCESSIBILITAT

Via Pública i Policia Municipal
Codi Orgànic
Codi Programa
1222
13001
1222
13201
1222
13501

Nom Programa
SERVEIS ADMINISTRATIUS VIA PÚBLICA I POLICIA
POLICIA MUNICIPAL
PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ D’INCENDIS

Mobilitat
Codi Orgànic
1224

Nom Programa
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ

1224
1224
Urbanisme
Codi Orgànic
1432
1432
1432
1432
1432

Codi Programa
13301
13401/13402/
13403
44111

Codi Programa
15002
15105
15107
15108/15109
15110/15112

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT
TRANSPORTS

Nom Programa
SERVEIS ADMINISTRATIUS URBANISME
GESTIÓ DEL SÒL
SERVEI JURÍDIC
LLICÈNCIES I PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Obres i Manteniment de l’Espai Públic
Codi Orgànic
Codi Programa Nom Programa
1433
15001
DESPESES DE GESTIÓ DE MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC
1433
15101/15102/
OBRA PÚBLICA
15103
1433
PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES
15321
URBANES
1433
16001
GESTIÓ XARXA CLAVEGUERAM
1433
16501
ENLLUMENAT PÚBLIC
1433
17101/17102 PARCS I JARDINS
1433
92901
IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES
Pla de Barris
Codi Orgànic
1437
1437
1437

Codi Programa
15222
15223
32701

Nom Programa
AJUTS REHABILITACIÓ PLA DE BARRIS MAURINA
ADEQUACIÓ INSTAL·LACINS PB MAURINA
ESPAI FAMILIAR PB MAURINA
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1437
1437
1437

32702
33401
32703

DINAMITZACIÓ COMUNITATS VEÏNS PB MAURINA
DINAMITZACIÓ JOVES ADOLESCENTS PB MAURINA
CONVIVÈNCIA SOCIO-CULTURAL PB MAURINA

Medi Ambient
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

16002
16222
17001
17212
17213
17211
31102
31101

CICLE DE L’AIGUA
GESTIÓ DE RESIDUS
SERVEIS GENERALS MEDI AMBIENT
MEDI NATURAL
INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
QUALITAT AMBIENTAL
LABORATORI MUNICIPAL
PROTECCIÓ DE LA SALUT
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Accessibilitat
1000
15323
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Direcció Àrea – Oficina tècnica promoció a l’accessibilitat
DADES DESCRIPTIVES

Descripció

La consagració del dret a l’accessibilitat universal per part de la Unió Europea
ha estat un factor decisiu que ha permès donar un impuls fonamental en la
consecució dels objectius de combatre tots aquells factors que propicien
limitacions sobre determinades persones.
La ciutat de Terrassa està realitzant des de fa anys un esforç important per
contribuir a la superació/eliminació de totes les barreres i divisions que
puguin afectar a la vida de les persones.
La signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, al juliol de 2012,
va suposar l’empenta que aquesta voluntat municipal necessitava per a
consolidar tots els processos de millora desenvolupats fins aleshores. L’objectiu
no és altre que promoure la implicació global de la ciutadania, a títol personal o
a través d’associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el
dret a l’accessibilitat universal.

Missió

Impulsar accions per garantir l’accessibilitat universal a la ciutat de Terrassa.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
5.Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial,
esportiva, universitària i turística de Terrassa.
48. Continuarem desenvolupant el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat
Universal.
66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a
l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles,
Compromís
adequats i ben conservats.
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal,
per millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional
pugui adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva
capacitat comercial.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Objectius:
-Superació i/o eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai
públic. També de les barreres en la informació i comunicació. Estem
treballant per millorar el dret a la informació del grau d'accessibilitat dels
espais, edificis, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber
Pla d’accessibilitat
si pot participar i amb quin grau d'autonomia.
-Definir estratègies que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones,
desenvolupant accions des d’un enfocament global que abasti tots els àmbits
de la vida dels terrassencs i terrassenques.
-Desenvolupar i impulsar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
-Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat.
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-Garantir espais de participació on associacions i entitats, interessades en
abordar l’accessibilitat, puguin proposar i debatre les actuacions a
desenvolupar.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?
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Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

Diagnosi
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S’estima que la rellevància d’aquest programa és alta ja que es tracta d’un programa
transversal dintre de l’àrea des del que s’impulsen i introdueixen criteris per fer realitat
l’accessibilitat universal a qualsevol actuació i activitat. Al 2018 es portaran a terme els
treballs de redacció del nou Pla d’Accessibilitat. Aquest serà elaborat conjuntament per
un equip extern i amb suport de la Diputació de Barcelona i s’introduiran accions
adreçades a disminuir les desigualtats entre dones i homes. Així mateix es sol·licitarà que
en el redactat del mateix es tingui en compte l’ús d’un llenguatge no sexista.

Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018

Núm.
1

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Iniciar els treballs per disposar d’un nou Pla d’accessibilitat.

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
48. Continuarem desenvolupant el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Facilitar el coneixement del
grau d’accessibilitat dels
Nombre reunions
1
Reunions amb l’equip redactor
diferents àmbits d’estudi.
realitzades
Seguiment de la incorporació
de la perspectiva de gènere
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en el Pla. Sol·licitar a l’equip
redactor l’ús de llenguatge no
sexista en el redactat del Pla.
Validació per part d’usuaris
de les accions proposades pel Nombre reunions de la
Reunions de la Comissió
Pla. Potenciar la paritat de
Comissió
2
d’accessibilitat per fer seguiment del
gènere entre les persones
Nombre assistents
procés de redacció.
assistents per incorporar la
desagregat per sexe
perspectiva de gènere.
Integració d’estudis i treballs previs
Disposar d’un Pla dinàmic
3
amb el nou Pla
amb actualització permanent
El Pla d’accessibilitat estudia diferents àmbits i realitza propostes de priorització de
les accions a realitzar en aquests. Els àmbits d’estudi són: via pública, equipaments,
mobilitat i tecnologies de la informació i comunicació. Ens tots aquests temes hi ha
impacte sobre el gènere derivat de l’ús diferenciat que homes i dones fan d’aquests
Impacte gènere
àmbits. L’impacte de gènere d’aquesta actuació és molt important atès que el Pla
d’accessibilitat ha de ser l’eina que marcarà i prioritzarà les accions per afavorir
l’accessibilitat en el mitjà i llarg termini. Així doncs és imprescindible que des del
principi s’introdueixi la perspectiva de gènere en tot el seu contingut
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

Si

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

Si

Observacions

L’encàrrec de la redacció el realitza la Diputació de Barcelona, cofinançat al 50% per
l’Ajuntament

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Promoure l’accessibilitat al comerç
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per
millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui
adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat
comercial.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
-Validació tècnica de la solució
Nombre d’establiments
increment del nombre
proposada per al compliment de la
sol·licitants
1
d’establiments comercials i de
normativa vigent en matèria
Nombre d’establiments
restauració accessibles.
d’accessibilitat
adaptats (ajuts)
-Realització d’accions comunicatives
i reunions amb associacions de
Nombre accions
comerciants sobre l’accessibilitat al
Millora de la informació i
comunicatives
2
comerç, el les que s’introdueixin
sensibilització
Nombre accions
aspectes coma ara la
sensibilització
coresponsabilitat d’homes i dones
en cures i tasques domèstiques
La millora de l’accessibilitat al comerç ha de facilitar la realització de tasques que
Impacte gènere
tradicionalment fan les dones, com ara les compres per la llar. La introducció de la
Núm.
2
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perspectiva de gènere en aquesta actuació és important ja que es pot incorporar
en les campanyes i accions comunicatives per treballar la coresponsabilitat homedona en aquestes tasques.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

La gestió de l’atorgament dels ajuts es realitza per l’àrea 3

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Estudiar la viabilitat de noves tipologies d’ajuts a l’accessibilitat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per
millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui
adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat
comercial.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Reunions internes de treball per
1
detectar altres àmbits d’intervenció
per millorar l’accessibilitat
Conèixer l’existència de noves
necessitats o demandes de
• Es disposa del
Redacció d’un document amb noves millora de l’accessibilitat
document (S/N)
2
propostes
• Nombre de
propostes recollides
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Estudi i implementació de senyalització d’itineraris d’accessibilitat cognitiva a la via pública a
4
escoles d’educació especial.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per
millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui
adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat
comercial.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
Núm.
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ACTUACIONS ASSOCIADES
Descripció
Resultats esperats
Reunions internes i amb escoles
Facilitar l’accessibilitat i
fomentar l’autonomia
Disseny i valoració dels itineraris
2
d’aquest col·lectiu
proposats
Impacte gènere
No s’aprecien desigualtats
Indicadors associats al programa
Núm.
1

Indicadors
•

Nombre d’actuacions
realitzades

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
5

Descripció
Impulsar el paper de l’Oficina d’Accessibilitat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per
millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui
adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat
comercial.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de consultes
rebudes.
• % de dones que fan
Rebre i gestionar consultes i
consultes però no
queixes ciutadanes, oferint
són les que tenen la
1
Atenció a la ciutadania
assessorament en aquesta
necessitat
matèria.
(perspectiva de cura)
• % de dones que fan
la consulta i tenen la
necessitat .
Incorporació de la perspectiva
Assessorar i promoure treball
• Nombre de
de l’accessibilitat en qualsevol
consultes.
transversal entre els diferents
2
plantejament, projecte o
serveis, i administracions en matèria
• Nombre de reunions
actuació impulsada per
d’accessibilitat.
coordinació.
l’Ajuntament
Detectar i treballar solucions
3
Identificar i valorar necessitats
tècniques per millorar
l’accessibilitat universal
Que el personal tècnic
Realitzar accions formatives i de
conegui les dificultats i
• Nombre de
4
sensibilització sobre accessibilitat al
obstacles en la mobilitat del
participants a les
col·lectiu amb capacitats
personal tècnic que realitzen obres
accions formatives
diverses
Les accions realitzades en el marc d’aquesta actuació han de permetre conèixer
Impacte gènere
necessitats concretes de les dones sobretot des de la vessant de cura de persones
dependents.
Indicadors associats al programa
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

Si

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

Si

Observacions

Podrem facilitar indicadors desagregats pel que fa als sol·licitants/gènere i
beneficiaris/gènere

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

Capítol 1

INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 2
Capítol 4

Capítol 6

2017

64.750

0

50.000

2018

59.750

0

50.000

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Descripció

Missió

Nom

DADES IDENTIFICATIVES
Serv. Administratius, Via Pública i Policia Municipal.
1222
13001
Pròpia
X
Delegada
Voluntària
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SEGURETAT, VIA PÚBLICA i PROTECCIÓ CIVIL
DADES DESCRIPTIVES
Les accions previstes en aquest programa de pressupost van destinades al
control i regulació dels usos i aprofitaments directes o indirectes no
permanents de la via pública, del seu sòl, vol i subsòl, terrenys públics o del
comú, encara que no tinguin la condició legal de carrers i els llocs i espais de
lliure accés per al públic que produeixin restricció de l’ús públic o especial
depreciació dels béns o les instal·lacions, o que tinguin per finalitat un
benefici particular, encara que no hi concorrin aquestes circumstàncies. La
imposició de sancions per la comissió d’infraccions tipificades a l’Ordenança
Municipal reguladora, que implica la tramitació de l’expedient sancionador.
Gestionar, controlar i donar suport en tots aquells àmbits que possibiliten i
garanteixen tant el correcte funcionament diari del conjunt del servei
orientats a la consecució dels objectius i estratègies fixats.
Gestionar i garantir el règim de concessió de llicències, la inspecció i la
supervisió dels usos autoritzats de la via pública.
TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA
Descripció

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millora del model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja
66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l’abast
Compromís
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i
ben conservats.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
És l’instrument on es recullen les mesures concretes, avaluades i
Pla director Policia.
quantificades per aconseguir un model de policia local amb la preparació i els
recursos adequats que es corresponguin amb els temps actuals.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes?
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1
Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

1

Diagnosi

El programa incideix directament en les condicions de vida al terme municipal d’homes i
dones; si el programa es porta a terme de forma adequada incideix en més benestar dels
2 gèneres per igual.

Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Revisió de l’Ordenança Fiscal 3.11 relativa a la taxa per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la
1
via pública repercutint en una millora de l’accessibilitat.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Reunions amb gremis, associacions
Consens en les mesures
• Núm. de reunions
1
de veïns, associacions empresarials.
adoptades.
Núm. assistents x gènere
Redactar el text de l’Ordenança per
Disposar d’una ordenança
• Es disposa de la nova
2
a la seva aprovació
actualitzada
ordenança (S/N)
Tota mesura que incideixi en l’ocupació o alliberament de l’espai per vianants
Impacte gènere
impacta majoritàriament a les dones, segons les dades de que es disposa.
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la normativa en els usos de la via
2
pública.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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
Núm.
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conservats.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Núm.

Descripció

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Resultats esperats
•

1

Planificar i realitzar les inspeccions

Major número d’expedients
finalitzats per reconeixement
de responsabilitat i no
reincidència en la infracció

•
•

Indicadors
Número
d’inspeccions
efectuades
Número de sancions
per incompliments
Import sancions

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Adaptació dels procediments sancionadors a les modificacions de la normativa.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
NO
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Major número d’expedients
Iniciar la revisió dels tràmits en la
finalitzats i increment del
• Número d’expedients
1
seu electrònica i en la seu del servei
casos de reconeixement de
sancionadors
que facilitin el procediment.
responsabilitat i no
tramitats.
reincidència en la infracció
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
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Capítol 1
1.150.037

Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
11.005
9.310
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
646.447
74.092
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
POLICIA MUNICIPAL
1222
13201
Pròpia
X
Delegada
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SEGURETAT, VIA PÚBLICA i PROTECCIÓ CIVIL
DADES DESCRIPTIVES

Descripció

La Policia Municipal de Terrassa és un Cos policial, el qual es regeix pels
principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de
forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i
la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir
pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves
intervencions sotmetre’s als principis de congruència, oportunitat i
proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast. El programa de
despesa de la Policia Municipal està dotat amb els recursos econòmics per la
compra de bens i serveis dels mitjans necessaris perquè la Policia Municipal
pugui desenvolupar les tasques que té encomanades.

Voluntària

Impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves
intervencions sotmetre’s als principis de congruència, oportunitat i
proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast.
Millorar la seguretat viària de conductors i conductores, passatgers i vianants
mitjançant accions encaminades a les persones, als vehicles i a les carreteres
per tal de reduir la perillositat i sinistralitat.

Missió

Funcions de la Policia Local segons la Llei 16/91 de les Policies Locals:
Protecció de les Autoritats Municipals. Vigilar els edificis municipals. Ordenar,
senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà. Instruir atestats per accidents de
circulació. Exercir de Policia Administrativa. Exercir de Policia Judicial. Dur a
terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió de
delictes. Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i Policia
Autonòmica. Cooperar en la resolució de conflictes privats. Vigilància dels
espais públics. Auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques. Vetllar
el compliment de la normativa vigent. Dur a terme les actuacions destinades
a garantir la seguretat viària. Qualsevol altra funció de policia i de seguretat
d’acord amb la normativa vigent.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millora del model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
76. Desenvolupament d’un nou model de seguretat professional eficaç,
Compromís
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
El Pla Local de Seguretat és l’instrument metodològic de diagnosi,
Pla Local Seguretat
planificació, seguiment i avaluació, per a la coordinació global dels programes
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d’actuació desenvolupats pels diferents operadors del sistema local de
seguretat pública.
És l’instrument on es recullen les mesures concretes, avaluades i
Pla Director de Policia
quantificades per aconseguir un model de policia local amb la preparació i els
recursos adequats que es corresponguin amb els temps actuals.
Document on es recullen les estratègies per reduir la sinistralitat del trànsit.,
Pla Local Seguretat
a partir de l’estudi i tractament de les dades i de la definició de mesures per a
viària
la reducció i prevenció d’accidents.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
L’acció d’aquest programa està estretament vinculada a la que es porta a terme tant des del Servei de
Mobilitat com del de Via Pública i Protecció civil. Així mateix es treballa de forma transversal en altres
àmbits com l’habitatge, l’educació, les polítiques de gènere, etc...

