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Coordinació i Serveis Centrals Àrea 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2000 92003 COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 
2000 92004 SERVEIS JURÍDICS 
2000 92013 SECRETARIA GENERAL (1) 
2000 92311 PADRÓ D’HABITANTS 
2000 92312 GESTIÓ DE PROCESSOS ELECTORALS (2) 
2000 92313 POBLACIÓ, ESTADÍSTICA I CARTOGRAFIA 
2000 93302 LOGÍSTICA I COMPRES (3) 
2000 93303 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 
2000 93306 GESTIÓ DEL PATRIMONI 

 
Tecnologia i Sistemes d’Informació 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2121 33211 ARXIU ADMINISTRATIU 
2121 92005 MANTENIMENT SSII, INFRAESTRUCTURA I PROGRAMARI 
2121 92006 INNOVACIÓ, ACTUALITZACIÓ, TECNOLOGIA I A. ELECTR. (3) 

 

Organització i Recursos Humans 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2122 92007 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
2122 92008 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 
2122 92009 FORMACIÓ 

 

Gestió Tributària i Recaptació 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2611 93201 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
2611 93202 GESTIÓ CADASTRAL 
2611 93203 INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
2611 93204 RECAPTACIÓ 

 

Serveis Econòmics, Financers i Control Intern 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2612 93101 SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS 
2612 93102 INTERVENCIÓ MUNICIPAL (1) 
2612 93401 TRESORERIA (1) 

 

Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2464 92401 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (3) 
2464 92403 DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 
2464 92404 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
2464 92501 ATENCIÓ CIUTADANA 

 

Sindicatura de Greuges 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2468 92503 SUPORT A LA SINDICATURA DE GREUGES (4) 

 
Accés al Quadre resum econòmic dels programes 
 
(1) Programes associats a funcions de control, fiscalització i fe pública. 
(2) programa associats a convocatòries electorals. 
(3) Programes de suport a les actuacions de la resta de programes i serveis municipals. 
(4) Programa de suport a la institució de la Sindicatura. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92003 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei Direcció d’àrea 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el 
govern de Terrassa i renovar l’administració municipal 

Compromís 

85. Prestarem serveis eficients i eficaços on els processos de millora contínua 
hi tinguin un paper rellevant. 
97. Per aconseguir una organització oberta on els valors de la transparència i 
el govern obert formin part de la cultura organitzativa, de l’activitat i dels 
processos de producció de serveis, crearem el Servei de Transparència i de 
Bon Govern, que tindrà com a objectiu el desplegament de les lleis de 
transparència. 

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 ? 

 
0 

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. 
 

0 

Diagnosi  

Per raó del seu objecte,  el programa te caràcter instrumental de suport i assessorament 
jurídic al conjunt de l’organització, per la qual cosa la seva activitat no te cap mena 
d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en 
les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius  

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 
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1 
Continuar impulsant mesures de desenvolupament organitzatiu complementàries al 
desplegament del nou model organitzatiu. 

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 

1  

Creació d’un nou servei per al 
seguiment i control de qualitat dels 
serveis municipals externalitzats que 
es farà també extensiu als serveis 
gestionats mitjançant societats de 
capital íntegrament municipal 

Millora de la qualitat dels 
serveis 

Data de creació del nou 
servei 
Recursos assignats al 
servei 

2 

Impulsar una Comissió d’estratègia 
que permeti definir els eixos i 
aspectes clau de ciutat en els que 
s’ha de fonamentar el procés de 
diagnosi i reflexió que han de 
permetre establir objectius 
estratègics de futur i desenvolupar 
una diagnosi i una visió estratègica 
de ciutat des del màxim consens 
polític i social. 

Impulsar un procés d’anàlisi i 
reflexió sobre els aspectes 
clau de la nostra ciutat que 
permeti definir una diagnosi 
de problemàtiques i reptes de 
futur, que sigui útil com a visió 
estratègica per al futur de la 
ciutat. 

Creació de la Comissió 
Nº de reunions 
celebrades 
Principals acords 
adoptats 
Document de bases 
estratègiques 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Millora dels instruments per a la comunicació interna 

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 

1  
Renovació de la intranet municipal 
UTINC 

Millorar els instruments de 
comunicació interna 

Nº d’actuacions de 
millora realitzades 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
Continuar desenvolupament un model d’organització transparent i obert, tot implementant les 
lleis i l’ordenança municipal de transparència. 

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 

1 

Millorar els continguts de la 
informació publicada i  la gestió de 
les peticions d’accés a informació no 
publicada. 

Millorar qualitativa i 
quantitativament la 
transparència municipal. 

Nº de continguts 
millorats 
Nº d’items en format 
obert 

2 
Renovació de la plataforma del 
Portal de Transparència 

Millorar les prestacions del 
Portal i la seva usabilitat. 

Canvi de plataforma 
Integració portal amb SE 
Integració Portal amb 
OpenData 

3 
Elaborar una diagnosi de la 
transparència de les entitats que 
perceben fons públics 

Difondre i ampliar la 
transparència a la ciutat 

Diagnosi elaborada 

4 Formació i suport a les entitats 
Implicar les entitats en una 
visió de gestió transparent 

Nº d’accions formatives i 
de suport realitzades. 