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Objectius

El programa té com a missió vetllar per a que els ciutadans i ciutadanes de Terrassa
puguin exercir lliurement els seus drets i llibertats reconeguts per la Llei, i garantir la
seguretat ciutadana mitjançant l’exercici de les funcions que té legalment atribuïdes per
tal de contribuir a una convivència ciutadana pacífica i cívica. El seu impacte des de la
perspectiva de gènere és alt tant dins el propi cos de seguretat com en la seva actuació a
la ciutat.
Les dones representen al voltant del 15% de la plantilla per això s’han promogut mesures
per incentivar que les dones es presentin a les convocatòries. Pel que fa al pla de
formació, es fixa com a objectiu 2018 introduir elements afavoridors de la visió de gènere
com per exemple l’abordatge de les violències sexuals.
En la seva activitat es potenciaran les accions comunicatives adreçades específicament a
les dones sobre aquells delictes/accidents que estadísticament les afecten més. D’altra
banda el proper any es crearà la Unitat de Relació i Mediació amb la Comunitat. A partir
del seu treball es podrà incorporar més i millor la perspectiva de gènere en l’acció de la
Policia Municipal. El programa disposa d’indicadors desagregats per sexe.
Garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat
Mantenir un control, una anàlisi i una avaluació permanent de prevenció de
l’accidentalitat
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Núm.
1

Descripció
Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Vetllar per la seguretat en espais
públics en general, on
Increment no només de la
• Nombre delictes en
aquests espais.
tradicionalment hi ha una major
seguretat , si no també de la
1
presència de dones com els
percepció de seguretat en
• % variació respecte
comerços, espais públics de joc
aquests espais.
exercicis anteriors
infantil, etc
Millora de la prestació del
• Es disposa del Pla
2
Aprovació del Pla Local de Seguretat
servei a la ciutadania
(S/N)
Millorar la sensació de
• Nombre d’efectius
seguretat. Increment de la
3
Increment de la plantilla
incorporats al servei.
qualitat del servei
• % variació d’efectius.
Revisió de les vigilàncies en els
implicar als membres de les
accessos escolars de manera
comunitats educatives en
4
• Nombre de reunions
consensuada amb les AMPAs
aquesta funció,
majoritàriament dones.
Crear itineraris segurs quan
Participació en el projecte de camins
5
els nens i nenes es desplacen
escolars
sols a l’escola
• Nombre de
campanyes
Dur a terme accions formatives
Incrementar les mesures
6
realitzades
específiques per a dones
d’autoprotecció de les dones
• Nombre de
participants
Adreçat a tota la ciutadania però especialment a les dones si es parteix de la base
Impacte gènere
que pot ser un col·lectiu més vulnerable. Accions comunicatives adreçades
específicament a dones sobre aquells delictes que estadísticament pateixen més.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

Alguns

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Reduir la taxa d’accidentalitat viària de conductors i conductores
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
La destinació de personal més • Total d’accidents de
Definició de la nova estructura
1
especialitzat per realitzar el
trànsit respecte
orgànica de la policia local
control i avaluació proposats
altres anys
Dur a terme campanyes de
Conscienciar a la població
• Nombre de
sensibilització, destinades
2
sobre els riscos en la
campanyes
diferenciadament a conductors i a
conducció
realitzades
conductores
Les estadístiques indiquen que la lesivitat per accident de trànsit és major entre les
dones però els homes tenen més accidents de trànsit. Accions comunicatives
Impacte gènere
adreçades específicament a dones sobre tipologies d’accidents que estadísticament
pateixen més.
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Incorporar les demandes veïnals a l’agenda de les prestacions operatives policials
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Oferir una informació àgil i
Elaboració i posada en marxa del Pla
• Número i tipologia
1
actualitzada d’interès per a la
de comunicació
intervencions
ciutadania
Vetllar per la seguretat en espais
públics en general, on
tradicionalment hi ha una major
2
presència de dones com els
comerços, espais públics de joc
infantil...el que repercutirà en una
Núm.
3
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major percepció de seguretat en
aquests espais.
•

Índex de victimització
per gènere
3
• Índex de denúncies
per gènere
• Nombre de reunions
Participar en reunions amb entitats
• Nombre d’entitats
4
veïnals
• Nombre d’assistents
per gènere
La creació de la Unitat de Relació i Mediació amb la Comunitat. Permetrà
Impacte gènere
incorporar més i millor la perspectiva de gènere en l’acció de la Policia Municipal.
Indicadors associats al programa
Creació/reforç noves unitats de
proximitat – reorganització.

Reducció dels delictes
Increment de la sensació de
seguretat

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Millorar l’eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació
4
interpolicial.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Número i tipologia
Millora de la prestació del
intervencions
servei a la ciutadania,
Disseny i implementació de noves
conjuntes i
1
mesurada a través de les
eines de planificació.
coordinades amb
mesures que es contemplin
altres cossos
en el Pla de seguretat Local
policials.
2
Aprovació del Pla Local de seguretat
• Aprovat (S/N)
Realitzar periòdicament reunions de Aprofundir en la coordinació
3
coordinació dels diferents cossos de
de l’acció de les policies
• Nombre de reunions
seguretat
presents a la ciutat
Col·laboració en la realització de
Millora de la prestació del
4
l’enquesta de seguretat pública de
servei a la ciutadania
Catalunya
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)
Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Planificar, coordinar i realitzar campanyes i controls de trànsit i dur a terme el programa
5
d’educació viària.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Número de cursos,
realitzats.
• Nombre persones
Incrementar les relacions amb
Elaboració i posada en marxa del Pla
participants, per
1
els actors socials i identificar
de formació viària
gènere
nous actors.
• Nombre
d’escoles/instituts
participants
• Nombre de
campanyes
Participació en campanyes del Servei Prevenir i disminuir
2
• Nombres de
Català del Trànsit
l’accidentalitat
sancions per
tipologia i gènere
Aquest és un objectiu adreçat a la ciutadania en general, amb un impacte igual per
Impacte gènere
gèneres.
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
6

Descripció
Implantar accions previstes al Pla Director de la Policia Municipal
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre d’accions
Realitzar les accions recollides al Pla
Millorar i ampliar la
1
formatives realitzades
de Formació.
formació del personal
• Nombre d’assistents,
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2

Promoure accions per afavorir
l’equilibri entre gèneres dins del cos
de la Policia Municipal.

Increment del nombre de
dones en el cos de la Policia

Continuar amb la renovació de la
flota de vehicles de la Policia

Disposar de vehicles
adequats a les necessitats
del cos

•
•
•

3

•

desagregat per sexe
% agents dona.
% de dones per
categoria professional
Nombre d’unitats
adquirides, per
tipologia
% de renovació de la
flota, per tipologia

Iniciar la redacció del codi
• Es disposa del codi
deontològic de la Policia Municipal
(S/N)
de Terrassa
Es fixa l’objectiu d’introduir elements afavoridors de la visió de gènere en el pla de
Impacte gènere
formació de la Policia Municipal com per exemple l’abordatge de les violències
sexuals
Indicadors associats al programa
4

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

Si

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

Si

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
11.805.267
770.435
5.000
0
909.060*
5.300
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
81.234
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Descripció

Missió

DADES IDENTIFICATIVES
PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ D’INCENDIS
1222
13501
Pròpia
X
Delegada
Voluntària
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SEGURETAT, VIA PÚBLICA i PROTECCIÓ CIVIL
DADES DESCRIPTIVES
El servei municipal de Protecció Civil té com a finalitats bàsiques les
establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya :
a) La previsió dels riscs greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur
localització en el territori.
b) La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la
disminució dels riscs com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
c) La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i
les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el
comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en
aquestes respostes.
d) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els
efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
e) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de
recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
f) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups
d'intervenció.
g) La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin
ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.
Dissenyar, planificar, coordinar i executar les accions destinades a protegir
les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millora del model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
76. Desenvolupament d’un nou model de seguretat professional eficaç,
Compromís
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
El Pla Local de Seguretat és l’instrument metodològic de diagnosi,
planificació, seguiment i avaluació, per a la coordinació global dels
Pla Local Seguretat
programes d’actuació desenvolupats pels diferents operadors del sistema
local de seguretat pública.
Altres Plans Municipals i
supramunicipals
d’emergències
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi

L’actuació que es realitza des del programa té un abast general, per a tota la població,
per la qual cosa no es detecten desigualtats de gènere.
No obstant això, en casos puntuals com en el protocol d’evacuació a urbanitzacions,
afecta més a dones que viuen soles.

Objectius

Impulsar actuacions destinades a garantir la seguretat de la població, prevenint els riscos.
Augmentar l’autoprotecció de la ciutadania, millorant la comunicació de les emergències
i mesures. Homologar plans d’actuació municipal i plans d’autoprotecció.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Actuacions en franges perimetrals de baixa combustibilitat al voltant de les urbanitzacions.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Obertura franja urbanització Can
Disminució del risc d’incendi
1
•
Ml desbrossats
Palet de Vista Alegre
en la urbanització
Obertura franja urbanització Font de
Disminució del risc d’incendi
2
•
Ml desbrossats
l’Espardenyera
en la urbanització
Coordinació i suport ADF i cossos de
3
•
Nombre de reunions
seguretat.
Aquestes actuacions van destinades a tota la ciutadania en general tot i que el
Impacte gènere
coneixement del gènere dels habitants de la urbanització determinarà l’impacte de
gènere d’aquestes actuacions
Indicadors associats al programa
Núm.
1

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI
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Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Implantació del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal).
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Aprovació pel Ple Municipal i
Tràmit d’aprovació i homologació del
1
•
Aprovat (S/N)
homologació per la Direcció
DUPROCIM.
General de Protecció Civil.
Donar a conèixer el document
•
Nombre d’accions
2
Implantació del DUPROCIM
a tots els implicats en el pla
comunicatives
d’emergència.
•
Nombre de xerrades
Realitzar una campanya adreçada a
Donar a conèixer a tota la
realitzades
3
la població en general sobre els
població consells
•
Nombre d’accions
riscos al municipi
d’autoprotecció.
comunicatives
Realització de simulacres
Comprovació de les mesures
•
Número de
4
d’implantació
d’autoprotecció apreses.
simulacres realitzats.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Elaboració informes i plans autoprotecció per actes i activitats a la via pública i edificis de
3
titularitat municipal.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Núm.
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1

Informe i supervisió normativa dels
actes de foc i actes multitudinaris

Aplicació de mesures de
seguretat

2

Realitzar Informes de plans
d’autoprotecció.

Augment de la resposta
davant les emergències

•

•

Número d’informes i
tràmits realitzats
Número de plans
d’autoprotecció
informat i/o
homologats

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Avisos a la població adreçats a la informació i l’autoprotecció de la ciutadania
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
76. Desenvolupament d’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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Emissió dels avisos de riscos en
Aplicació de mesures de
•
Nombre d’avisos
1
general
d’autoprotecció
emesos
Establir un sistema d’avís davant risc Disposar d’un sistema d’alerta •
Es disposa del
2
químic.
preventiva per a la ciutadania
sistema (S/N)
Emetre recomanacions
•
Nombre d’accions de
3
Incrementar l’autoprotecció
d’actuacions/consells
recomanació
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
4

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
139.048
55.625
13.360
0
55.395
13.360
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
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PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Descripció

Missió

DADES IDENTIFICATIVES
Manteniment de la Senyalització
1224
13301
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Mobilitat
DADES DESCRIPTIVES
• Manteniment de tota la senyalització viària de la ciutat:
L’horitzontal, la vertical, elements de balisament, la semafòrica i la
d’orientació.
• Gestionar el centre de gestió de la mobilitat, una sala des d’on es
gestiona un 70% de les cruïlles semaforitzades de la ciutat, panells
d’informació variable de trànsit, càmeres de supervisió del trànsit,
punts de recollida de variables de trànsit (càmeres i espires
electromagnètiques).
• Mantenir les sales de gestió de la mobilitat, a la sala del 092 de la
policia municipal i dels elements de seguretat de l’edifici de la
policia municipal
Garantir l’estat de conservació i funcionalitat dels sistemes de senyalització
horitzontal, vertical, semafòrica i d'orientació de la ciutat, per poder
assegurar una mobilitat ordenada en el terme municipal, mantenint nivells
de seguretat viària adequats.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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.
Compromís
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Pla Local de Seguretat
Es tracta d'un document de planificació estratègica que analitza les condicions
viària
de la seguretat viària de la ciutat, punts negres, causes d'accidents, etc..., per tal
de reduir la sinistralitat al trànsit i la lesivitat dels accidents.
Pla de Mobilitat
El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de
manera que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més pensada
pel vianant i menys pel vehicle privat, amb una reducció de l'impacte
mediambiental pel canvi de model de mobilitat i amb una millora general de la
qualitat de vida de la ciutadania.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?
Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

1
3

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.
Diagnosi
Objectius

Mantenir en condicions òptimes la senyalització vertical i horitzontal per garantir la
seguretat de les persones i els vehicles en l'ús de la via pública.
Garantir el manteniment dels sistemes intel·ligents de la sala de gestió de la mobilitat i la
sala de 092 de la policia municipal.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Realitzar el manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
1

Núm.
1

2

3
4

Descripció

Resultats esperats

Planificar els treballs de
manteniment de la senyalització
prioritzant aquelles que responen a
accions del PLSV
Tramitar dels expedients de
contractació dels serveis de
manteniment de la senyalització
Exercir la direcció i realitzar el
seguiment dels treballs contractats.
Control d’inventari de magatzem.

Ajustar pressupost a prioritats
de ciutat i incorporar accions
del PLSV

Indicadors
•
•

Que les actuacions realitzades
per l’empresa s’ajustin als
requeriments

•

Nombre d’actuacions
realitzades, per
tipologia
% de variació
respecte anys
anteriors
Despesa en
manteniment per
habitant

Realitzar el manteniment i actualització de
GIS i GMAO

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO
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Observacions
OBJECTIU OPERATIU
Núm.

Descripció
Realitzar el manteniment dels sistemes intel·ligents de transport (semàfors, càmeres trànsit,
2
panells,…)
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Planificar els treballs de
manteniment dels sistemes
Ajustar pressupost a prioritats
• Nombre d’actuacions
1
intel·ligents de transport, prioritzant de ciutat i incorporar accions
realitzades, per
aquelles que responen a accions del
del PLSV
tipologia
PLSV
• % de variació
Tramitar dels expedients de
respecte anys
contractació dels serveis de
2
anteriors
manteniment dels sistemes
• Despesa en
intel·ligents de transport
manteniment per
Exercir la direcció i realitzar el
Que les actuacions realitzades
habitant
3
seguiment dels treballs contractats.
per l’empresa s’ajustin als
Control d’inventari de magatzem.
requeriments
4

Realitzar el manteniment i actualització de
GIS i GMAO

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? no (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Gestionar el trànsit rodat de la ciutat per evitar congestió, accidentalitat, contaminació i soroll.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Definir les estratègies de regulació
Millorar la gestió del trànsit, la
1
del transit (sincronismes, plans
seguretat viària i reduir la
Núm.
3
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semafòrics, etc).

2

Elaborar projectes d’ITS.

3

Desenvolupar el Pla d’aforaments
anual.

4

Gestió del centre de gestió de la
mobilitat i dels elements
semafòrics, control d’accessos amb
pilones i càmeres, sistemes de
prioritat del bus, etc.

congestió.
Millorar i actualitzar
instal·lacions semafòriques o
incorporar nous elements de
tecnologia que millorin la
gestió de la mobilitat.
Disposar de dades que
permetin millorar la
planificació i monitoritzar les
actuacions realitzades.
Garantir el correcte
funcionament dels elements
centralitzats, de la informació
mostrada al conductor
(panells i mapa continu de
transit) i del sistema de gestió
automàtic de denúncies.

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

NO

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? no (només en cas de resposta anterior afirmativa)
Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
192.926
1.069.178
0
0
2018
1.364.000
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Gestió i Planificació de la Mobilitat
1224
13402
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Mobilitat
DADES DESCRIPTIVES
Programa orientat principalment a la planificació del desenvolupament del Pla de
mobilitat urbana aprovat i a la realització d’accions de sensibilització a col·lectius
específics i a la població en general per aconseguir el canvi d’hàbits de mobilitat.
El programa també inclou:

Descripció

Execució de les actuacions que es preveuen per a aquesta anualitat. Inclou
projectar, programar, executar i monitoritzar les accions.
Establir requeriments de mobilitat en projectes d’urbanització i en el
planejament derivat per garantir la coherència amb els objectius del Pla de
mobilitat i la llei de mobilitat.

Missió

Modificar el repartiment modal dels desplaçaments de la ciutadania, donant major
protagonisme als modes de transport alternatius al vehicle privat i promovent les
xarxes de vianants, les de bicicletes i el transport col·lectiu.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat,
el manteniment i la neteja.

70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat
ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic,
d’acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Pla de qualitat de l’aire

Desenvolupar les accions recollides al Pla de Millora de Qualitat de l’aire (20152020).

Pla de reducció del soroll

Aprovar un Pla d’acció en matèria de protecció acústica i desenvolupar les accions
prioritàries pel compliment dels objectius de qualitat.

Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de manera
que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més pensada pel vianant i
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menys pel vehicle privat, amb una reducció de l'impacte mediambiental pel canvi
de model de mobilitat i amb una millora general de la qualitat de vida de la
ciutadania.

Pla d’Accessibilitat

POUM

La consagració del dret a l’accessibilitat universal per part de la Unió Europea ha
estat un factor decisiu que ha permès donar un impuls fonamental en la consecució
dels objectius de combatre tots aquells factors que propicien limitacions sobre
determinades persones.
El Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) té per objecte
l’ordenació urbanística de tot el territori de la nostra ciutat. Determina la
qualificació i usos de l’espai.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

El programa s’orienta principalment a la planificació i monitorització del
desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana –el qual incorpora explícitament la
perspectiva de gènere- i a l’execució de les actuacions contingudes en aquest, tant pel
que fa a accions directes sobre el territori com a accions de sensibilització. Tot plegat
amb l’objectiu d’assolir canvis en els hàbits de mobilitat de la ciutadania, que suposin un
major protagonisme de transports alternatius al vehicle privat. També es centra en
l’establiment dels requeriments de mobilitat en la definició de projectes d’urbanització i
en el planejament urbà.
En base a les estadístiques disponibles, la situació actual és que els homes utilitzen més
el transport privat que les dones i que aquestes es desplacen més en transport públic que
els homes. En relació als desplaçaments a peu, ho fan de forma equivalent.
Al proper exercici es donarà continuïtat a les accions per prioritzar el transport públic, les
xarxes de vianants i les de bicicletes. Es garantirà la igualtat d’oportunitats en les
necessitats de mobilitat i es realitzaran accions de pacificació i habitabilitat de l’espai
públic.

El desenvolupament del Pla de mobilitat té com a objectius:
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,
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saludable i segura.
- Foment de combustibles i tecnologies menys contaminants.
Les accions de sensibilització a col·lectius específics i a la població en general per
aconseguir el canvi d’hàbits de mobilitat van destinades a promoure canvi d’hàbits
afavorint la mobilitat activa i en transport públic. Això afecta més als homes ja que són
més usuaris habituals del transport privat.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Planificar i desenvolupar les accions del pla de mobilitat.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
Núm.
1

Núm.
1

Descripció
Contractació d’estudis per al
desenvolupament d’accions.

ACTUACIONS ASSOCIADES
Resultats esperats
Disposar d’una diagnosi
tècnica per a la presa de
decisions

Indicadors
•

Nombre d’estudis
encarregats.

•
•

Nombre de reunions
Nombre d’entitats
Realització de reunions amb entitats Garantir el consens en les
participants
3
i veïns/nes afectades.
mesures a adoptar
• Nombre de
participants per
gènere.
4
Redacció de projectes executius.
• Nombre de projectes
redactats
Desenvolupar les accions
• % de projectes
previstes al PMU i d’altres
5
Executar les actuacions planificades.
executats
noves necessitats
• Nombre d’actuacions
realitzades
El programa s’orienta principalment a la planificació i monitorització del
desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana –el qual incorpora explícitament la
Impacte gènere
perspectiva de gènere- i a l’execució de les actuacions contingudes en aquest, tant
pel que fa a accions directes sobre el territori com a accions de sensibilització.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Informar i sensibilitzar sobre el canvi modal
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de
campanyes
realitzades.
Realitzar campanyes de promoció,
Reduir les resistències als
• Nombre de persones
1
informació i sensibilització sobre els
canvis.
usuàries dels mitjans
mitjans actius i el transport públic
actius i transport
públic desagregats
per gènere.
Organització de la setmana de la Sensibilitzar la ciutadania per
2
mobilitat
aconseguir canvi d’hàbits en
la mobilitat.
Que la ciutadania conegui els
Gestió de les xarxes socials per
• Nombre de
3
objectius i les actuacions
informar a la ciutadania
“piulades”
realitzades.
El programa s’orienta principalment a la planificació i monitorització del
desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana –el qual incorpora explícitament la
Impacte gènere
perspectiva de gènere- i a l’execució de les actuacions contingudes en aquest, tant
pel que fa a accions directes sobre el territori com a accions de sensibilització.
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Promocionar de l’ús de la bicicleta
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Si
Data / òrgan
29/09/2016 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Núm.
3
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•

1

Realitzar cursos a escoles i instituts
per incrementar l’ús de la bici:
“Ambicia’t a l’institut”

•
Habilitar als alumnes per
circular en bici per la ciutat
amb seguretat.

•
•

2

Realitzar cursos a escoles per
incrementar l’ús del transport públic
en la mobilitat quotidiana: “Viatjo
amb tu”

Que els alumnes siguin
coneixedors experts del
sistema integral de Transport
Públic i promoure el seu ús.

•
•

% d’escoles i
d’instituts
participants.
Nombre d’alumnes
formats desagregat
per gènere.
% sobre total
d’alumnes 6è
primària.
% sobre total
d’alumnes 1r ESO.
% d’escoles
participants.
Nombre d’alumnes
formats desagregat
per gènere.

Encarregar la redacció del projecte
Carril bici TSA-Matadepera (tram a
• Es disposa del
3
càrrec de l’Ajuntament) i seguiment
Promocionar l’ús de la
projecte (S/N)
de l’execució del tram a càrrec de la
bicicleta com a mitjà de
Diputació.
transport i oci
Encarregar l’estudi previ del carril
• Es disposa de l’estudi
4
bici TSA-Sabadell N-150.
(S/N)
En el cas de la bicicleta, menys utilitzada per les dones, l’impacte de la campanya va
Impacte gènere
adreçada majoritàriament a elles.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.

Descripció
Garantir en el planejament derivat del POUM, la coherència amb el Pla de Mobilitat urbana i la
4
mobilitat supramunicipal.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Emetre informes de mobilitat de nou Garantir la coherència del
• Nombre d’informes
1
planejament o de projectes
desenvolupament en relació
realitzats
d’urbanització
al PMU aprovat
Impacte gènere
Indicadors associats al programa

34

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Resoldre les problemàtiques ciutadanes en matèria de planificació de mobilitat (ordenacions de
5
la circulació i aparcament) de forma coherent amb els objectius del PMU
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de peticions
rebudes
• Nombre de
Resoldre problemàtiques i
sol·licitants
Estudiar i donar resposta a peticions
1
estudiar propostes de la
desagregat per
ciutadanes o d’entitats
ciutadania
gènere
• % peticions respostes
• Mitjana de temps de
resposta
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
6

Descripció
Planificació de la política d’aparcament
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
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1

Estudiar la planificació de
l’aparcament regulat en calçada

Augmentar l’oferta
d’aparcament i gestionar-la
amb criteris ambientals

Elaborar informes d’aprovació de
Aprovar tarifes
tarifes de zona blava
Reunions amb Egarvia per fer
Millorar el funcionament del
3
seguiment del servei i planificar
servei i planificar el futur
accions futures
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

NO

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
7

Descripció
Tramitació de guals i contraguals.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Tramitar la concessió de noves
• Nombre de peticions
Autoritzar o denegar en base
1
sol·licituds de guals i contraguals per
• Nombre
a la normativa vigent
a vehicles.
d’autoritzacions
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
332.854
96.622
0
72.000
2108
182.965*
0
574.900
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.

36

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI
DADES IDENTIFICATIVES
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Transports
1224
44111
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Mobilitat
DADES DESCRIPTIVES

Voluntària

Programa orientat a la gestió del servei de transport públic d’autobusos de la
ciutat.
Planifica el servei i supervisa la concessió del servei d’autobusos urbans.
Aquest programa inclou:

Descripció

• Seguiment tècnic i econòmic de TMESA
• Preparació d’expedients de noves inversions de TMESA
• Aprovació de tarifes del bus i renovació anual de la T-blanca
• 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.
Dins aquest programa també es realitzen cursos a escoles i instituts per
incrementar l’ús de la bici i el transport públic en la mobilitat quotidiana:
Ambicia’t a l’institut i Viatjo amb tu.

Missió

Garantir el millor servei de transport públic possible d’acord l’assignació
econòmica destinada anualment als pressupostos municipals.
Incentivar l’ús de la bici i el transport públic entre la població d’escolars.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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
Compromís
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Pla de qualitat de l’aire

-Desenvolupar les accions recollides al Pla de Millora de Qualitat de l’aire
(2015-2020)

Pla de reducció del
soroll

-Aprovar un Pla d’acció en matèria de protecció acústica i desenvolupar les
accions prioritàries pel compliment dels objectius de qualitat.
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El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de
manera que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més
Pla de Mobilitat Urbana
pensada pel vianant i menys pel vehicle privat, amb una reducció de
l'impacte mediambiental pel canvi de model de mobilitat i amb una millora
general de la qualitat de vida de la ciutadania.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

4

Diagnosi

Objectius

El programa està adscrit al Servei de Mobilitat però el servei de transport públic urbà es
presta mitjançant una empresa concessionària. Les dades de que es disposa indiquen que
les dones fan servir més aquest mitjà que els homes, un 14% enfront un 9%.
Al 2018 es durà a terme un estudi de reestructuració del servei. En aquest s’incorporarà
la perspectiva de gènere en l’adequació dels itineraris i horaris per aconseguir una
mobilitat més segura i eficaç. Es continuarà amb la renovació dels autobusos i en la
compra es garantirà l’adequació d’aquests amb rampes accessibles i espais específics
amplis per a persones amb cotxets o carros de la compra i cadires reservades per a dones
embarassades i gent gran. D’altra banda es millorarà la comunicació i difusió de les línies
i horaris i es valoraran temes de percepció de seguretat (en parades o dins l’autobús) en
les enquestes anuals als usuaris del servei.
Les accions haurien d’anar encaminades a millorar la qualitat i la prestació del servei de
forma que s’incentivi l’ús del transport públic entre els homes i d’altra banda incideixi en
un canvi en la percepció de l’ús del transport públic (està considerat un servei lent
respecte al transport privat i destinat a persones amb menys recursos.)
En aquest sentit, l’aparició de l’app del transport públic, la renovació de la flota,
l’ampliació de punts de venda de títols de transport als estancs i quioscos de la ciutat
(facilitant la compra) i les contínues campanyes de promoció que es realitzen anualment,
hauria d’ajudar a equilibrar l’ús del transport públic.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018

Núm.
1

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Estudiar la reestructuració del servei amb el resultat dels tallers participatius realitzat al 2017
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
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Compromís PM

71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos i renovarem la flota de vehicles introduint
models híbrids i garantint l’accessibilitat per a tothom.

Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Núm.
1

2

3

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Descripció
Resultats esperats
Increment general de l’ús de
Estudiar les millores que es poden
l’autobús en detriment del
introduir al servei a futur. Millores
vehicle privat i en particular
en recorreguts i en el servei.
de l’ús de l’home.
Fer reunions de treball amb
Que les propostes de millora
l’operador
siguin viables
Fer reunions amb entitats
interessades

Màxim consens a les
propostes

Indicadors

•
•
•

Nombre de reunions
Nombre d’entitats
participants
Nombre d’assistents
per gènere

Presentar la proposta de nova xarxa
Que el major nombre de
• S’ha presentat la
de recorreguts derivada dels tallers
persones coneguin la
proposta (S/N)
participatius
proposta
Tenint en compte que les dones són actualment usuàries en major número del
Impacte gènere
servei, seran beneficiàries de les millores.
Indicadors associats al programa
4

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Licitar el servei d’autobús urbà
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Definir els requeriments del servei de
• Requeriments
1
transport urbà que hauran de recollir
definits (S/N)
el plecs de clàusules
Iniciar la licitació del servei
Mantenir reunions amb l’equip de
2
redacció dels plecs per a la licitació del l’any 2018
Servei de transport urbà
Iniciar la tramitació de la licitació del
3
• Iniciada (S/N)
servei de transport urbà
Núm.
2
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Impacte gènere

En l’actualitat, un nombre més gran de dones que d’homes són usuàries del servei
de transport públic de viatgers.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

La redacció dels plecs el realitzarà l’AMTU per encàrrec de l’Ajuntament, que també la
financia.

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Continuar amb la renovació de la flota d’Autobusos
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos i renovarem la flota de vehicles introduint
models híbrids i garantint l’accessibilitat per a tothom.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
25/05/2017-Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• S’ha realitzat
l’adjudicació (S/N)
Tramitar l’expedient per a l’adquisició
Continuar la renovació de la • Nombres de vehicles
1
de nous vehicles de la flota
flota
adquirits
d’autobusos.
• % de vehicles
híbrids/elèctrics
Impacte gènere
Tots els vehicles nous seran accessibles
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
2

Descripció
Fer el seguiment, la supervisió i el control de la prestació del servei d’autobusos urbans
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Garantir el compliment
• Usuaris/àries anuals,
1
Seguiment tècnic i econòmic de TMESA
dels objectius del
mensuals
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contracte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacte gènere

Índex de puntualitat
Km recorreguts
Hores de servei
Cobertura tarifaria
Edat mitjana de la flota
Km carril bus
Índex satisfacció client
Usuaris/àries que
utilitzen el servei a diari
Usuaris/àries de més
de 4 anys de fidelitat
Usuaris/àries no
captius

En l’actualitat, un nombre més gran de dones que d’homes són usuàries del servei
de transport públic de viatgers.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

Es disposa de dades desagregades per sexe en alguns dels indicadors de funcionament del
servei

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Aprovació de tarifes del transport públic i taxi
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Elaboració dels expedients de tarifes
1
Disposar de tarifes anualment
del servei de TP i del taxi
Que totes les persones
• Nombre
usuàries tinguin les targetes
2
Renovació anual de la T-blanca
d’usuaris/àries de la
renovades
T-Blanca per gènere
Impacte gènere
És rellevant atès el paper de la dona com a acompanyant o cuidadora.
Indicadors associats al programa
Núm.
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

Núm.
4

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Supervisar i controlar la prestació del servei de taxi
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
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Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Núm.

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Descripció
Resultats esperats
•

1

Tramitar proves d’exàmens a conductors,
canvis de vehicles, noves llicències, etc.
•

Indicadors
Nombre de
titulars de
llicències per
gènere
Nombre canvis
de vehicle

2
Avaluació de la qualitat del servei
3
Reunions periòdiques amb els col·lectius taxistes
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Promocionar l’ús del transport públic entre els escolars
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realització de cursos a escoles i
• Alumnes formats/
Fer-los coneixedors experts
instituts per incrementar l’ús del
alumnes totals de 3r.
del sistema integral de
1
transport públic en la mobilitat
de primària, per
Transport Públic
quotidiana: Viatjo amb tu.
gènere
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
5

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Revisió de l’ordenança de circulació i reglaments municipals del taxi i del transport públic
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Iniciar
els
treballs
per
a
la
1
revisió de l’Ordenança de circulació
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
6

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

NO

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)
Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Seguiment del funcionament del transport interurbà (autobusos i trens)
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Elaborar estudis i informes amb les
Conèixer el funcionament
• Usuaris/àries del FGC
1
dades facilitades per l’operador
d’aquests transports i
i RENFE.
detectar possibles
• Usuaris/àries dels
mancances o noves
Emetre informes per altres
operadors
necessitats de les persones
2
administracions per sol·licitar canvis o
d’autobusos
usuàries
millores.
interurbans.
Núm.
7

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Les dades d’indicadors són proporcionades per altres administracions o empreses
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Millora i Manteniment de les parades de bus
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Compromís 70. 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realitzar actuacions de millora de
1
l’accessibilitat: plataformes, voreres.
• Nombre de millores
Millorar la qualitat i oferir
realitzades.
Mantenir actualitzada la informació del
un entorn que generi
2
servei de transport
• Nombre de parades
confiança
millorades
Actuacions de millora de les parades:
3
marquesines, bancs, il·luminació
La ubicació de les parades, una bona accessibilitat i una adequada il·luminació
Impacte gènere
proporcionen seguretat a les dones que és el col·lectiu usuari majoritari
Indicadors associats al programa
Núm.
8

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
52.807
35.715
8.297.335 (*)
0
2108
29.415
7.097.255 (*)
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
3.000
1.987.253
84.750
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

(*) ATENCIÓ: Aquí hi ha una reserva per si els Tribunals fan pagar IVA
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Gestió del Sòl
1432
15105
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Urbanisme
DADES DESCRIPTIVES

Voluntària

Descripció
Definir i desenvolupar actuacions en el marc de desenvolupament del POUM ,
per garantir l’existència de sòl i la diversitat d’usos.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Missió

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en mans de les entitats
financeres i grans propietaris i propietàries per poder disposar d’un parc
d’habitatges en règim de lloguer al preu que les famílies puguin pagar.

Compromís

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.
63. Donarem continuïtat al projecte d’esponjament de Ca n’Anglada.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Projecte que té per objectiu la millora de la qualitat de vida dels seus
residents, creant nous espais lliures a l’interior de les illes i possibilitant
l’accés a habitatges amb millors condicions d’habitabilitat. Així mateix es
Esponjament de Ca
pretén generar riquesa en el territori des d’un punt de vista econòmic
n’Anglada
(comerç, turisme, etc) i augmentar el flux de mobilitat procedent d’altres
barris.