5  
Implementar les actuacions que es 
derivin del Pla d’actuació en matèria 
de transparència. 

Millorar la transparència de 
l’acció municipal. 

% d’execució del Pla de 
Transparència 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 
Continuar avançant en el desenvolupament d’un model de gestió de qualitat en l’actuació 
municipal. 

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 

1 
Consolidar mecanismes d’avaluació i 
de retiment de comptes. 

Garantir el dret de la 
ciutadania al coneixement de 
l’actuació municipal. 

Abast de l’avaluació 
Nº de programes 
Nº de plans i programes  

2 

Incorporar noves eines per al 
seguiment de l’activitat municipal, 
indicadors i quadres de 
comandament. 

Millorar ens instruments de 
que disposa l’organització per 
a la elaboració de quadres 
d’indicadors. 

Serveis incorporats ala 
nova eina 
Nº d’indicadors 
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3 
Estendre les Cartes de Serveis de 
forma majoritària al conjunt de 
l’organització municipal. 

Millorar la qualitat en la 
prestació dels serveis i els 
compromisos de prestació 
davant la ciutadania. 

Nº de cartes de serveis 
elaborades 
Nº d’accions formatives 
Nº de persones formades 

4 
Implementar les actuacions que es 
derivin del Pla d’actuació en matèria 
de transparència en aquest àmbit. 

  
% d’execució del Pla de 
Transparència 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 
Continuar impulsant mesures afavoridores d’un entorn de Govern Obert potenciant instruments 
per a la participació i escola de la ciutadania en la millora dels serveis municipals. 

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 

1 
Desenvolupar una nova plataforma  
per a la presentació de queixes, 
suggeriments, consultes, etc. 

Posar a disposició de la 
ciutadana nous canals de 
diàleg i comunicació amb 
l’Ajuntament. 

Plataforma 
implementada en data 
 

2 
Implementar les actuacions que es 
derivin del Pla d’actuació en matèria 
de transparència en aquest àmbit. 

  
% d’execució del Pla de 
Transparència 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017 618.513 €  439.483 €    

2018 649.323 €  444.804 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

Capítol 3 – Taxes i preus Capítol 4  - transferències Capítol 5 – Ingr. Patrim. 

  1.160.000 €    

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  

Nom del programa SERVEIS JURÍDICS 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92004 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei Serveis Jurídics 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa es centra en tres línies d’activitat:  

 Defensa jurídica: l’exercici d’accions judicials i representació i defensa de la 
Corporació i del seu personal en judici, així com de reclamacions amb motiu 
de danys soferts per l’administració. 

 Assessoria jurídica: l’assessorament general en matèria de gestió jurídic-
administrativa, i protecció de dades i la planificació i gestió relacionada amb 
l’exercici de la potestat normativa municipal. 

 La gestió d’assegurances i la tramitació d’expedients de responsabilitat 
patrimonial. 

Missió 

Col·laboració jurídica als serveis de l'Ajuntament i a les societats municipals. 
Defensa d'aquests davant dels Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional i 
gestió d'expedients de reclamacions patrimonials i dels contractes 
d'assegurances municipals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís   

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 ? 

 
0 

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. 
 

0 

Diagnosi  

Per raó del seu objecte,  el programa te caràcter instrumental de suport i assessorament 
jurídic al conjunt de l’organització, per la qual cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte 
en la vida de les persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en les desigualtats 
que puguin existir entre dones i homes. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Implementar la reorganització del servei. 

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 

1  

Reorganitzar els serveis jurídics, 
diferenciant els serveis de defensa 
jurídica, d’assessoria jurídica, i de 
gestió d’assegurances i 
responsabilitat patrimonial. 

Millora de la  programació, 
planificació i cobertura de les 
necessitats requerides pel 
conjunt de l’organització. 

 Modificació RLT  

 2 

 
Implementar el servei de planificació i 
gestió relacionada amb l’exercici de la 
potestat normativa municipal. 
 

La Implementació del servei 
facilitarà atendre els nous 
requeriments legals que en 
aquesta matèria va introduir 
la Llei 39/2015, LPACAP. 

 Modificació RLT  

 3 

Adequar la Instrucció de Serveis per 
a l’organització i el funcionament 
dels serveis jurídics-administratius 
de l’Ajuntament de Terrassa 
aprovada per la Junta de Govern 
Local en data 4 de juliol de 2014 

Adequació de les previsions a 
la nova estructura 
organitzativa dels serveis. 

 Aprovació modificació. 

4 
Revisar i modificar els indicadors 
associats al programa. 

Incorporació d’indicadors 
qualitatius i desagregació per 
sexe en cas que sigui 
rellevant. 

Aprovació modificació 

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017 899.082 € 264.555 €   

2018 718.899 € 264.555 €    

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa POBLACIÓ, ESTADÍSTICA I CARTOGRAFIA 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92313 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI DE CARTOGRAFIA I POBLACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió   

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.  Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa ... 

Compromís 

84. Continuar incorporant i millorant els sistemes d’informació per tal de 
disposar de la totalitat de dades susceptibles de ser consultades, amb una 
operativa fàcil, per així incrementar no tant sols la transparència sinó també el 
potencial per generar sinèrgies i productes de valor econòmic i ciutadà. 
85. Prestar serveis  eficients i eficaços on l’administració electrònica i els 
processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 

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? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  
El programa te caràcter instrumental per la qual cosa la seva activitat no te cap mena 
d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en les 
desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Realització i manteniment de la informació territorial de base i de la cartografia digital de la ciutat 
a diverses escales i formats. Difusió de dades cartogràfiques a traves de la seva IDE Local. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  NOVA CARTOGRAFIA 1:1000 3D 600 Ha de cobertura   % Ha 

 2 Distribució d'informació territorial 
Incrementar el nombre de 
consultes als visors 

 Increment > 10% 

3 Actualització GeoServeis 
Posada en marxa / 
actualització i difusió. 

% de realització 

4 
Manteniment de la numeració de la 
ciutat 

Resoldre les incidències que 
es presentin.  
Realitzar accions de millora. 

% incidències resoltes 
 
2 accions de millora/any 

5 Manteniment del carrerer 
Seguiment dels acords de la 
Comissió de Nomenclàtor 

% de repercussió dels 
acords a l’entorn 
corporatiu 

6 
Desenvolupar un nou visor de la guia 
de la ciutat, de fàcil ús per als 
usuaris. 

Publicar el nou visor. Sí/No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Realització d’estudis i treballs tècnic orientats a donar servei a altres àrees de gestió de 
l’Ajuntament.  

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Estudi anual de càlcul de les 
categories d’IAE per portal. 

Realitzar l’estudi. Setembre 
2018. 

 Sí/No 

2 Estudi habitatges buits 2018. Realitzar l’estudi. Juny 2018. Sí/No 
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3 
Suport, des de l’àmbit del territori, a 
les aplicacions de gestió que es 
posen en marxa (GMAO). 

Ús de la referència territorial 
a l’aplicació del GMAO. 

Sí/No 

4 

Desenvolupar una eina que permeti 
la visualització del conjunt 
d’activitats econòmiques de la 
ciutat. 

Publicar el visor amb variable 
històrica. 

Sí/No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
Dur a terme les accions orientades al tancament de la Regularització del Terme Municipal amb els 
municipis de l’entorn.  

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Tancament dels expedients de 
regularització pendent: Mura, 
Matadepera i Vacarisses. 

Tancar els expedients en 
marxa. 

 % d’expedients tancats 

2 
Iniciar els expedients de 
regularització dels municipis que en 
resten: Sabadell i Viladecavalls. 

Iniciar els expedients. % d’expedients iniciats 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 288.315 €     
2018 292.429 €      

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS  

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92311 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI DE CARTOGRAFIA I POBLACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

S’encarrega del manteniment del Padró municipal, la seva formació, 
manteniment, revisió i custodia. 
Coordina la gestió del portal Open Data de la ciutat en col·laboració amb els 
serveis d’informàtica. 

Missió 
Coordinar la gestió del PMH a nivell intern (Ajt) i de relació amb l'INE i també el 
Portal Open Data. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.  Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa ... 

Compromís 

84. Continuar incorporant i millorant els sistemes d’informació per tal de 
disposar de la totalitat de dades susceptibles de ser consultades, amb una 
operativa fàcil, per així incrementar no tant sols la transparència sinó també el 
potencial per generar sinèrgies i productes de valor econòmic i ciutadà. 
85. Prestar serveis  eficients i eficaços on l’administració electrònica i els 
processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 

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? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  
El programa te caràcter instrumental per la qual cosa la seva activitat no te cap mena 
d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en les 
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desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius 
 
--- 
 

 
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Coordinar la gestió del PMH amb organismes externs: Institut Nacional d’Estadística (INE), 
Administració Oberta de Catalunya (AOC), altres municipis,.... 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Intercanvi de comunicacions de 
dades amb l’INE 

INE a Ajt. (12 comunicacions) 
Ajt a INE  (12 comunicacions) 

% comunicacions 

 2 

Back Office de la gestió moviments 
PMH: altes, baixes, canvis, 
modificacions, renovacions i 
confirmacions 

Donar resposta a les 
demandes generades des 
d’Atenció Ciutadana, així com 
les pròpies de gestió. 

Nº Moviments gestionats 

3 
Resolució d’expedients de sol·licituds 
o reclamacions 

Resoldre les instàncies 
presentades pels ciutadans. 

Nº d’expedients tramitats 
i resolts 

4 
Càlcul de la xifra oficial de població: 
a nivell local i la coordinada amb 
l’INE. 

 Xifra Població a 01/01/2018: 
- Local (Abril 2018) 
- INE (Desembre 2018) 

Sí/No 

5 

Revisió del seccionat censal de la 
ciutat. Adequar al nombre d’electors 
i modificar, en la mesura del 
possible, als límits de barris. 