POUM

El Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) té per objecte
l’ordenació urbanística de tot el territori de la nostra ciutat. Determina la
qualificació i usos de l’espai.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
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de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

1

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

3

Diagnosi

Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Avançar l’execució de la tercera fase de l’Esponjament de Ca n’Anglada,
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
63.Donarem continuïtat al projecte d’esponjament de Ca n’Anglada.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de famílies
reallotjades
Reallotjament de les famílies
1
• % reallotjaments
afectades
realitzats sobre el
previst
• Nombre de blocs
Iniciar l’enderroc de blocs de
Enderroc de almenys un dels
enderrocats
2
vivendes previstos en aquesta 3ª
blocs previstos en aquesta
• % blocs enderrocats
fase
fase
sobre els previstos a
la 3ª fase
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
1

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Avançar en l’elaboració d’un catàleg d’espais buits i en el disseny de propostes d’aprofitament i
2
nous usos
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Disposar d’una relació
Elaboració del catàleg d’espais buits
d’espais buits de titularitat
Es disposa del catàleg
1
privada que complementi el
de titularitat privada
(S/N)
d’espais de titularitat pública
Disposar d’un instrument que
Iniciar l’elaboració del protocol
estableixi les passes a seguir a
Es disposa del protocol
2
l’hora de determinar nous
d’aprofitament d’espais buits.
(S/N)
usos dels espais
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Prosseguir amb la tramitació dels expedients consistents en corregir les situacions de
3
desocupació permanent i injustificada dels habitatges.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Comprmís PM
26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en mans de les entitats
financeres i grans propietaris i propietàries per poder disposar d’un parc
d’habitatges en règim de lloguer al preu que les famílies puguin pagar.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
24/09/2015 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Tramitar els expedients consistents
• Nombre d’expedients
en corregir les situacions de
Increment de l’oferta
iniciats
1
desocupació permanent i
habitatges en règim de lloguer • Nombre d’expedients
injustificada dels habitatges.
resolts.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI
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Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)
Observacions

NO

Actuacions complementàries a les desenvolupades des de l’àrea 3 en aquest àmbit
d’actuació.

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Desenvolupament de les figures del POUM des de la vessant jurídica
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Impuls de modificacions puntuals del
1
• Nombre de figures
POUM
Avançar en l’execució del
de planejament
POUM
Tramitació de figures de
tramitades
2
planejament
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
4

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
328.681
60.600
0
4.365.000
2108
60.600
0
4.689.000
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
Capítol 7 – Ingr.Subv
2.812.000
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Servei Jurídic
1432
15107
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Urbanisme
DADES DESCRIPTIVES
Aquest programa impulsa i tramita les actuacions administratives i ordres
d’execució necessàries per a que els propietaris d’edificis i solars compleixin la
Descripció
legalitat urbanística i mantinguin les propietats en correcte estat de
manteniment i conservació.
Garantir el compliment de la legalitat urbanística i vetllar per a que els edificis i
Missió
solars estiguin en correcte estat de manteniment
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi
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No s’aprecien desigualtats entre dones i homes
Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Impulsar i tramitar les actuacions administratives i ordres d’execució necessàries per a que els
1
propietaris d’edificis i solars compleixin amb la legalitat urbanística i mantinguin les propietats en
correcte estat de manteniment i conservació.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Núm.

Actuarem contra els propietaris d’edificis i solars que no tinguin en bon estat de
manteniment i conservació les seves propietats, per tal d’evitar qualsevol situació
de risc cap a tercers.
Actuarem contra el ciutadans que executin obres sense ajustar-se a la llicència
d’obres atorgada.
Actuarem contra els ciutadans que executin obres sense la corresponent llicència
municipal.
Actuarem contra els ciutadans que hagin vulnerat la legalitat urbanística,
mitjançant la incoació dels corresponents expedients sancionadors.
Donarem resposta ràpida i eficient a totes les denúncies presentades pels
ciutadans dins de l’àmbit urbanístic.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Tramitar expedients relatius a la
Garantir l’estat de conservació
1
conservació i manteniment d’edificis d’edificis i solars de titularitat
i solars.
privada
Tramitar expedients de requeriment Garantir l’adequació de les
2
d’execució d’obres d’acord amb les
obres a la normativa
llicències urbanístiques atorgades
urbanística
Tramitar expedients sancionadors
d’execució d’obres sense llicència o
Garantir la legalitat
3
sense adequar-se a la llicència
urbanística.
atorgada
Atendre consultes i denúncies dels
Aconseguir que els ciutadans
4
ciutadans relatives a temes
se sentin emparats davant les
urbanístics.
denúncies presentades.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa

Indicadors

•
•

Nombre d’expedients
incoats
Nombre d’expedients
resolts
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Continuar donant resposta als recursos interposats contra el expedients consistents en corregir
2
les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en mans de les entitats
financeres i grans propietaris i propietàries per poder disposar d’un parc
d’habitatges en règim de lloguer al preu que les famílies puguin pagar.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
24/09/2015 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Tramitar els expedients consistents
• Nombre d’expedients
en corregir les situacions de
Increment de l’oferta
iniciats
1
desocupació permanent i
habitatges en règim de lloguer • Nombre d’expedients
injustificada dels habitatges.
resolts.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Actuacions complementàries a les desenvolupades des de l’àrea 3 en aquest àmbit
d’actuació.

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
180.122
169.346
0
0
2108
169.346
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Planejament Urbanístic
1432
15110
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Serveis d’urbanisme. Servei de Planejament urbanístic
DADES DESCRIPTIVES

Descripció
Desenvolupar les figures de planejament urbanístic d’acord amb les previsions
del POUM i definir i establir els usos del sòl.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Missió

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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.
Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

Anella Verda

L’Anella Verda de Terrassa és un projecte integral per a l’ordenació i gestió
de l’entorn natural i agrícola de Terrassa. Els seus objectius són :
-Definir i iniciar l’execució del Pla, un element de les polítiques de
recuperació i promoció dels nostres entorns naturals.
-Impulsar 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.
-Una nova cultura del paisatge.
-Garantir la connectivitat ecològica i protegir la biodiversitat.
-Recuperar les funcionalitats agrícoles i aprofitar el seu potencial.
-Promoure un ús públic respectuós amb l’entorn.
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El Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) té per objecte
l’ordenació urbanística de tot el territori de la nostra ciutat. Determina la
qualificació i usos de l’espai.
Objectius:
-Superació i/o eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai
públic. També de les barreres en la informació i comunicació. Estem
treballant per millorar el dret a la informació del grau d'accessibilitat dels
espais, edificis, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber
si pot participar i amb quin grau d'autonomia.
-Definir estratègies que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones,
Pla d’accessibilitat
desenvolupant accions des d’un enfocament global que abasti tots els àmbits
de la vida dels terrassencs i terrassenques.
-Desenvolupar i impulsar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
-Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat.
-Garantir espais de participació on associacions i entitats, interessades en
abordar l’accessibilitat, puguin proposar i debatre les actuacions a
desenvolupar.
El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de
manera que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més
Pla de Mobilitat Urbana
pensada pel vianant i menys pel vehicle privat, amb una reducció de
l'impacte mediambiental pel canvi de model de mobilitat i amb una millora
general de la qualitat de vida de la ciutadania.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
POUM

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?
Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?
SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

Diagnosi

Objectius

3
2

5

En tant que aquest programa s’encarrega de determinar els usos i la distribució del
territori, el planejament té un gran impacte no només en el present sinó també en el
futur desenvolupament de la ciutat i per tant de la vida de les persones.
Al 2018 es volen iniciar els treballs previs per a la revisió de l’actual POUM. Aquest fet
suposa una oportunitat per incorporar des de l’inici dels treballs la visió de les dones pel
que fa al territori, i per introduir criteris que afavoreixin el desenvolupament de la
igualtat d’oportunitat de dones i homes.
Introduir la perspectiva de gènere en la definició i desenvolupament de les figures de
planejament i en la determinació dels usos de sòl.
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018

Núm.
1

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Iniciar els treballs previs per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Disposar de l’estudi per poder
Encarregar la redacció d’un estudi de avançar en la revisió del
Es disposa de l’estudi
1
POUM. Incorporació de la
projecció demogràfica
(Si/No)
perspectiva de gènere
Disposar de l’estudi per
Encarregar la redacció d’un estudi de
Es disposa de l’estudi
2
poder avançar en la revisió del
projecció d’activitat econòmica
(Si/No)
POUM.
Encarregar l’actualització de l’estudi
Disposar de l’estudi per
Es disposa de l’estudi
3
sobre línies aèries elèctriques amb
poder avançar en la revisió del
(Si/No)
tensió superior a 66Kv.
POUM.
Disposar de l’estudi per poder
Elaboració del Pla especial de
Es disposa de l’estudi
4
avançar en la revisió del
protecció del patrimoni
(Si/No)
POUM.
La incorporació de la perspectiva de gènere des de l’inici i en tots els documents
Impacte gènere
relacionats amb el POUM, permetrà detectar les necessitats específiques de les
dones.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Pla de l’Anella Verda
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Núm.
2

Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord

Data / òrgan
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ACTUACIONS ASSOCIADES
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Aprovació provisional del Pla de
Aprovat provisionalment
1
l’Anella Verda
(S/N)
La proposta urbanística en tràmit de l’Anella Verda integra la perspectiva de
gènere, i les actuacions d’adequació dels espasi de les àrees de lleure al larg del
Impacte gènere
camí de l’Anella Verda estan dissenyades des d’un punt de vista igualitari.
Núm.

Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
3

Descripció
Desenvolupament de les figures del POUM
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Impuls de modificacions puntuals del
Nombre de modificacions
1
POUM
aprovades
Avançar en l’execució del
POUM
Tramitació de figures de
Nombre de figures de
2
planejament
planejament tramitades
La incorporació de la perspectiva de gènere des de l’inici i en tots els documents
Impacte gènere
relacionats amb el POUM, permetrà detectar les necessitats específiques de les
dones.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

2017
2108

Capítol 1
434.970

INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 2
Capítol 4
0
0
96.000*
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA

Capítol 6
0
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Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
49.000
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcial o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Obra Pública
1433
15101
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Obres i Manteniment Espai Públic
DADES DESCRIPTIVES

Voluntària

Realitzar la direcció facultativa de les obres d’urbanització i edificació amb
mitjans propis o fer el seguiment de la direcció facultativa executada per
mitjans externs de les obres.
Descripció

Programa depenent del servei de Projectes i Obres que gestiona els encàrrecs
de redacció dels projectes a equips propis i externs, l’execució de les obres, així
com
el seguiment tècnic i econòmic d’aquestes.

Redacció i seguiment de projectes d’actuacions de promoció municipal en
espais públics i en edificacions, ja sigui amb mitjans propis o externs, així com
la gestió integral de les obres d’execució dels esmentats projectes.
Seguiment de la redacció de projectes d’actuacions de promoció pública no
municipal, i de projectes d’actuacions de promoció privada en espais públics
(projectes d’urbanització).
Missió
Dirigir amb personal propi les actuacions de promoció municipal en espais
públics i en edificacions municipals i coordinar el seguiment amb la direcció
d’obres quan aquestes siguin dirigides amb mitjans externs per tal de garantir
la correcta execució de les mateixes i l’adequació als requeriments de
l’Ajuntament i al projecte aprovat.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja

61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
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.
Compromís
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
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Nom

Descripció

Accessibilitat Universal

-Superació i/o eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai
públic. També de les barreres en la informació i comunicació. Estem
treballant per millorar el dret a la informació del grau d'accessibilitat dels
espais, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber si pot
participar i amb quin grau d'autonomia.
-Definir estratègies que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones,
desenvolupant accions des d’un enfocament global que abasti tots els àmbits
de la vida dels terrassencs i terrassenques.
-Desenvolupar i impulsar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
-Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat.
-Garantir espais de participació on associacions i entitats, interessades en
abordar l’accessibilitat, puguin proposar i debatre les actuacions a
desenvolupar.

El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de
manera que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més
pensada pel vianant i menys pel vehicle privat, amb una reducció de
l'impacte mediambiental pel canvi de model de mobilitat i amb una millora
general de la qualitat de vida de la ciutadania.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

Pla de Mobilitat Urbana

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Objectius

La missió d’aquest programa se centra en la redacció i/o l’encàrrec dels projectes d’obres
que realitza l’Ajuntament, així com en la gestió i el seguiment de la seva execució. Es
contempla la perspectiva de gènere dins els plecs de clàusules de les licitacions -tant de
redacció de projectes com d’execució d’obres-, amb clàusules específiques sobre
l’obligatorietat de compliment amb la normativa d’igualtat efectiva de dones i homes. En
aquesta línia al 2018 s’estudiarà la possibilitat d’incorporar als plecs noves clàusules amb
perspectiva de gènere, o ampliar les existents.
Pel que fa a les actuacions a realitzar el 2018, es continuarà aplicant la perspectiva de
gènere en la detecció de necessitats i en la redacció dels projectes i memòries per part
de l’equip tècnic del servei –eliminació barreres físiques i visuals, ús materials que
permetin la visibilitat, accessibilitat, il·luminació que proporcioni seguretat...-.
Continuar dissenyant tenint en compte els diferents col·lectius i les necessitats diverses
(jocs infantils, accessibilitat, evitant zones amagades que pugin crear inseguretat,
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millorar l’estat de conservació, la il·luminació,...)

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Redacció de projectes i memòries valorades d’obres de millora de l’espai públic, per permetre
1
l’agilitar la licitació i execució d’acord amb la priorització i disponibilitat econòmica.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Conèixer les necessitats més
Valoració i priorització de les
urgents de millora. Detectar
1
actuacions necessàries, aplicant la
necessitats específiques del
perspectiva de gènere.
col·lectiu femení.
Obtenir les dades necessàries
per redactar els projectes
2
Encàrrec d’estudis previs
d’obres de millora de l’Espai
Públic.
• Nombre de projectes
Disposar d’un nombre de
redactats pel
projectes i/o memòries
personal tècnic del
3
Redacció de projectes
valorades d’obres de millora
servei.
de l’espai públic.
• % sobre el total de
projectes redactats.
Disposar de projectes i/o
• Nombre de projectes
memòries valorades d’obres,
redactats per
Supervisió dels projectes encarregats
4
que no es poden redactar
empreses externes.
externament
amb els mitjans tècnics del
• % sobre el total de
servei.
projectes redactats.
La introducció de la perspectiva de gènere tant en els plecs de clàusules com en la
Impacte gènere
detecció de necessitats i en les solucions tècniques recollides als projectes, ha de
contribuir a la millora de les condicions de vida del col·lectiu femení.
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Licitar i supervisar l’execució dels projectes i/o les memòries valorades d’obres de millora de
2
l’espai públic, d’acord amb la priorització establerta i la disponibilitat econòmica.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Disposar de projectes i/o
Nombre de projectes i/o
Aprovar projectes i/o memòries
memòries valorades per a la
memòries valorades
1
valorades d’obres
seva licitació i posterior
aprovats. % sobre els
execució.
redactats.
Nombre de projectes i/o
Adjudicar les obres per a la
memòries valorades
2
Preparació plecs
seva execució
adjudicats. % sobre els
aprovats.
Supervisar l’execució de les obres i
Nombre de projectes i/o
realitzar la Direcció facultativa i la
Millorar la qualitat i seguretat memòries valorades
3
Coordinació de Seguretat i Salut,
de l’obra executada
executats. % sobre els
amb personal propi, dins les
adjudicats.
possibilitats del servei.
Cost final obra i %
Minimitzar la desviació en
desviació.
Fer el seguiment econòmic durant
4
termini i pressupost de les
Temps d’execució obra i
l’execució de les obres.
% desviació respecte
obres
termini previst.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Executar les obres aprovades per la ciutadania en diferents processos participatius
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Núm.
3
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Redactar, aprovar i executar els
projectes d’obres resultants de les
Tenir finalitzades les obres
inversions als districtes.
sorgides d’aquests processos
Redactar, aprovar i executar els
participatius.
2
projectes d’obres resultants dels
processos participatius dels PAM.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
1

•
•

Nombre d’obres
finalitzades.
% d’obres realitzades
sobre les previstes.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Executar les obres de desenvolupament del Pla de Mandat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat de la Ronda de
Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Redactar el projecte de reforma de
1
la fusteria exterior i l’entorn de la
Disposar dels projectes
Es disposa del projecte
Masia Freixa.
necessaris per a l’execució de
(S/N).
Redactar el projecte remodelació i
les obres.
2
reurbanització de la plaça Freixa i
Argemí.
Encarregar una revisió estructural de Conèixer l’estat de estructural
3
• Està fet l’estudi (S/N)
la Masia Freixa
de l’edifici
Finalitzar les obres
• S’han finalitzat les
4
Obres del Talús
d’estabilització i seguretat de
obres (S/N)
la Ronda de Ponent
• Cost total del
Finalitzar les actuacions
projecte
5
Obres de la Maurina
urbanístiques recollides al PII
• % desviació del cost
del barri de La Maurina
final sobre el licitat
Executar actuacions urbanístiques de
• % desviament del
6
Executar el subàmbit B
dinamització de l’àmbit del Vapor
termini d’execució
Gran
sobre termini previst
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
4

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
914.621
275.101
0
0
2018
319.101 *
0
2.652.800
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Descripció

Missió

DADES IDENTIFICATIVES
Pavimentació i Manteniment Infraestructures Urbanes
1433
15321
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Obres i Manteniment Espai Públic
DADES DESCRIPTIVES
Assegurar el manteniment de les voreres, paviments de carrers, places i
camins, adaptació de l’espai públic per a la mobilitat de les persones amb
capacitats diverses, així com actuar d’urgència per reparar danys i
desperfectes a la via pública.
Conjunt d'actuacions correctives i preventives amb l'objectiu de preservar,
millorar o tecnificar la via pública al menor cost possible i en un període de
temps raonable, solucionant els problemes de manteniment de paviments
vials, camins, voreres i urgències a la via pública.
Conservar les infraestructures de la ciutat

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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.

Compromís

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 un nou pla de mobilitat, amb el qual es prioritzaran 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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
-Superació i/o eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai
públic. També de les barreres en la informació i comunicació. Estem
treballant per millorar el dret a la informació del grau d'accessibilitat dels
espais, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber si pot
Accessibilitat Universal participar i amb quin grau d'autonomia.
-Definir estratègies que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones,
desenvolupant accions des d’un enfocament global que abasti tots els àmbits
de la vida dels terrassencs i terrassenques.
-Desenvolupar i impulsar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
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-Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat.
-Garantir espais de participació on associacions i entitats, interessades en
abordar l’accessibilitat, puguin proposar i debatre les actuacions a
desenvolupar.
- Configuren un model de transport més eficient per a millorar la
competitivitat del sistema productiu.
- Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
- Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.
- No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.
- Aporten més seguretat en els desplaçaments.
- Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Pla Mobilitat

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

La rellevància d’aquest programa deriva del seu impacte en el manteniment de les
voreres, paviments dels carres, places i camins; i de la seva capacitat i responsabilitat en
l’adaptació de l’espai públic a les necessitats de mobilitat de les persones. Així té un
estret vincle amb el programa d’Accessibilitat i el de Gestió i planificació de la mobilitat i
comparteix objectius i accions des de la perspectiva de gènere.
Al 2018 es donarà continuïtat al treball d’anàlisi i inspecció de l’espai públic que permet
identificar punts problemàtics, necessitats de millora d’accessibilitat o d’itineraris
sensibles des de la perspectiva de gènere a espais com parcs, places, mercats, escoles,
etc...donat que, tot i que s’ha incrementat la paritat en l’ús d’aquestes zones, segueixen
sent espais molt utilitzats per dones.
Diagnosi

Dins aquest anàlisi i inspecció s’ha de dirigir l’atenció en identificar punts problemàtics
que suposin:
-

Zones que provoquin sensació d’inseguretat .
Necessitat de millora de l’accessibilitat a places, parcs, mercats, escoles, centres
mèdics, àrees de comerç. Tot i que hi ha una canvi de tendència i s’ha
incrementat la paritat en l’ús d’aquestes zones, segueixen sent espais molt
utilitzats per dones.

Així mateix, aquest anàlisi també implica un estudi per la diagnosi de les diverses
utilitzacions de l’espai públic per tal de treballar en la implantació de mesures que
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permetin una utilització més igualitària i respectuosa per a tothom.
Treballar per la consecució d’uns espais públics amables i a l’abast de tothom, evitant
zones amb sensació d’inseguretat, incidència en la millora en l’accessibilitat i estudi en la
millora de la funcionalitat de l’espai públic.
•
Objectius

•
•
•

Reduir, adequar o eliminar barreres/murs que permetin una major visibilitat de
l’espai.
Continuar amb el disseny i instal·lació de cartells indicatius amb grafies
igualitàries.
Treballar en la consecució de l’accessibilitat i bon estat de les voreres
especialment en itineraris considerats sensibles des de la perspectiva de gènere.
Redactar, planificar i dirigir projectes definits per dur a terme obres
corresponents a manteniment preventiu que tinguin en compte els punts
anteriorment exposats.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment i reparació de paviments, voreres i guals
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
72. Aprovarem un nou Pla de mobilitat, amb el qual es prioritzaran 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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
22/12/2015 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Prioritzar les actuacions en voreres
Millorar les voreres de la
que tot i no complir la normativa
1
ciutat amb manteniment
d’accessibilitat se’ls hi pot millorar
correctiu.
les seves condicions d’ús.
Actuacions d’urgència en paviments
• Nombre
2
Evitar accidents/perill
asfàltics i voreres.
d’incidències
rebudes
• Nombre
d’incidències
resoltes
Altres actuacions per millorar l’estat
3
Fer el manteniment correctiu.
de la ciutat.
• Nombre
d’actuacions en
menys de 24h
• Nombre
Núm.
1
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d’actuacions
Metres lineals de
paviments/voreres
reparats
• Nombre de guals
adaptats
Prioritzar actuacions destinades a la reparació de voreres d’itineraris considerats
sensibles des de la perspectiva de gènere
Indicadors associats al programa
•

Impacte gènere

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Es podran facilitar indicadors desagregats pel què fa a les sol·licituds d’actuacions a la via
pública per part de la ciutadania.

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
1.202.967
562.790
0
1.890.500
2108
840.375*
0
500.000 (Districtes)
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Gestió Xarxa Clavegueram
1433
16001
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Obres i Manteniment Espai Públic
DADES DESCRIPTIVES

Descripció

Executar el conjunt d’actuacions per garantir les contingències referents a la
xarxa de clavegueram de la ciutat de Terrassa, solucionant els problemes que
es puguin ocasionar.

Missió

Voluntària

Vetllar pel bon funcionament de la xarxa de clavegueram, assegurant l’estat de
conservació impulsant projectes i obres de millora i ampliació de la xarxa.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

Compromís

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida de
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dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi

No te afectació directa quant a perspectiva de gènere.

Objectius

No te afectació directa quant a perspectiva de gènere.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Mantenir actualitzada la informació de la xarxa de clavegueram.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre
Visites i inspeccions normals i amb
Obtenció de dades per
1
d’inspeccions
càmera (xarxa i claveguerons).
resoldre les incidències.
realitzades
• Nombre
Resoldre la problemàtica
d’incidències
2
Resoldre incidències i instàncies.
puntual i evitat futures
clavegueram
incidències.
• Nombre
d’incidències resoltes
Disposar de la informació de
Actualització de la documentació
3
la xarxa de clavegueram més
gràfica associada (GIS)
actualitzada.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
1

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Redacció i execució de projectes de reparació o millora de la xarxa de clavegueram.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Disposar de projectes i/o
• Nombre de projectes
Aprovar projectes i/o memòries
memòries valorades per a la
1
i/o memòries
valorades d’obres de clavegueram
seva licitació i posterior
valorades aprovats.
execució.
• Nombre de projectes
Adjudicar les obres per a la
2
Preparació plecs
i/o memòries
seva execució
valorades adjudicats.
• Nombre de projectes
i/o memòries
Supervisar l’execució de les obres i
valorades executats.
realitzar la Direcció facultativa i la
Millorar la qualitat i seguretat
3
Coordinació de Seguretat i Salut,
• Metres lineals de
de l’obra executada
amb personal propi, dins les
xarxa renovada
possibilitats del servei.
• Metres lineals de
xarxa arranjada
• Cost final obra i %
desviació.
Minimitzar la desviació en
Fer el seguiment econòmic durant
• Temps d’execució
4
termini i pressupost de les
l’execució de les obres.
obra i % desviació
obres
respecte termini
previst.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
49.719
30.333
0
150.000
2108
31.833
0
1.023.000
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
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PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Enllumenat Públic
1433
16501
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Obres i Manteniment Espai Públic
DADES DESCRIPTIVES

Descripció

Programa desenvolupat pel servei de projectes i obres que centra la seva
activitat en la xarxa d’enllumenat públic de la ciutat.

Missió

Gestionar, controlar i garantir el correcte funcionament de la xarxa pública
d’enllumenat per a que la ciutat disposi d’una adequada il·luminació nocturna.
Alhora impulsa projectes i mesures que contribueixen a la sostenibilitat
mediambiental

Voluntària

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja

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.
Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Té per objecte la gestió dels serveis energètics municipals per a la reducció
del consum energètic mitjançant la millora i manteniment de les
instal·lacions d’enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior
Terrassa Energia
d’alguns edificis municipals i la implementació d’energies renovables:
Intel·ligent
Implantació llumeneres led a tota la ciutat, extensió xarxa fibra òptica, i
manteniment d’enllumenat els pròxims 15 anys.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Es valora amb rellevància alta pel seu impacte en la sensació de seguretat en els
desplaçaments, especialment durant la nit; i en la capacitat de crear, mitjançant la
il·luminació, ambients adequats a les activitats i característiques de cada zona.
Al 2018 es durà a terme l’execució del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Aquest
incorpora la perspectiva de gènere en tant en quant preveu una major il·luminació
entorn punts amb major percepció d’inseguretat, que han estat consensuats amb la
Policia Municipal. D’altra banda, la substitució de l’enllumenat actual per LEDS,
proporcionarà una uniformitat en la il·luminació de la ciutat que també incrementarà la
sensació de seguretat. Finalment el rendiment cromàtic que aportarà la nova il·luminació
LED, millorarà la nitidesa de l’entorn, el que aportarà una millor visibilitat a la ciutadania
en els seus desplaçaments.

Objectius

Amb la implementació del projecte Terrassa Energia Intel·ligent es vol aconseguir que
tot l’enllumenat públic de la ciutat sigui de llum blanca, amb millor reproducció
cromàtica, millorant la percepció de l’ambient nocturn per part de la ciutadania.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Implantar les accions recollides en el programa Terrassa Energia Intel·liguent (TEI)
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Obtenir una millor qualitat en
Iniciar la Implantació d’il·luminació
• % del projecte
1
la il·luminació amb un menor
LED a la xarxa pública i als edificis
executat
cost ambiental i econòmic
municipals .
Reduir les emissions de NOx i el cost
2
• Kw estalviats
de la factura energètica
Núm.
1
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Actualitzar la instal·lació
• Luminàries
d’enllumenat públic
substituïdes
S’aconseguirà que tot l’enllumenat públic de la ciutat sigui de llum blanca, amb
Impacte gènere
millor reproducció cromàtica, millorant la percepció de l’ambient nocturn per part
de la ciutadania.
Indicadors associats al programa
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Són els indicadors del cercle de comparació de la DIBA

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Realitzar projectes d’enllumenat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de projectes
Disposar de projectes
Redacció de Projectes i estudis
redactats
d’enllumenat adequats.
1
d’enllumenat segons les necessitats
• Nombre de nous
Incorporació de la perspectiva
de la ciutat
punts de llum
de gènere
instal·lats
La reducció de zones poc il·luminades i la millora d’aquelles zones que ja tenen
Impacte gènere
enllumenat, contribueix a disposar d’un entorn segur i redueix la percepció
d’inseguretat.
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
147.641
3.227.688
0
0
2108
3.172.688
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
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Tipus d’ingrés

Ens de procedència

Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

DADES IDENTIFICATIVES
Parcs i Jardins
1433
17101
Pròpia
Si
Delegada
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Obres i Manteniment Espai Públic
DADES DESCRIPTIVES

Voluntària

Assegurar el manteniment dels parcs i jardins, zones verdes, arbrat i
mobiliari urbà de la ciutat de Terrassa (aproximadament 1.400.000m2 de
zones enjardinades i més de 17.000 arbres d’alineació en els seus carrers),
mitjançant un conjunt d’accions preventives i correctives destinades a la
consecució d’un bon estat els elements vegetals, arbrat, serveis d'un espai
verd, basses i estanys ornamentals i mobiliari (bancs, baranes, jocs infantils,
jocs biosaludables, elements workout, etc.), per tal de disposar d’espais
lliures adaptats a les noves necessitats de la ciutadania, més versàtils, més
biofílics, amb serveis a les persones actualitzats a les necessitats reals i amb
la utilització d’espècies adaptades al medi urbà.
La cura d’aquestes zones verdes i d’aquests arbres fan necessàries una sèrie
d’actuacions periòdiques (manteniment, reposició, poda, neteja, etc.) per
poder garantir la seva supervivència, així com el seu bon estat perquè
tothom les pugui gaudir. Tanmateix, es fan necessàries una sèrie
d’actuacions de manteniment i renovació del mobiliari urbà (jocs infantils,
jocs biosaludables, jocs esportius, bancs, baranes, etc.) per tal d’oferir un
espai públic amb les majors garanties de seguretat possible.

Descripció

Tanmateix, es treballa per buscar l'equilibri indispensable de la despesa d'aigua
per mantenir les zones verdes, així com millorar l’accessibilitat i seguretat dels
parcs i jardins i especialment a àrees de jocs infantils, millorant amb tot això la
imatge de la ciutat.
Així mateix, s’ha de destacar el Parc de Vallparadís, que és i ha estat singular
des de fa un milió d’anys. Des de 1999 el Parc de Vallparadís és una zona
verda que travessa la ciutat de nord a sud, que amb més de 39 hectàrees és
un veritable pulmó per a la ciutat, però també una eina de transmissió del
saber i de la cultura. El número d’usuaris/es i visitants; les visites d’escolars
per practicar esports d’aventura enmig de la ciutat; les activitats culturals,
esportives i lúdiques que es realitzen al llarg de l’any; la ubicació de tres
museus, una sala polivalent i diversos bars i dos restaurants en el seu
interior; entre d’altres converteix al Parc de Vallparadís en un espai
multidisciplinari que requereix un concepte de gestió global en que cap de les
seves particularitats quedi deslligada de les altres. Aquest concepte de gestió
global es veu reflectit en el Pla director del Parc de Vallparadís, eina que ens
permet gestionar l’espai de forma àgil i eficient.
•

•

Manteniment integral (jardineria, enllumenat, hidràulica, neteja,
mobiliari, jocs infantils, pintures i grafits, sistemes de reg, manteniment
d’escultures, reparacions de camins i escales, edició de programes i
manuals tècnics,…)
Manteniment, reparacions i conservació de les instal·lacions, maquinària
i vehicle del Parc de Vallparadís (lavabos públics, ascensors, piscina, sala
polivalent i oficines del parc,...)
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Conservar el patrimoni verd i mobiliari urbà de la ciutat per tal de disposar
d’un espai públic a l’abast de tothom, ben conservat i adaptat a les
necessitats actuals de la ciutadania, contribuint a tenir una ciutat accessible i
segura, de convivència agradable i funcional per a les persones.
Garantir un manteniment correcte de la jardineria i mobiliari de la ciutat i
de la jardineria, infraestructures i instal·lacions del Parc de Vallparadís,
desenvolupant una gestió eficient que optimitzi els recursos esmerçats.

Missió

Així mateix, garantir la qualitat, coherència i idoneïtat dels diferents usos i
activitats a les zones verdes i parcs i jardins, i sensibilitzar els usuaris i
usuàries perquè contribueixin a considerar l’espai públic com element
d’usdefruit comunitari que cal respectar.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja

Prioritat

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.
Compromís

61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

Accessibilitat Universal

-Superació i/o eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai
públic. També de les barreres en la informació i comunicació. Estem
treballant per millorar el dret a la informació del grau d'accessibilitat dels
espais, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber si pot
participar i amb quin grau d'autonomia.
-Definir estratègies que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones,
desenvolupant accions des d’un enfocament global que abasti tots els àmbits
de la vida dels terrassencs i terrassenques.
-Desenvolupar i impulsar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
-Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat.
-Garantir espais de participació on associacions i entitats, interessades en
abordar l’accessibilitat, puguin proposar i debatre les actuacions a
desenvolupar.

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

1

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

4

Aquest programa té una responsabilitat directa en la millora de la qualitat dels espais
verds de la ciutat. S’encarrega del manteniment dels parcs i jardins, zones verdes,
arbrat i mobiliari urbà de la ciutat, amb l’objectiu de garantir la qualitat, coherència i
idoneïtat dels diferents usos i activitats en aquestes zones. També dirigeix la seva
activitat a la sensibilització dels usuaris i usuàries per tal que contribueixin a considerar
l’espai públic com element d’usdefruit comunitari que cal respectar.
Aquests espais han de poder ser utilitzats de forma igualitària. Per aconseguir-ho cal
dirigir l’atenció en identificar i eliminar progressivament zones que provoquin sensació
d’inseguretat. Per aconseguir-ho es treballarà en reduir, adequar o eliminar
barreres/murs per incrementar la visibilitat dels espais. Altres actuacions es centraran en
la millora de l’accessibilitat als parcs i jardins i a àrees de jocs infantils; i també es
continuarà amb la instal·lació de cartells amb grafies igualitàries. D’altra banda es
prioritzarà l’esporga en els punts en els que l’arbrat tapi elements d’enllumenat públic,
evitant-se així zones fosques que provoquin inseguretat. Finalment es vetllarà per la
compra de jocs infantils amb perspectiva de gènere i inclusius. La redacció al 2018 del
Pla de gestió de l'arbrat i Inventari permetrà conèixer la problemàtica associada a l'ús i
espai lliure disponible.
Diagnosi
La millora de la qualitat de l’espai públic es fomenta en l’anàlisi i inspecció d’aquest, ja
que ens permet obtenir una visió de l’estat de l’entorn i actuar en les modificacions que
siguin necessàries o avançar-nos a possibles desviacions.
Dins aquest anàlisi i inspecció s’ha de dirigir l’atenció en identificar punts problemàtics
que suposin:
-

Zones que provoquin sensació d’inseguretat .

-

Necessitat de millora de l’accessibilitat als parcs i jardins, i més concretament a
les àrees de jocs infantils, al tractar-se d’espais públics molt concorreguts per
famílies. Tot i que hi ha una canvi de tendència i s’ha incrementat la paritat en
l’ús d’aquestes zones, segueixen sent espais molt utilitzats per mares i àvies en
la cura dels infants.