Modificar el seccionat de la 
ciutat a partir de la demanda 
de l’INE i ajustar seccions als 
límits de barris. 

Sí / No 

6 

Difusió de dades de població amb 
caràcter general. Amb accent sobre 
aspectes demogràfics d’interès pels 
serveis. 

Publicar Notes de població (3 
a l’any) 

n/3 Notes publicades 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 
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2 
Optimitzar la gestió del PMH que es realitzar des de l’Ajuntament i millorar la coordinació amb la 
resta de serveis que es relacionen amb el Padró. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Finalitzar la implementació del 
gestor d’expedients. Falta la fase 2.  

Que tots els expedients del 
PMH siguin electrònics. 

Posada en marxa fase 2 
Sí / No 

 2 
Desenvolupar aplicació que permeti 
digitalitzar tota la documentació 
associada amb els tràmits de PMH. 

Que la documentació de 
gestió del PMH sigui tota 
digital. 

Sí / No 

3 
Coordinar la gestió del PMH amb 
altres serveis municipals: policia,  
serveis socials, habitatge,... 

Realitzar sessions de formació 
(4) 

n/4 Sessions realitzades 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
Coordinar el dispositiu electoral. Gestionar recursos materials i humans amb motiu de les 
convocatòries electorals. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Situar el material electoral de que 
disposa l’Ajt. al  magatzem definitiu 
situat al soterrani de la Fira. 

Dipositar el material electoral 
al magatzem definitiu. 

Sí / No 

 2    

3    

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 
Millorar el  portal Open Data de la ciutat incrementant els seus continguts, el seu coneixement 
per part dels usuaris i fomentant el seu ús. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84, 85, 108 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Incrementar el nombre de Data Sets 
que s’ofereixen. 
 

Major nombre de Data Sets a 
l’abast 

Increment del 5 %  

 2 
Definir un pla de publicacions per als 
serveis municipals (2018-2019). 
 

Disposar d’un Pla de 
Publicacions a OD per a cada 
Àrea. 

Nº de Plans de 
publicacions disponibles. 
 

3 

Difusió de la plataforma. Realitzar 
sessions de formació a nivell intern i 
extern. 
 

Realitzar sessions (4). 
Nº de sessions 
realitzades. 

4 
Configurar Grup de treball de Dades. 
Com a base per a la integració de les 
dades de cadascuna de les Àrees.  

Crear grup de treball de 
dades. 
 

Sí/No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 149.076 €      
2018 151.238 €      

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 93303 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei de Patrimoni i manteniment 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Gestionar, executar i controlar la contractació de manteniments globals dels 
edificis municipals  principalment en l’àmbit de les instal·lacions, per garantir el 
compliment dels  mínims normatius i la continuïtat funcional en condicions de 
seguretat i confort pels treballadors i ciutadans que en fan ús dels edificis 
municipals. 

Missió 
Disposar d’uns equipaments municipal, a l’abast, que es trobin en unes 
condicions de funcionament adequades pel seu tipus d’us 

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 

Compromís 
69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l 
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 
dones i homes? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  

Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental i logístic per la qual 
cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 

condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 
Objectius  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 GESTIÓ DEL MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Instal·lacions legalitzades 
Uns equipaments amb unes 
instal·lacions adequades a les 
normatives vigents 

% edificis amb legalització 
d’instal·lacions 

 2 
Priorització de les tasques de 
manteniment preventiu vers les de 
manteniment correctiu 

Establir un percentatge de 
manteniment preventiu 
significatiu 

% manteniment 
preventiu vs correctiu per 
edifici 

 Impacte gènere  No 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      Si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe   No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 671.389 € 1.464.833 €   
2018 762.713 € 1.504.833 €     

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 

    1.500 € 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ DEL PATRIMONI 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 93306 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei de Patrimoni i manteniment 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Donar continuïtat al desenvolupament de la Gestió Patrimonial iniciat al 2016, 
mitjançant: 
- Classificació de les propietats municipals en funció de la seva configuració 

per tal que l’ús que rebin sigui l’adequat 
- Anàlisi i Estudi de l’estat de les finques municipals mitjançant la diagnosi, la 

taxació i la classificació 
Inici del programa d’intervenció en aquells edificis que es consideri prioritari 

Missió 
Disposar d’uns equipaments municipals que es trobin en unes condicions de 
funcionament adequades pel seu tipus d’us. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 
69. 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 
dones i homes? 

 
0 
 

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. 
 
0 
 

Diagnosi 
Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental i logístic per la qual 
cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 
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condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ PATRIMONIAL 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Classificació de les propietats 
Una classificació que sigui 
operativa i que respongui a les 
necessitats de la corporació 

% edificis classificats 

 2 
Estudi de l’estat de les finques 
municipals 

Disposar d’una diagnosi de les 
finques municipals per 
establir prioritats en les 
actuacions 

% edificis diagnosticats 

 Impacte gènere  No 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 PROJECTES I REFORMES 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Redactar i/o aprovar memòries i 
projectes tècnics relatius als edificis 
municipals 

Disposar d’uns documents 
tècnics de qualitat per poder 
ser construïts sense necessitat 
de realitzar-ne esmenes. 

% projectes o memòries 
esmenats respecte el 
total redactat 

 2 
Realitzar el seguiment de les obres 
com a tècnic i/o representants de la 
propietat 

Executar les obres en el 
termini  i cost previst 

% de desviació sobre el 
termini i l’import 
establert en el projecte  

 Impacte gènere  No 

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

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions Les dades no es poden disgregar per gènere 

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 -- -- --       1.673.415,34 € 
2018 -- 52.000 €   400.000,00 € 

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 

      

      

 
Detall de les dotacions per actuacions d’ inversions: 

 
Codi 17004 Edificis Municipals   300.000,00 
Codi 17005 Actuacions preventives (pla de riscos) 100.000,00 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ARXIU ADMINISTRATIU 

Codi Orgànic  2121 

Codi Programa 33221 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI D’ARXIU ADMINISTRATIU 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Les actuacions es centren en: 
• Facilitar l’accés a la documentació i a la informació municipal mitjançant la 
consulta i la reproducció de documents originals. 
• Organitzar i descriure la documentació i la informació produïda i custodiada 
per posar-la a disposició de la ciutadania. 

· Implementar el sistema de gestió documental a tota l’administració 

municipal. 
• Orientar i assessorar consultes sobre els fons documentals de la ciutat de 
Terrassa 
• Fer difusió i posar en valor la documentació i la informació per afavorir-ne el 
seu retorn social. 
• Assessorar en la recerca, la consulta i la reutilització dels fons documentals. 
• Preservar i conservar el patrimoni documental del municipi.  
• Organitzar i col·laborar en activitats formatives i de difusió en l’àmbit de la 
gestió de dades, l’accés a la informació i la documentació i la preservació digital 
• Digitalitzar la documentació per tal de facilitar-ne la preservació, la recerca, la 
reutilització i la consulta en línia 

Missió 

La missió de l’Arxiu Municipal és gestionar, organitzar, conservar i difondre la 
documentació municipal amb la finalitat de garantir l’accés de la informació i la 
documentació municipal, d’entitats, particulars i empreses que han cedit la 
seva 
documentació a l’Arxiu, i fer la difusió del patrimoni documental municipal, a 
tota la ciutadania.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
 4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’administració municipal. 

Compromís 

84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes d’informació per disposar 
de totes les dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per 
així incrementar no tan sols la transparència sinó també el potencial per generar 
sinergies i productes de valor econòmic i ciutadà 
 
85. Administració electrònica i processos de millora continua 

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? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  
El programa te caràcter instrumental per la qual cosa la seva activitat no te cap mena 
d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en les 
desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
 Digitalització d’expedients de Llicències d’obres antigues per posar en xarxa dins Emap i fer la 
difusió pública 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84 i 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Digitalització plànols i fotografies 
Ingrés de les digitalitzacions  
dins de Emap per a la consulta 
pública 

100 plànols posats en 
línia digitals   

 2 
 Geolocalització de llicències d’obres 
antigues (1870-1950) 

 Situar les llicències com un 
servei de l’emap 

Localitzar els anys 1965-
66-67  

 3       

4    

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No es poden desagregar 
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Exposicions fotogràfiques en línia. (Sol·licitada ajuda econòmica de la Diputació de Barcelona. 
Xarxa d’arxius Municipals)  

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84 i 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Adquirir un visor d’exposicions en 
línia, per a fer exposicions virtuals 

4 exposicions fotogràfiques en 
línia 

Visualització de 4 noves  
exposicions 

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 343.593 €      
2018 388.717 €      

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 

Ajuda econòmica  
Diputació de Barcelona- Catàleg de 

serveis 2018 
5.000€  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Manteniment de Sistemes informàtics, infraestructura i programari 

Codi Orgànic  2121 

Codi Programa 92005 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Programa d’actuacions orientades a l’actualització tecnològica i al manteniment 
preventiu, correctiu i evolutiu de les infraestructures de telecomunicacions i de 
sistemes d’informació de la corporació. 

Missió 

Posar a disposició de la corporació les eines tecnològiques més adients per a la 
millora continua dels processos de gestió i d’atenció a la ciutadania, fomentant 
el desenvolupament de l’administració electrònica i garantint la seguretat i 
tractament de la informació d’acord amb les lleis i reglaments vigents. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.- Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal 

Compromisos 
85 Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els 
processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

--- --- 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

En aquest programa s’inclouen actuacions associades a la dotació d’equips informàtics (ordinadors, telefonia, 
etc.) en la modalitat d’arrendament financer així com el lloguer d’aplicacions informàtiques.  