Així mateix, aquest anàlisi també implica un estudi per la diagnosi de les diverses
utilitzacions de l’espai públic per tal de treballar en la implantació de mesures que
permetin una utilització més igualitària i respectuosa per a tothom.

Objectius

Treballar per la consecució d’uns espais públics amables i a l’abast de tothom, evitant
zones amb sensació d’inseguretat, incidència en la millora en l’accessibilitat i estudi en la
millora de la funcionalitat de l’espai públic.
•

Reduir, adequar o eliminar barreres/murs de vegetació que permetin una major
visibilitat de l’espai.
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•
•

•
•
•
•

Realitzar actuacions en poda d’arbrat en els punts que el brancatge tapi
elements d’enllumenat públic, evitant així zones fosques que provoquin
inseguretat.
Continuar treballant amb les directrius marcades en la instal·lació d’ascensors a
l’espai públic: il·luminació, accessibilitat i estructura de vidres transparents per
permetre la visibilitat del interior durant tot el recorregut des de l’exterior,
evitant així espais que puguin generar sensació de perill o inseguretat cas de
possible assetjament.
Continuar amb el disseny i instal·lació de cartells indicatius amb grafies
igualitàries.
Vetllar per la compra de jocs infantils amb perspectiva de gènere i inclusius.
Garantir, especialment al Parc de Vallparadís, espais per a córrer, caminar i fer
marxa nòrdica, activitats que afavoreixen la pràctica de l’esport per part de les
dones.
Realitzar un estudi de les àrees de jocs infantils per diagnosticar si hi ha zones de
la ciutat que queden massa allunyades d’aquestes dificultant així el seu ús, i per
tant la inclusió especialment de mares joves en l’espai públic.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018

Núm.
1

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment i conservació de les zones verdes de la ciutat.

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Disposar de superfícies
Manteniment, replantació i reg de la
• M² de zona verda
1
vegetals en correcte estat
vegetació
de conservació.
• M² de zona verda per
hab.
Disposar d’Espais nets i
2
Neteja de zones verdes
salubres.
• Despesa per hab.
Manteniment de basses i fonts
Disposar d’Espais nets i
• Nombre d’incidències
3
ornamentals
salubres.
rebudes
Disposar d’espais nets i
• Nombre d’incidències
accessibles evitant la
resoltes
Neteja d’herbes que colonitzen les
4
colonització en zones
voreres i els escocells.
pavimentades.
Manteniment correctiu.
Impacte gènere
Priorització de les acciones destinades a la consecució de l’eliminació de punts que
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impliquin la sensació d’inseguretat com per exemple barreres/murs d’arbustiva.
Instal·lació de cartells indicatius amb grafies igualitàries. Instal·lació de jocs infantils
amb perspectiva de gènere. Garantir espais inclusius per a la realització d’esport.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Núm.
2

Es podran facilitar indicadors desagregats pel què fa a les sol·licituds d’actuacions a la via
pública per part de la ciutadania

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment integral del Parc de Vallparadís.

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Manteniment integral (jardineria,
• Despesa per hab.
enllumenat, hidràulica, neteja,
Disposar d’una superfície
• Nombre d’incidències
mobiliari, jocs infantils, pintures i
vegetal i unes instal·lacions
rebudes
1
grafits, sistemes de reg,
de qualitat i uns espais nets, • Nombre d’incidències
manteniment d’escultures,
salubres i segurs.
resoltes
reparacions de camins i escales, ...)
• Nombre de nous jocs
Manteniment, reparació,
Disposar d’una superfície
infantils instal·lats.
conservació i neteja de les
vegetal i unes instal·lacions
•
Nombre d’àrees de
2
instal·lacions: ascensors, lavabos
de qualitat i uns espais nets,
jocs infantils
públics, bassa,...
salubres i segurs.
Priorització de les acciones destinades a la consecució de l’eliminació de punts que
impliquin la sensació d’inseguretat com per exemple barreres/murs d’arbustiva.
Impacte gènere
Instal·lació de cartells indicatius amb grafies igualitàries. Instal·lació de jocs infantils
amb perspectiva de gènere. Garantir espais inclusius per a la realització d’esport.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Es podran facilitar indicadors desagregats pel què fa a les sol·licituds d’actuacions a la via
pública per part de la ciutadania
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment de l’arbrat viari de la ciutat.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Núm.
3

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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Mantenir una superfície de
• Despesa per hab.
recobriment vegetal per
1
Manteniment i reposició
• Nombre
motius ambientals.
d’incidències
Manteniment correctiu.
rebudes
Evitar conflictes amb façanes i
• Nombre
elements de senyalització i
d’incidències
2
Esporga
enllumenat, per evitar punts
resoltes
d’inseguretat. Manteniment
• Nombre d’exemplars
correctiu.
substituïts.
Aconseguir millorar el seu
Tractament biològic i tractaments
• Nombre d’exemplars
estat i reduir els tractaments
3
culturals dels arbres que presenten
esporgats
de síntesi química.
plagues
Manteniment correctiu.
Reduir la presència de productes tòxics a l’atmosfera que afecten en major mesura
Impacte gènere
a la població sensible (dones embarassades, infants i gent gran) i millorar la qualitat
ambiental, així com reduir punts d’inseguretat.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

Si

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Es podran facilitar indicadors desagregats pel què fa a les sol·licituds d’actuacions a la via
pública per part de la ciutadania

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment del mobiliari urbà de la ciutat.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Núm.
4

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.
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Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord

-

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Mantenir en condicions
• Despesa per hab.
optimes de seguretat aquest
• Nombre
Manteniment correctiu, reposició o
elements i substitució dels
d’incidències
1
nova instal·lació de jocs infantils,
elements obsolets o
rebudes
biosaludables i workout.
perillosos. Manteniment
• Nombre
correctiu.
d’incidències
Manteniment correctiu i reposició o
Mantenir en condicions
resoltes
2
nova instal·lació de bancs, baranes,
optimes aquest mobiliari.
• Nombre de nous jocs
etc.
Manteniment correctiu.
infantils instal·lats.
Neteja de les pintades que
• Nombre de nous jocs
poden ofendre les persones
biosaludables.
Neteja de mobiliari i murs i parets de
3
per temes de sexe, religió,
•
Nombre de noves
places i jardins de pintades i grafits.
condicions polítiques, etc.
estacions de
Manteniment correctiu.
Workout instal·lades
Priorització de les acciones destinades a la consecució de l’eliminació de punts que
impliquin la sensació d’inseguretat com per exemple barreres/murs d’arbustiva.
Impacte gènere
Instal·lació de cartells indicatius amb grafies igualitàries. Instal·lació de jocs infantils
amb perspectiva de gènere. Garantir espais inclusius per a la realització d’esport.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Es podran facilitar indicadors desagregats pel què fa a les sol·licituds d’actuacions a la via
pública per part de la ciutadania

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
5

Descripció
Donar continuïtat a la millora de la Masia Freixa, el parc de Sant Jordi i el seu entorn
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Executar obres de consolidació de
Millorar la resistència a l’aigua
1
diversos paviments del Parc de Sant
dels paviments i fer-los més
Jordi
accessibles
Impacte gènere
No s’aprecia
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

NO

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Optimització dels consums d’aigua en la Secció de Parcs i Jardins
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Núm.
6

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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Evitar pèrdues d’aigua que
Manteniment de les xarxes de reg,
1
incrementin el consum .
comptadors i fonts
Manteniment correctiu.
• M³ Consum d’aigua
Minimitzar consums d’aigua
destinada al reg
amb espècies autòctones o
Anàlisi i estudi de noves propostes
2
que necessitin d’un reg molt
de plantació per l’estalvi d’aigua
més baix. Manteniment
correctiu.
Impacte gènere
No s’aprecia
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
1.616.031
3.988.795
0
0
2108
4.238.591*
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI
DADES IDENTIFICATIVES
Espai Familiar PB Maurina
1437
32701
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Direcció de l’Àrea
DADES DESCRIPTIVES
Programa que planteja la intervenció en grups d’infants a través de trobades i
activitats. Acompanyant-los durant el procés d’aprenentatge de noves habilitats
Descripció
i implicant a les famílies en l’educació dels seus fills/es. Alhora l’espai possibilita
l’observació, detecció i prevenció, tot potenciant la vinculació afectiva.
Afavorir el desenvolupament integral dels infants del barri, oferint eines i
Missió
habilitats a les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills/es mitjançant la
creació de grups de pares, mares i/o tutors.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de
Compromís
finançament per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

El PII del barri de la Maurina, cofinançat per la Generalitat de Catalunya dins
la convocatòria d’ajuts derivats de la Llei de Barris, té com a objectius:
-Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de
Barris i executar el pla integral del barri de La Maurina, en coordinació amb
el conjunt de serveis de l’Ajuntament, així com amb la resta d’agents,
entitats i ciutadania per tal d’assolir els objectius fixats al projecte.
-Eliminar la fractura física i social entre el nucli nord i la resta del barri.
Introduint elements d’atracció d’activitat i millorant la xarxa d’espai públic.
Projecte Intervenció
Millorant la connectivitat amb la resta del teixit urbà, alhora que es potencia
Integral al Barri de La
la circulació de vianants.
Maurina
-Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, 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
col·lectius com el de joves, nouvinguts, gent gran, que fomentin la
convivència, la participació ciutadana i l’intercanvi.
-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.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
El programa es coordina i alinea amb l’acció habitual dels serveis municipals del territori i associacions i
entitats del barri.
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Objectius

Aquest programa forma part del Projecte d’Intervenció integral al barri de la Maurina.
Centra la seva activitat en la intervenció en grups d’infants, acompanyant-los durant el
procés d’aprenentatge de noves habilitats, i implicant a les famílies oferint-los eines i
habilitats pel que fa a l’educació dels seus fills/es i potenciant la vinculació afectiva.
Paral·lelament el projecte facilita als progenitors (majoritàriament dones), un espai de
temps per tal que puguin accedir a recursos formals i no formals per a la seva formació
i/o inserció laboral. El programa disposa d’alguns indicadors desagregats per sexe.
Així l’activitat ordinària que es duu a terme té un impacte alt en incidir en la correcció de
les desigualtats entre dones i homes i en el foment de la corresponsabilitat dels
progenitors pel que fa a la cura, educació i escolarització dels infants.

- Facilitar als progenitors (majoritàriament dones), un espai de temps per tal que
puguin accedir a recursos formals i no formals per a la formació i inserció laboral.
- Donar pautes educatives a les famílies de cara a l’atenció dels menors, potenciant
que els pares s’impliquin més en la cura i atenció dels seus fills.
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Oferir un espai educatiu i de joc a menors de 1 a 3 anys
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Que assisteixin els nens amb
regularitat i que les famílies
• Nombre d’infants
1
Oferir un espai de canguratge
participin d’un pla de treball
participants.
amb serveis socials.
Si oferim un espai a on les mares poden deixar als seus fills i així poder gaudir d’un
Impacte gènere
temps per tal de formar-se i d’implicar-se en processos per millorar la seva
ocupabilitat estem incidint molt en la millora de les condicions de les dones.
Indicadors associats al programa
Núm.
1

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Acompanyar a les famílies en la cura i educació dels menors
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Fer un pla de treball individual amb
Millora de les capacitats
1
cada família
parentals dels progenitors
Planificar actuacions dirigides a
Millora en la qualitat de
2
treballar amb els pares l’atenció i
l’atenció a la infància i
• Nombre d’activitats.
cura dels seus fills
prevenir situacions de risc
• Nombre de
Organitzar activitats, tipus xerrades,
Que els progenitors tinguin
participants, per
3
tallers i sortides amb els pares i nens altres models de relació amb
gènere
de l’espai
els seus fills
En aquest objectiu el que es treballa d’una forma implícita és que les mares
Impacte gènere
incorporin més als pares en la cura i educació dels seus fills i apliquin les pautes
d’equilibrar les responsabilitats en l’atenció dels fills
Indicadors associats al programa
Núm.
2
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
0
1.000
0
0
2108
3.000
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI
DADES IDENTIFICATIVES
Dinamització Joves Adolescents PB Maurina
1437
33401
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Direcció de l’Àrea
DADES DESCRIPTIVES
La intervenció educativa va destinada a joves majors de 16 anys, que passen
gran part del seu temps a l’espai públic i presenten indicadors de risc social que
Descripció
requereixen d’una intervenció d’altres serveis, que per desconeixement, manca
de motivació, manca de consistència de les seves necessitats o altres motius, no
permeten que aquests/es hi arribin per iniciativa pròpia.
Dinamitzar als i les joves per conèixer les seves necessitats i oferir-los activitats
Missió
grupals que els ajudin en el seu procés educatiu, social i d’inserció laboralPRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de
Compromís
finançament per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

El PII del barri de la Maurina, cofinançat per la Generalitat de Catalunya dins
la convocatòria d’ajuts derivats de la Llei de Barris, té com a objectius:
-Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de
Barris i executar el pla integral del barri de La Maurina, en coordinació amb el
conjunt de serveis de l’Ajuntament, així com amb la resta d’agents, entitats i
ciutadania per tal d’assolir els objectius fixats al projecte.
-Eliminar la fractura física i social entre el nucli nord i la resta del barri.
Introduint elements atractors d’activitat i millorant la xarxa d’espai públic.
Projecte Intervenció
Millorant la connectivitat amb la resta del teixit urbà, alhora que es potencia
Integral al Barri de La
la circulació de vianants.
Maurina
-Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, 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
col·lectius com el de joves, nouvinguts, gent gran, que fomentin la
convivència, la participació ciutadana i l’intercanvi.
-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.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
El programa es coordina i alinea amb l’acció habitual dels serveis municipals del territori i associacions i
entitats del barri.
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Objectius

Aquest programa també forma part del Projecte d’Intervenció integral al barri de la
Maurina i es coordina i alinea amb l’acció habitual dels serveis municipals del territori i
associacions i entitats del barri. L’impacte de gènere d’aquest és alt en tant que realitza
una intervenció directa en el col·lectiu de joves del barri , majors de 16 anys-. El treball es
centra en la dinamització i intervenció educativa tant en espais públics com en el edificis
municipals. A partir de la detecció de les seves necessitats, es dissenyen i ofereixen
activitats grupals i individuals que els ajudin en el seu procés educatiu, social i d’inserció
laboral. Del col·lectiu d’adolescents que participa habitualment en les activitats un 40%
són noies, mentre que en les atencions individuals representen un 36%. Un 67% del total
dels i les joves són d’origen marroquí. El programa disposa d’alguns indicadors
desagregats per sexe.
El programa incorpora la perspectiva de gènere en la concreció de les activitats que
organitza, definint algunes adreçades específicament a noies i organitzant altres que
tenen com a objectiu la sensibilització envers a la igualtat entre homes i dones.
Al 2018 es treballarà en reforçar i augmentar la implicació de les noies del barri tant en
la definició i concreció de les activitats com en la participació en les mateixes.

Realitzar una actuació integral i transversal, des d’una intervenció educativa individual
i/o grupal, centrada en els i les joves per donar-los eines que fomentin l’autonomia i la
millora de la seva qualitat de vida. També des d’una dimensió comunitària i preventiva
per potenciar el seu entorn social, treballant la implicació de diferents serveis i entitats
del barri en l’abordatge de les situacions.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018

Núm.
1

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Programar activitats per reforçar el vincle amb l’educador/a i treballar les interrelacions que es
donen en el grup

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
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Núm.

Descripció

ACTUACIONS ASSOCIADES
Resultats esperats

Indicadors
Nombre de joves
participants,
Dissenyar i dirigir activitats obertes
desagregats per
al Punt Maurina, adreçades a la
Oferir un espai de trobada i
gènere
1
recerca de feina, suport educatiu i
aprenentatge als i a les joves
•
Nombre de
formatiu, salut, prevenció de
del barri.
participacions.
drogodependències, etc.
•
Nombre d’activitats
organitzades.
Les accions desenvolupades s’adrecen a reduir estereotips culturals i socials i
Impacte gènere
promoure la igualtat.
Indicadors associats al programa
•

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

Núm.
2

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Realitzar intervencions individuals i col·lectives en els espai on s’intervé fent medi obert

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Continuar amb la intervenció en
Detectar i evitar situacions de •
Nombre de joves
medi obert, a nivell individual i
risc d’exclusió social.
atesos desagregats
grupal, i derivació si s’escau als
Millorar la convivència i el
per gènere
1
serveis municipals competents
respecte a l’espai públic
•
% de casos derivats
•
% de casos en
seguiment.
Les accions desenvolupades s’adrecen a reduir estereotips culturals i socials i
Impacte gènere
promoure la igualtat.
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
61.097
23.850
0
0
2018
56.820
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Descripció

Missió

DADES IDENTIFICATIVES
Convivència Sòcio-Cultural PB Maurina
1437
32703
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Direcció de l’Àrea
DADES DESCRIPTIVES
Un element de dinamització social bàsic és la cultura. Per a fomentar una
bona convivència pren rellevància l’element comunitari i el factor
participatiu, a través de les diferents manifestacions culturals i de
coneixement es fomenta una millor relació, que ha de suposar la
implicació i la relació entre la població, la cultura i els seus agents.
Aquest programa té dues línies d’actuació necessàriament
complementàries que es desenvolupen conjuntament:
1) La dinamització sociocultural que busca generar les activitats, tallers,
sortides i actuacions.
2) La convivència ciutadana: vetllar perquè les activitats generin espais
de coneixement i intercanvi entre la ciutadania i generar les
actuacions necessàries per acostar i conèixer la població
nouvinguda.
Millorar la convivència al barri, enfortint les xarxes de relacions,
promovent el coneixement i la distribució cultural, possibilitant espais de
trobada i relació entre els habitants de La Maurina, a la vegada que
trasllada una imatge positiva del barri que en reforça la identitat dels que
hi viuen.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
Prioritat
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de
Compromís
finançament per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

Projecte Intervenció
Integral al Barri de La
Maurina

El PII del barri de la Maurina, cofinançat per la Generalitat de Catalunya dins
la convocatòria d’ajuts derivats de la Llei de Barris, té com a objectius:
-Mantenir l’aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de
Barris i executar el pla integral del barri de La Maurina, en coordinació amb el
conjunt de serveis de l’Ajuntament, així com amb la resta d’agents, entitats i
ciutadania per tal d’assolir els objectius fixats al projecte.
-Eliminar la fractura física i social entre el nucli nord i la resta del barri.
Introduint elements atractors d’activitat i millorant la xarxa d’espai públic.
Millorant la connectivitat amb la resta del teixit urbà, alhora que es potencia
la circulació de vianants.
-Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, 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
col·lectius com el de joves, nouvinguts, gent gran, que fomentin la
convivència, la participació ciutadana i l’intercanvi.
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-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.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
El programa es coordina i alinea amb l’acció habitual dels serveis municipals del territori i associacions i
entitats del barri.