 

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 ? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  
Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental i logístic per la qual 
cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 
condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Manteniment correctiu de la infraestructura tecnològica municipal: llicències de programari, 
d’aplicacions  informàtiques i plataformes de maquinari de sistemes d’informació 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM18 ---   

Pr. Resolució /Acord --- Data / òrgan --- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Diversos contractes programari Actualització de versions   % d’execució 

2 
Diversos contractes plataforma 
maquinari 

Resolució incidències 
maquinari  

 % d’execució 

 Impacte gènere NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Renovació tecnològica de les plataformes (ordinadors personals, impressores, etc) i de sistemes 
d’informació centralitzats (servidors, emmagatzemament, etc) de la corporació mitjançant 
lloguer (arrendament). 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM18 ---   

Pr. Resolució /Acord --- Data / òrgan --- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Diversos contractes de “renting”  Renovació periòdica % d’execució  

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
Suport tècnic especialitzat per a la gestió i resolució d’incidències de plataformes de sistemes 
d’informació així com serveis professionals per a la realització d’estudis tècnics, auditories o 
altres serveis d’assistència tècnica (LOPD, ENS, GRPD, etc). 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   
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Prioritat PAM18 ---   

Pr. Resolució /Acord --- Data / òrgan --- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Contractes de Serveis Gestionats  Resolució d’incidències i PDS. % execució  

2  Contractes d’Assistència Tècnica  Estudis tècnics i Auditories % execució  

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 Lloguer d’aplicacions informàtiques (programari com a servei) 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Aplicacions en modalitat lloguer  Resolució d’incidències i PDS. % execució  

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 Prestació de serveis de telecomunicacions mòbils i fixes de veu i dades. 

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 

1  Serveis de telecomunicacions  Telefonia fixa  % execució  

2  Serveis de telecomunicacions  Telefonia mòbil % execució  

3  Serveis de telecomunicacions  Circuits de dades i Internet % execució  

 Impacte gènere  NO 

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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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.753.217 € 2.957.093 €   
2108 1.778.480 € 3.081.312 €   502.000 € 

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 

         

 
Detall dels recursos d’inversió 

 
Codi 15004 Desenv. tecnològic i Sistemes Informàtics(plurianualitats)     52.000,00 
Codi 17003 Desenvolupament  Tecnològic i  S. Informàtics   450.000,00 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92007 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos HUmans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

S’encarrega d’informar, controlar i assessorar sobre els riscos que són inherents 
en qualsevol activitat laboral amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat i 
salut de totes les persones que presten servei a l’organització municipal.  
Una altra de les funcions importants que desenvolupa és planificar la formació 
del personal municipal en matèria de seguretat i salut laboral a través d’una 
formació adaptada a les característiques pròpies de cada lloc de treball.  

Missió 

Facilitar els procediments d'atenció, la millora de l’accés a la informació, 
potenciar les accions formatives i generar cultura preventiva que permeti 
desenvolupar el treball de forma segura i aconseguir entorns de treball 
saludables i confortables, per aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

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? 

 
0 
 

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. 
 

0 
 

Diagnosi  
Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental i logístic per la qual 
cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 
condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Prevenció de riscos laborals  

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 

1  

Vigilància de la Salut: 
Realització de les revisions 
mediques de les persones que 
treballen a l’Ajuntament de 
Terrassa 

Realització de 1000 Revisions 
Mèdiques 
  

Nº de revisions mèdiques 
realitzades 
Nº de protocols de salut 
derivats de les revisions 
mèdiques  

 2 
Realització de la planificació 
anual aprovada al Comitè de 
Seguretat i Salut  

Planificació aprovada al Comitè de 
Seguretat i Salut. 

Nº d’activitats 
realitzades; 
% actuacions de la 
planificació realitzades  
Nº d’activitats que s’han 
incorporat a la 
planificació  

 3 
Protocol de salut, revisió i 
actualització 

Actualització del protocol actual de 
salut 

Protocol de salut revisat. 
Disseny de la campanya 
informativa 

4 
Elaboració del protocol de 
seguretat general de 
l’Ajuntament  

Protocol de seguretat general de 
l’Ajuntament  

Aprovació pel comitè de 
seguretat i salut del 
Protocol de Seguretat 

5  

Campanya de comunicació i 
formació del protocol 
d’assetjament psicològic en el 
treball 

 
Nº sessions realitzades  
Nº Persones participants  

6 
Implementació programari 
informàtic SMARTOSH 

Traspassar la informació actual 
existent en l’antic Programari  
Iniciar el procés de gestió de PRL a 
nivell informàtic  
Connexió amb el programa de 
gestió de recursos humans  

% informació traspassada  
Realització de la formació 
del nou programari 

7 
Realització de l’activitat 
formativa  

Formació periòdica establerta 
Formació derivada de les 
avaluacions de riscos laborals que 
es realitzen 
Formació vinculada a la 
incorporació de llocs de treball. 

Cursos realitzats 
Nº participants 
Hores formació 
realitzades  

8 
Actualització de l’espai de 
comunicació interna de la PRL 

Actualització de la informació  
Informació incorporada a 
l’UTINC en l’apartat de RL 

 Impacte gènere ---  

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

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     SI 

Observacions  

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA             
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 186.045 € 149.315 €   
2018 302.977 € 174.000 €    

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       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92008 

Competència  Pròpia X Delegada - Voluntària - 

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos Humans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Administrar els recursos humans per a la realització dels programes d’actuació 
municipals, garantint la coherència, la qualitat i la equitat, i donant suport al 
conjunt dels serveis municipals en l’execució dels programes i activitats de servei 
a la ciutadania. 

Missió 

Aplicar les polítiques de recursos humans a l’estratègia i objectius de 
l’organització municipal, augmentant la productivitat dels treballadors/es 
municipals, a l’hora que es conté la plantilla, mitjançant el consens i la implicació 
dels agents socials i de personal en els canvis organitzatius i metodològics, la 
requalificació, formació i reciclatge del personal i l’avaluació de resultats i 

rendiments. 
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el 
govern de Terrassa i renovar l’administració municipal 

Compromís 

83. Vetllarem per disposar d’una organització municipal que respongui a la 
necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el 
desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la 
qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis 
siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania.  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

  Pla de reforma i transformació organitzativa 

   

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 ? 

 
3 
 

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

6 
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Diagnosi  

La redacció del  Pla d’igualtat intern per al personal de l’Ajuntament de Terrassa i les seves 
entitats municipals es va finalitzar durant l’exercici 2011, tant la seva part de diagnòstic de la 
situació en igualtat de gènere, com en el Pla d acció que incorpora les actuacions a realitzar i 
implementar a la gestió de les persones que treballem a l’Ajuntament de Terrassa i les seves 
entitats, així com el cronograma i priorització de cadascun dels àmbits on és necessari 
intervenir. 
 
L’ objectiu del Pla d’acció incorporat al Pla d igualtat intern, és el de promoure un canvi 
organitzat que permet i a dones i homes assolir el seu màxim potencial i veure s 
recompensats justament , sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.  
 
El Pla d’igualtat, a partir d’una diagnosi inicial recull la planificació de les actuacions a 
realitzar en aquest àmbit, així com també els indicadors per valorar el grau d’assoliment dels 
objectius que s’hi recullen. 
 
La implementació del Pla es fa a través d’un òrgan de seguiment, la Comissió d’igualtat, 
integrada per persones en representació del Servei d’organització i recursos humans, Servei 
de Polítiques de gènere i de la part social. 
 
En conseqüència, la programació i seguiment de les actuacions associades a aquests 
programes, vinculades directament a la millora de les condicions de  perspectiva de gènere 
en el conjunt del personal al servei de l’Ajuntament, es desenvolupa en el marc dels 
mecanismes de desplegament i implantació del Pla d’Igualtat. 

Objectius 

Les actuacions per al 2018 s’hauran d’establir en el marc de la Comissió d’igualtat que és 
l’òrgan assignat per a determinar-les d’acord amb el Pla d’Igualtat -en aquesta Comissió s’hi 
troben representades la part social, el servei d’organització i el de polítiques de gènere-. Serà 

aquest mateix òrgan qui establirà, també, els indicadors de seguiment d’aquestes actuacions. 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Continuar amb el desenvolupament i implantació del Pla de Reforma i transformació organitzativa 
de l’Ajuntament de Terrassa. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM  83 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Concloure els treballs relacionats 
amb el nou model organitzatiu de 
manera que pugui fer-se efectiu en 
2019. 

Plena efectivitat del nou 
model en 2019. 
  

Proposta de nou mapa i 
catàleg de llocs de treball. 
 
Proposta d’estructura 
retributiva i retribucions 
corresponent a cada lloc 
de treball 
 
Proposta de sistema 
d’avaluació del rendiment 

 2 
Finalització del nou mapa de llocs de 
treball. 

 3 Valoració dels nous llocs de treball. 

4 
Adequació de la nova estructura 
retributiva. 

5 Avançar per implementar un sistema 
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d’avaluació del rendiment i del 
talent. 

i del talent 
 

 Impacte gènere Si 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 2.226.934 € 242.516 € 6.400 €  
2018 2.577.129 € 210.910 € 8.000 €  

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 

    12.000  € 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa FORMACIÓ 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92009 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos Humans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

La formació és un dels eixos fonamentals de millora de les competències 
professionals en tant que capacita i entrena a les persones per aconseguir una 
gestió més eficient de les tasques que desenvolupen i les adapta als continus 
canvis socials i tecnològics que la nostra realitat actual ens imposa.  
 
La gestió del talent, és l'element clau per detectar, trobar i gestionar el saber, las 
capacitat, i les habilitats que tenen les persones de l'organització més enllà de 
les funcions concretes que desenvolupen, per tal de projectar aquesta riquesa 
en la pròpia organització.  

Missió 
Facilitar el  creixement professional i personal, ja que permet conjugar els 
coneixements tècnics, les habilitats,  etc.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el 
govern de Terrassa i renovar l’administració municipal 

Compromís 

83. Vetllarem per disposar d’una organització municipal que respongui a la 
necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el 
desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la 
qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis 
siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania. 

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? 

 
0 
 

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. 
 