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

5

Diagnosi

Objectius

Aquest programa també forma part del Projecte d’Intervenció integral al barri de la
Maurina i així mateix es coordina i alinea amb l’acció habitual dels serveis municipals del
territori i associacions i entitats del barri, per tal de promoure la dinamització social, les
relacions i la convivència a través de les diferents manifestacions culturals i la
participació. Així es promouen activitats que continguin elements d’integració i cohesió
de la població i que fomentin una identitat positiva del barri. El programa incorpora la
perspectiva de gènere en la planificació de les activitats, tot i això és un enfocament que
es continuarà potenciant durant el 2018 –activitats de futbol femení, dins projecte Patis
oberts, teatre, etc.
També dóna suport a entitats del barri que impulsen projectes adreçats a dones, com la
Fundació Maria Auxiliadora. Al 2018 es disposarà d’una tècnica especialista en polítiques
de gènere.
Es participa en la Taula de Gènere del Districte 4 ( formada per entitats, agents
professionals i institucions del territori) on es coordinen accions vinculades contra la
Violència Masclista, accions del 8 de març i la coordinació de tallers adreçats a joves, a
formadors i altres accions educatives, formatives. Aquest any s'ha dut a terme una marxa
exploratòria en perspectiva de gènere amb veïns i veïnes i agents del territori, per
detectar dèficits urbans en perspectiva de gènere, amb el Colectiu.6 -. El programa
disposa d’alguns indicadors desagregats per gènere.

-

Promoure activitats culturals com elements d’integració i cohesió de la població
i foment d’una identitat positiva del barri
Desmentir tòpics i rumors
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-

Promoure diàlegs interculturals
Realitzar activitats integradores i de promoció de la cohesió social
Dinamitzar l’espai públic: propiciar que tothom pugui fer-ne ús, respectant la
llibertat dels i les altres.
Promoure la participació activa del veïnat i les comunitats en els processos
sòcio-culturals.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Donar suport a activitats i iniciatives impulsades per entitats i associacions del
1
territori
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament per
PM
estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara
Pla sectorial
Procés
participatiu
Prioritat
PAM18
Pr. Resolució
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
/Acord
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realitzar reunions de
La participació i implicació
•
Nombre de
treball i sessions
veïnal en les propostes
sessions
participatives, per al
tècniques i arquitectòniques,
1
seguiment de les
cercant la funcionalitat i la
actuacions urbanístiques
coresponsabilitat dels veïns i
les veïnes
•
Nombre
Donar suport a iniciatives Fomentar identitat positiva de
d’entitats del barri que
barri i disposar d’espais de
d’equips per
promoguin la convivència relació.
gènere.
a través de l’esport.
Treballar la perspectiva de
•
Nombre de
joves
2
gènere a través de l’esport
participants,
desagregat per
gènere.
Núm.

3

Donar suport a iniciatives
d’entitats del barri que
promoguin la convivència,
la inserció laborals i
treballi per reduir les
diferències socials.

Impacte en millores
sociolaborals i
socioeducatives,
principalment en dones i
infants del barri.

•

Nombre de
participants
desagregat per
gènere.
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Donar suport a iniciatives
que
promoguin
la
convivència i la igualtat.
4

Impacte
gènere

Impacte en reducció de
desigualtats entre homes i
dones i millora de la
convivència intercultural al
barri,

•

•

Nombre
d’activitats
% d’activitats
amb perspectiva
de gènere

Les accions desenvolupades s’adrecen a reduir estereotips culturals i socials i
promoure la igualtat.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de

SI

resposta anterior afirmativa)

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Impulsar espais de relació i convivència
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
•
Nombre de
Crear un espai de
Donar continuïtat al programa “Patis
participants per
1
coneixement mutu, relació i
edats, procedència i
Oberts” a l’escola Roc Alabern
convivència
gènere
Les accions desenvolupades s’adrecen a reduir estereotips culturals i socials i
Impacte gènere
promoure la igualtat.
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Núm.
3

Descripció
Promoure activitats culturals al barri
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
64. Finalitzarem el Pla de Barris de La Maurina i cercarem fórmules de finançament
per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Proposta resolució
Data / òrgan
26 de maig de 2016 / Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
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Núm.

Descripció
Organitzar o col·laborar amb
iniciatives municipals que promoguin
la convivència i la igualtat.

1

Impacte gènere

Resultats esperats
Impacte en reducció de
desigualtats entre homes i
dones i millora de la
convivència intercultural al
barri,

•

•

Indicadors
Nombre
d’activitats
% d’activitats
amb perspectiva
de gènere

Les accions desenvolupades s’adrecen a reduir estereotips culturals i socials i
promoure la igualtat.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
0
14.520
0
0
2018
0
20.550
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Cicle de l’Aigua
1533
16002
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
Controlar la gestió del servei actual d’abastament d’aigua de boca i realitzar les
actuacions per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament,
Descripció
col·lectors, estacions de bombejament i depuradores.
Gestió i tramitació de la tarifa social de l’aigua.
Control dels abocaments d’aigües residuals al clavegueram.
Planificar i fer el control de la prestació i ús dels serveis públics d’abastament i
Missió
sanejament d’aigua.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el
Prioritat
manteniment i la neteja.
73. Governarem l’aigua amb l’objectiu de disposar d’un servei integral d’abastament
Compromís
eficient, amb un preu just, transparent, de qualitat i per a tothom a partir de la
deliberació amb la ciutadania.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?
Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?
SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

Diagnosi

3
0
3

Els serveis d’abastament i sanejament són universals per tota la població, no es detecta
cap incidència associada a la perspectiva de gènere.

Objectius
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Núm.
1

Descripció
Control de la concessió del servei d’abastament , actualment en règim de pròrroga
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
21/07/2016 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Definits a l’acord de
1
Fiscalització de la pròrroga
Control del servei
pròrroga
• Pressupost, ml xarxa
2
Revisió de les inversions
Control del servei
substituïda
• Núm. Atorgats,
3
Tramitació tarifa social
Increment beneficiaris
denegats
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Preparació i posada en funcionament del nou servei públic d’abastament
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Si
Data / òrgan
21/07/2016 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Aprovació definitiva de la memòria
Disposar de la memòria
1
per la determinació de la nova forma Aprovació
aprovada (S/N)
de gestió del servei d’abastament
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Impulsar les accions necessàries per a la posada en funcionament del nou servei públic
3
d’abastament .
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
SI
Data / òrgan
21/07/2016 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Constitució del consell
1
d’administració de l’EPEL
Contractar els serveis necessaris per
Disposar de tots els elements
2
al funcionament de l’EPEL
que necessita l’EPEL per oferir
el servei públic d’abastament
3
Determinar la seu de l’EPEL
Determinar la infraestructura
4
operativa de l’EPEL
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

NO

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Gestionar el sanejament d’aigua
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Controls d’aigües
Mantenir la instal·lació de
brutes.
1
sanejament en alta gestionada per
Evitar afectacions al medi
• Nombre d’actuacions
part de l’Ajuntament
de manteniment
Realitzar obres de millora en la
• Nombre d’actuacions
2
Garantir la funcionalitat
instal·lació en alta
de millora
• Nombre Inspeccions.
Evitar afectacions al
• Nombre de sancions .
3
Control d’abocaments industrials
clavegueram públic i al medi
• Import de les
sancions
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
4
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
180.855
814.595
0
0
2108
1.164.600 *
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
330.000
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Gestió de Residus
1533
16222
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
El programa de gestió de residus desenvolupa les accions relacionades amb la
gestió dels residus urbans de la ciutat: Recollida selectiva, campanyes de
Descripció
sensibilització, accions per afavorir el reciclatge i la reducció dels residus
generats, etc.
Planificar i implementar les accions de neteja viària i recollida de residus per
Missió
garantir el correcte estat de neteja i salubritat de la ciutat, així com les
orientades a afavorir el reciclatge i la reducció dels residus.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
El pacte per a la neteja i la recollida selectiva de residus recull una sèrie
Pacte per a la neteja i la d’accions dissenyades per millorar el servei, mitjançant l’ampliació i reforç de
recollida selectiva de
la plantilla, increment dels recursos materials i la realització de campanyes
informatives i d’inspecció. Així mateix preveu la signatura d’un contracte
residus
programa amb ECO-EQUIP.
El Pla local de Prevenció i Gestió de residus municipals 2015-2020, recull les
Pla local de prevenció i
accions a executar en els propers anys per reduir la generació de residus,
fomentar el consum responsable, la reutilització i l’intercanvi de béns i
gestió de residus
municipals 2015-2020
adequar, ampliar i millorar els sistemes de recollida, adaptant-los a les
necessitats de la ciutat.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

3
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Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

3

Diagnosi

Els serveis de gestió de residus i neteja viària són universals per a tota la població, no es
detecta cap incidència associada a la perspectiva de gènere.

Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Continuar desenvolupant campanyes d’inspecció en el marc del Pacte per la neteja i la recollida
1
selectiva
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
75. A partir d’un gran pacte ciutadà avançarem cap a un servei de neteja i de
recollida selectiva de residus eficient i de qualitat incrementant els recursos a
l’empresa pública Eco-Equip.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realitzar Inspeccions a activitats i
• Nombre d’inspeccions
1
particulars pel control de la gestió de
realitzades
residus
• Nombre d’expedients
sancionadors tramitats
Millora gestió residus
• Nombre de sancions
activitats i particulars
Incrementar la tramitació dels
imposades
2
expedients sancionadors en els casos
• Import de les sancions
d’incompliment
• % de variació respecte
anys anteriors
• Nombre de queixes
rebudes
3
Atendre les reclamacions ciutadans
Disminució reclamacions
• % de variació respecte
anys anteriors
• Es disposa del
Aprovació del Contracte programa
4
Millorar la gestió del servei
contracte programa
amb ECO-EQUIP.
(S/N)
Impacte gènere
No s’aprecia
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior
afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Donar continuïtat a les accions de comunicatives i de sensibilització, el marc del Pacte per la
2
neteja i la recollida selectiva.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
75. A partir d’un gran pacte ciutadà avançarem cap a un servei de neteja i de
recollida selectiva de residus eficient i de qualitat incrementant els recursos a
l’empresa pública Eco-Equip.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de persones
Realitzar una campanya informativa i Que la ciutadania estigui cada
a les que s’han
de sensibilització mitjançant
cop més informada i
1
adreçat les accions.
educadors ambientals procedents
sensibilitzada en la gestió de
• Nombre d’accions
d’un Pla d’ocupació.
residus
comunicatives
Impacte gènere
No s’aprecien
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior
afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Aprovació del nou Pla de gestió de residus 2015-2020
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
75. A partir d’un gran pacte ciutadà avançarem cap a un servei de neteja i de
recollida selectiva de residus eficient i de qualitat incrementant els recursos a
l’empresa pública Eco-Equip
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Aprovació del text del Nou pla de
1
Disposar del Pla i iniciar si és
Gestió de residus per part de la Taula
• Disposar del Pla (S/N)
possible l’execució de les
2
Confecció del document final
accions recollides
Elevació del Pla per a la seva
3
aprovació per part del Ple
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
230.275
16.355
23.500
0
2108
16.205
23.500
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
0
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI
DADES IDENTIFICATIVES
Nom del
programa
Codi Orgànic
Codi
Programa
Competència
Àrea
Servei

Medi Natural
1533
17212

Pròpia
Si Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
El programa desenvolupa accions de conservació i millora del medi natural de la ciutat de
Terrassa, implementant les accions recollides en l’Anella Verda. Gestiona
Descripció
i impulsa el programa d’horts urbans. Implementa les accions de neteja de les lleres de
les rieres en tram urbà.
Planificar i executar el manteniment i millora dels sistemes naturals del territori
Missió
municipal, facilitant o ordenant el seu ús per part dels ciutadans.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el
manteniment i la neteja.

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.
Compromís
67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat de la Ronda de Ponent i
millorarem el manteniment de les rieres.
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.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
L’Anella Verda de Terrassa és un projecte integral per a l’ordenació i gestió de l’entorn
natural i agrícola de Terrassa. Els seus objectius són :
-Definir i iniciar l’execució del Pla, un element de les polítiques de recuperació i
promoció dels nostres entorns naturals.
-Impulsar el desenvolupament dels parcs periurbans contemplats al POUM. Posar en
Anella Verda
valor la riquesa del patrimoni natural de Terrassa com element d’interès i de
potenciació del turisme sostenible i la dinamització econòmica.
-Una nova cultura del paisatge.
-Garantir la connectivitat ecològica i protegir la biodiversitat.
-Recuperar les funcionalitats agrícoles i aprofitar el seu potencial.
-Promoure un ús públic respectuós amb l’entorn.
El programa d’horts urbans té com a finalitat facilitar i impulsar la creació d’una xarxa
Horts Urbans ciutadana d’espais verds productius, social i agrícolament sostenibles, mitjançant el
desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans a la ciutat de Terrassa.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

1

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

3

Diagnosi

El programa d’horts urbans, en situar-se aquests en terrenys ubicats dins la ciutat,
afavoreix la participació de dones, degut a la seva proximitat i facilitat d’accés. Aquest
tret compensa l’escassa participació de les dones en el programa d’horts urbans, que
posa a disposició de la ciutadania espais que es troben més allunyats del centre de la
ciutat i a on normalment s’ha d’accedir en cotxe.

Objectius

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Núm.
1

Descripció
Continuar desenvolupant les accions de millora i manteniment de l’Anella Verda
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre d’accions
Executar tasques d’arranjament i
Garantir el correcte estat dels
realitzades
1
manteniment de diversos camins de
camins per afavorir el seu ús i
• Nombre de trams
l’Anella Verda.
gaudi
arranjats
Redacció del projecte de millora de
Recuperació d’aquest espai,
2
l’espai d’aparcament el CIAB
actualment bastant degradat
Executar tasques de manteniment
Garantir el correcte estat de
3
de l’àrea de lleure i els seus
l’espai per afavorir el seu ús i
elements
gaudi
• Nombre d’acords
Continuar amb la signatura d’acords
Incrementar la superfície de
signats
4
amb els propietaris de terrenys
l’Anella verda
• Superfície afectada
pels acords
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SI

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SI

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment entorn urbà
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Executar tasques d’arranjament i
• Nombre d’accions
Garantir el bon estat dels
manteniment de diversos camins de
realitzades
1
camins per la circulació i tenir
l’entorn urbà de la ciutat. Neteja de
• Nombre de trams
la vegetació controlada
la vegetació.
arranjats
Executar tasques de manteniment
Disposar d’espais lliures de
• Nombre d’accions
de les fonts naturals i dels torrents
construccions, tanques i
realitzades
2
de l’entorn urbà de la ciutat. Neteja
deixalles i on la vegetació
• Nombre de fonts i
de la vegetació i dels abocaments.
estigui controlada
torrents arranjats
• Nombre d’accions
realitzades
• Nombre de trams
Retirar residus i abocaments del
4
No n’hi hagin
realitzats
medi natural
• Tones de residus
recollides
Núm.
2

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

Accions de neteja i arranjament de camins executades parcialment amb plans d’ocupació

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Continuar i intensificar les tasques de manteniment i neteja de les rieres
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
67. Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat de la Ronda de
Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Si
Data / òrgan
29/06/2017 Ple
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
3
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Núm.

Descripció
Resultats esperats
Executar accions de neteja de
1
diferents trams de les rieres que
discorren pel casc urbà.
Assolir un correcte estat de
Retirada de vegetació de diferents
2
trams de les rieres de la ciutat.
conservació d’aquestes
Adequació de marges i lleres.
infraestructures, per garantir
la seva funcionalitat.
Adequació de marges i lleres i
3
replantació en rieres de l’entorn
urbà
Cercar acords d’actuació amb
4
l’Agència Catalana de l’Aigua
Impacte gènere
Indicadors associats al programa

Indicadors

•
•
•

Nombre d’accions
realitzades
Nombre de trams
arranjats
Metres/superfície
arranjada

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SI

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SI

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Continuar desenvolupant el Programa d’horts urbans donant un nou ús a espais urbans que estan
4
buits, públics o privats
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de projectes
presentats
• Nombre de nous
Increment del nombre de
horts urbans
Potenciar la participació i implicació
1
projectes presentats per les
• % variació respecte
d’entitats en el programa.
entitats
any anteriors
• Distribució
d’usuaris/àries per
gènere
Redacció de convenis de cessió de
Incrementar l’oferta d’espais
• Nombre de convenis
2
terrenys per a la implantació d’horts per a la implantació d’horts
signats
urbans
urbans a la ciutat
Els horts urbans afavoreixen la participació de les dones ja que es troben situats
Impacte gènere
dintre del casc urbà i és fàcil accedir-hi.
Indicadors associats al programa
Núm.

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SI

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SI

SI

Observacions
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
230.538
231.085
1.500
150.000
2108
310.185*
1.500
377.500
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
18.630
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst

*. Aquest import està afectat, parcialment o totalment, per la regla de la despesa.
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Informació i Educació Ambiental
1533
17213
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
Promoure el canvi d'hàbits en els ciutadans que permetin l'assoliment dels objectius
Descripció
de qualitat ambiental, mitjançant projectes, programes i activitats d'informació i
educació ambiental.
Conscienciar de la necessitat i beneficis de l’aportació de la ciutadania per contribuir
Missió
a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat,
el manteniment i la neteja.

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.
Compromís
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 EcoEquip.
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
El pacte per a la neteja i la recollida selectiva de residus recull una sèrie d’accions
Pacte per a la neteja i la
dissenyades per millorar el servei, mitjançant l’ampliació i reforç de la plantilla,
recollida selectiva de
increment dels recursos materials i la realització de campanyes informatives i
d’inspecció. Així mateix preveu la signatura d’un contracte programa amb ECOresidus
EQUIP.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?
Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

2

0
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SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi

Les diferents propostes i actuacions incidiran en millorar les condicions i qualitat de vida
de tothom, homes i dones en tots els aspectes, ja que incideixin plenament en la seva
vida i forma de fer.

Objectius

Continuar fomentant la cultura i el compromís ciutadà per a la sostenibilitat. Impulsar i
ampliar la xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Terrassa i desenvolupar campanyes
d’informació i educació ambiental.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Promoure canvis d’hàbits, informar, sensibilitzar i educar a la ciutadania vers la sostenibilitat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre de
Realitzar campanyes informatives i
campanyes
Produir canvis d’hàbits i
1
de sensibilització per a la recollida
realitzades.
comportaments.
selectiva de residus.
• Nombre de persones
informades
Realitzar programes i elaborar
• Nombre d’escoles
documentació per a les escoles en el Incidir en l’educació
participants
marc del programa PEST (programa
2
ambiental com a eina de canvi •
Nombre d’alumnes
d’educació per a la sostenibilitat de
general.
participants per
Terrassa)
gènere.
Generar el debat i reflexió
• Nombre de
3
Organització de l’Ecofòrum
crítica.
participants.
Accions per a avaluar i
Organització de la Setmana del Medi
• Nombre de
4
reflexionar per a prendre
Ambient
participants.
mesures
Les diferents propostes i actuacions incidiran en millorar les condicions i qualitat de
Impacte gènere
vida de tothom, homes i dones en tots els aspectes, ja que incideixin plenament en
la seva vida i forma de fer.
Indicadors associats al programa
Núm.
1

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI
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Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

SI

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
187.346
129.395
4.000
0
2108
169.000
6.400
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
40.000
9.811
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Qualitat Ambiental
1533
17211
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
El programa de Qualitat Ambiental desenvolupa les accions orientades a reduir
la contaminació atmosfèrica i acústica, mitjançant la redacció i posterior
Descripció
implementació d’ordenances i Plans en diferents àmbits d’actuació: mobilitat
elèctrica, camins escolars, optimització de processos relacionats amb el
subministrament d’energia i amb l’estalvi energètic, etc.
Definir, planificar i executar programes i accions de reducció de la contaminació
Missió
atmosfèrica i acústica a la ciutat de Terrassa.
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Prioritat

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la
qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el
canvi climàtic, d’acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
Compromís

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

Pla d’Energia
Sostenible (PAES)

-Potenciar i consolidar la cultura de l’estalvi i l’eficiència energètica entre els
serveis municipals. Generar un estalvi de fins a un 20% del consum energètic
i de les emissions de CO2 als equipaments i l’enllumenat exterior.
-Elaborar i executar Plans d’Estalvi i eficiència energètica als edificis
municipals i l’enllumenat públic d’acord amb els objectius del PAES.

Pla qualitat de l’aire

-Desenvolupar les accions recollides al Pla de Millora de Qualitat de l’aire
(2015-2020)

Pla reducció del soroll

-Aprovar un Pla d’acció en matèria de protecció acústica i desenvolupar les
accions prioritàries pel compliment dels objectius de qualitat.

Pla de Mobilitat

El Pla de Mobilitat permet abordar la mobilitat des d'una mirada global, de
manera que es planifiqui un futur al qual es configura una ciutat més
pensada pel vianant i menys pel vehicle privat, amb una reducció de
l'impacte mediambiental pel canvi de model de mobilitat i amb una millora
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general de la qualitat de vida de la ciutadania.
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

1

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

3

Diagnosi
Objectius

Potenciar i consolidar la cultura de l’estalvi i l’eficiència energètica entre els serveis
municipals.
Generar estalvi en els consums energètics i reduir les emissions de CO2. Elaborar i
executar plans d’estalvi i eficiència energètica i de protecció acústica i ambiental.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Desenvolupament del pla de reducció de sorolls
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la
qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi
climàtic, d’acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realitzar les tasques conduents a
Disposar d’una ordenança
• Es disposa de
1
l’aprovació de l’Ordenança de sorolls adequada a la realitat actual
l’Ordenança (S/N)
Actualitzar el mapa de sorolls de la
Disposar del mapa actualitzar
• Es disposa del mapa
2
ciutat.
per detectar les zones
(S/N)
Organització congrés Acustic.cat i
Difondre i sensibilitzar a la
• Nombre de
altres activitats encaminades a la
3
població sobre la
campanyes
informació i sensibilització al voltant
contaminació acústica
realitzades
de la contaminació acústica
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
1
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El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Desenvolupament pla de millora de la qualitat de l’aire
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la
qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi
climàtic, d’acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Es té el pla aprovat
1
Aprovar el Pla de mobilitat elèctrica
Disposar del pla
(S/N)
Desenvolupar mesures qualitat de
• % reducció
2
Reducció contaminació
l’aire
contaminants
• Nombre de camins
Col·laborar en el desenvolupament i
implantats.
Implantació de camins
ampliació del a xarxa de camins
3
• % de camins
escolars
escolars
implantats sobre els
previstos
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? NO
Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)
Observacions

L’execució de les actuacions es realitzen en coordinació amb el servei de mobilitat i en el
marc del Pla de Mobilitat urbana. L’impacte des de la perspectiva de gènere queda recollit
en el programa de gestió i planificació de la mobilitat.

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Desenvolupament PAES (energia) i TEI
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la
qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi
climàtic, d’acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Núm.
3
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Pr. Resolució /Acord
Núm.

Descripció

Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Resultats esperats
Reducció temps validació
factures

1

Millora gestió facturació

2

Implantació de TEI

3

Reduir les emissions de NOx i el cost
de la factura energètica

Impacte gènere

Implantació a tot el territori

•
•

Indicadors
% reducció de temps
de gestió tarifaria
% de reducció
consum

Obtenir una millor qualitat en
la il·luminació amb un menor
• Kw estalviats
cost ambiental i econòmic
S’aconseguirà que tot l’enllumenat públic de la ciutat sigui de llum blanca, amb
millor reproducció cromàtica, millorant la percepció de l’ambient nocturn per part
de la ciutadania.
Indicadors associats al programa

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

L’execució de les actuacions es realitzen en coordinació amb el servei de Mobilitat i en el
marc del Pla de Mobilitat urbana. Així també les accions relacionades amb la implantació del
TEI relatives a l’enllumenat, s’executen en coordinació amb el servei d’enllumenat.
L’impacte des de la perspectiva de gènere queda recollit en el programa de gestió i
planificació de la mobilitat i en el d’enllumenat públic.

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
492.943
18.920
0
0
2108
29.300
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
20.000
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Laboratori Municipal
1533
31102
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
Donar suport tècnic i realitzar les analítiques als serveis municipals sobre la
qualitat de les aigües, la contaminació de l’aire, els productes alimentaris i les
Descripció
condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions, escolars lúdiques i
esportives municipals, per assegurar el compliment de les normatives
ambientals i sanitàries.
Realitzar les analítiques necessàries per garantir la seguretat i salut de la
Missió
ciutadania i assegurar el compliment de les diferents normatives sectorials
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Prioritat
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Compromís
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
L’activitat del Laboratori Municipal, està marcada pels requeriments de qualitat de la ISO 9001

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi
Objectius

Mantenir els programes de control analític i mantenir la qualitat del servei, mitjançant la
renovació de la certificació de qualitat ISO.
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Núm.
1

Descripció
Manteniment dels programes de control analític
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Realitzar anàlisi de control d’aigües
1
residuals (EDARs gestionades per
Analitzar 200 mostres
SMAS i activitats)
Realitzar anàlisi de control d’aigües
2
Analitzar 50 mostres
continentals (fonts naturals,...)
Realitzar anàlisi de control d’aigües
3
Analitzar 60 mostres
de consum
Analitzar 28 mostres (aigües
lúdiques)
Realitzar l’autocontrol analític de
Analitzar 8 mostres (aigües de
• Nombre d’analítiques
4
piscines d’ús públic
xarxa)
realitzades per
Analitzar 60 mostres
tipologia.
(analítiques de superfície)
• % variació respecte a
Realitzar anàlisi de control de la
les previstes.
legionel·losi a instal·lacions
5
Analitzar 150 mostres
• % variació respecte a
esportives municipals i centres
les realitzades en
d’ensenyament públics
anys anteriors
Analitzar 40 mostres
Realitzar anàlisi de control analític
d’aliments
6
Analitzar 70 mostres de
d’aliments
superfícies
Realitzar anàlisi de control de
7
Analitzar 200 mostres
partícules atmosfèriques PM10
Donar suport analític a municipis i
entitats (convenis “Recooperem”,
8
Analitzar 100 mostres
fonts i piscines Aj. Sant Quirze, fonts
Aj. Matadepera...)
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions
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OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001 i assoliment dels objectius de qualitat
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
Renovació de la certificació de
1
qualitat implementant la nova versió Certificació ISO 9001:2015
• Renovació ISO (S/N)
ISO 9001:2015
Realitzar tasques de gestió de
Els dels indicadors i objectius
qualitat (controls interns de mètodes i
de
qualitat establerts en la
instruments, controls externs, gestió
2
reunió de Revisió del Sistema
documental, gestió de no conformitats i
• Els establerts als
accions preventives i correctives, auditories,
de Qualitat
objectius de qualitat
revisió de sistemes...)
del laboratori
Habilitació del Laboratori
Acreditació dels mètodes d’aigües
municipal com a entitat
3
residuals (DUCA) segons ISO 17025
col·laboradora del Dept. de
Medi Ambient per la OAEC
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

No

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
239.537
48.160
0
0
2108
48.105
0
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
3.000
0
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
Tipus d’ingrés
Ens de procedència
Import previst
Analítiques particulars i Convenis:
Taxes i preus
CCVO/CRVO ( “Recooperem”), Aj.
4500
Sant Quirze,...

119

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES
Protecció de la Salut
1533
31101
Pròpia
Si
Delegada
Voluntària
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Medi Ambient
DADES DESCRIPTIVES
El programa de Protecció de la salut implementa les accions d’inspecció i control
de la salubritat pública ja sigui en espais o equipaments públics com en
establiments privats d’alimentació. Es programen i realitzen campanyes i
actuacions de control de plagues i de control de la població d’animals domèstics
Descripció
mitjançant el cens.
Participar en el desenvolupament del model de zones de lliure circulació de
gossos
i realitzar campanyes educatives i de sensibilització per a la tinença responsable.
Garantir la salubritat als espais i equipaments públics i vetllar per
l’acompliment
Missió
de la normativa sanitària als establiments alimentaris de la ciutat. Elaborar i
controlar el cens d’animals domèstics i fomentar la tinença responsable, entre
d’altres, desenvolupant el model de zones de lliure circulació de gossos
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT
Nom del programa
Codi Orgànic
Codi Programa
Competència
Àrea
Servei

Prioritat

Compromís

3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la
sostenibilitat, el manteniment i la neteja.

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.

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS
Nom
Descripció
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida
de dones i homes?

2

Criteri A.2. S’han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l’àmbit
d’actuació del programa ?

0

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.

2

Diagnosi

Objectius

No hi ha diferències. Servei universal

Vetllar pe l’acompliment de la normativa sanitària als establiments alimentaris,
coordinadament amb al Generalitat de Catalunya. Controlar la salubritat als espais i
equipaments públics.
Continuar impulsant el control i la conscienciació ciutadana respecte a la tinença
responsable d’animals domèstics.

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT
2018
OBJECTIU OPERATIU
Núm.
1

Descripció
Fomentar la Tinença responsable d’animals domèstics
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre d’animals
Gestionar, ampliar i mantenir el cens
S’espera Incrementar el cens
censats
1
d’animals domèstics i el padró fiscal
en un 5%
• % variació respecte
associat
cens anterior
• Nombre de llicències
Reduir 45% el termini de
Agilitar la tramitació de llicències de
tramitades
2
tramitació i atorgament de les
gossos potencialment perillosos
• Temps mitjà emprat
llicències
en la tramitació.
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3

4

Participar en el disseny i
determinació de la ubicació de noves
zones de lliure circulació de gossos
Realitzar campanyes de
sensibilització sobre la tinença
responsable d’animals

Desenvolupar el model de
ciutat d’espais de lliure
circulació de gossos.
Incrementar la conscienciació
i responsabilitat de les
persones propietàries.

•

% de reducció del
temps

•

Nombre d’espais
nous creats

•

Nombre de
campanyes
realitzades
% de campanyes
realitzades sobre el
total previst

•

Impacte gènere
Indicadors associats al programa
El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Gestió integrada de plagues urbanes
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
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.
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre d’aus
Realitzar campanyes de captura
Incrementar les aus
capturades
1
d’aus.
capturades un 5%
• % variació respecte
any anterior
• Nombre de peticions
resoltes.
Agilitar les actuacions de control de
Resoldre les peticions rebudes • Temps emprat en la
2
rosegadors
en un termini de 72 h.
resolució.
• % de peticions
resoltes en termini.
• Nombre de
Implementar tractaments de control Valorar l’eficàcia dels nous
3
tractaments
del mosquit tigre
tractaments a embornals
implementats
• Nombre de peticions
resoltes.
Agilitar les actuacions de control
Resoldre peticions en un
• Temps emprat en la
4
altres insectes.
termini inferior a 5 dies
resolució.
• % de peticions
resoltes en termini.
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
2

122

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

OBJECTIU OPERATIU
Descripció
Realitzar accions de control i inspecció d’establiments i foment de la seguretat alimentària.
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Compromís PM
Pla sectorial
Procés participatiu
Prioritat PAM18
Pr. Resolució /Acord
Data / òrgan
ACTUACIONS ASSOCIADES
Núm.
Descripció
Resultats esperats
Indicadors
• Nombre
d’inspeccions
Realitzar inspeccions control sanitari
• % variació respecte
1
en establiments d’alimentació
any anterior
Assegurar la salubritat en els
• Nombre d’expedients
establiments d’alimentació i
sancionadors iniciats.
restauració.
• Nombre d’accions
Realitzar accions formatives a
formatives
2
propietaris/treballadors
realitzades
d’establiments considerats de risc
• % variació respecte
any anterior
Acreditar restaurants AMED, en tant
• Nombre de nous
Afavorir l’Increment dels
que compleixen els requisits de
Restaurants adherits
restaurants de la ciutat
3
salubritat establerts per aquest
• % variació respecte
pertanyents a AMED
programa.
any anterior
Impacte gènere
Indicadors associats al programa
Núm.
3

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques? SÍ

SI

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)

NO

Observacions

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
2017
337.272
30.855
4.000
0
2108
28.000
4.000
0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA
Capítol 3 – Taxes i preus
Capítol 4 - transferències
Capítol 5 – Ingr. Patrim.
195.000
97.500
0
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA
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Tipus d’ingrés

Ens de procedència

Import previst
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