0 
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Diagnosi  
Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental per la qual cosa la 
seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 
condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius  

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Desenvolupament del programa formatiu de l’Ajuntament 

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 

1 Activitat formativa general  
Donar resposta a les 

necessitats tècniques generals 
de l’Ajuntament  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores  

2 
Formacions específiques vinculades 

a serveis  

Donar resposta a les 
necessitats tècniques dels 

serveis  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

3  

Formacions vinculades a novetats 
normatives, procedimentals, i en 
general a canvis en processos i 
activitats: 
- Protocol d'assetjament . 
- Nova llei de contractes  
- Modificacions registre 

- "Libre Ofice". 

Arribar al 50 % del personal 
implicat en la formació  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

4  
Formació específica comandaments 
Ajuntament de Terrassa  

Arribar al 50 % del personal 
implicat en la formació 

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

    

 Impacte gènere  --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    SI 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 143.369 €    
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2018 290.672 €     

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93201 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

La gestió tributària té com a principal funció la gestió i emissió dels padrons 
fiscals de cobrament periòdic i de tota la resta d'ingressos municipals que no es 
gestionen per padró, duent a terme les actuacions necessàries per a la 
verificació dels fets imposables, declaracions presentades, autoliquidacions, i 
altres aspectes tècnics encaminats a la liquidació dels tributs i resta d'ingressos 
municipals 

Missió 
Gestionar els padrons de cobrament periòdic així com tots els ingressos 
municipals, incloent multes de trànsit.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.- Una organització municipal de persones i al servei de les persones, motivada, 
solvent i flexible  

Compromís 
96.- Un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns 
ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

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? 

 
0 
 

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. 
 
0 
 

Diagnosi  
Els programes pressupostaris associats a la gestió tributària i la recaptació, es consideren 
mediats atenent que el seu objecte és l’aplicació de la normativa tributària i de les 
ordenances fiscals en relació amb la emissió de padrons, cobrament de tributs, inspecció 
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tributària, etc. El tractament s’associa doncs, no tant als programes de despesa, com a les 
polítiques fiscals que es determinen a través de les corresponents ordenances Fiscals 
(sistema de bonificacions, ajuts, etc.) 

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Desenvolupar les accions necessàries per a l’actualització de determinades figures tributàries al 
llarg de 2018 amb l’objectiu que estiguin actualitzades el 2019 

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 

1  
Revisió de les propostes en relació 
amb ordenances fiscals presentades 
el 2017 i no aprovades. 

 
Nº de revisions 
d’ordenances realitzades i 
tramitades. 

 2 
Presentació de les propostes al llarg 
de l’any en comissió informativa. 

  
Nº de propostes 
presentades 

 3 
Aprovació dins de terminis per a la 
seva efectivitat abans de final d’any. 

  
Nº de propostes 
aprovades. 

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.000.235 € 211.345 € 32.121 €  
2018 1.064.908 € 252.345 € 32.121 €  

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ CADASTRAL 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93202 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa s’encarrega de les diferents actuacions de gestió i manteniment del 
cadastre de Terrassa: 

 Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles 
 Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o 

enderrocament de béns immobles 
 Canvis de titular 
 Emissió de certificacions cadastrals 
 Variacions a les dades cadastrals 

Missió 
Gestió i manteniment del cadastre del municipi de Terrassa, per gestió 
delegada de la Direcció General del Cadastre d’acord amb les previsions de la 
nova ponència de valors 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.-Una organització municipal de persones i al servei de les persones, motivada, 
solvent i flexible  

Compromís 
96.- Un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns 
ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

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? 

 
0 
 

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. 
 
0 
 

Diagnosi  Els programes pressupostaris associats a la gestió tributària i la recaptació, es consideren 
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mediats atenent que el seu objecte és l’aplicació de la normativa tributària i de les 
ordenances fiscals en relació amb la emissió de padrons, cobrament de tributs, inspecció 
tributària, etc. El tractament s’associa doncs, no tant als programes de despesa, com a les 
polítiques fiscals que es determinen a través de les corresponents ordenances Fiscals 
(sistema de bonificacions, ajuts, etc.) 

Objectius --- 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Després d’haver estat la base de dades tancada el 2017 pel procediment de revisió  Cadastral, el 
2018 s’han de posar al dia totes les alteracions cadastrals produïdes els anys 2016 i 2017, 
pendents pel tancament de la base de dades el 2017. 

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 

1  
Classificar els expedients pendents i 
la documentació associada 

 
Nº d’expedients 
classificats 

 2 Gravar les alteracions registrades   
Nº d’alteracions 
registrades 

 3 
Emetre les liquidacions que se’n 
derivin, quan s’escaigui. 

  
Nº de liquidacions 
Import de les liquidacions 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 230.223 € 2.900 €   
2018 299.249 € 2.900 €    

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 

    

      



 
Programa 93203 Inspecció Tributària 

 42 

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93203 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Comprèn totes aquelles actuacions encaminades a descobrir aquells fets 
imposables ignorats per l’Administració i la seva consegüent atribució als 
subjectes passius o obligats tributaris o a comprovar l’exactitud dels deutes 
tributaris ingressats o declaracions presentades. També té com a objectiu 
determinar si els actes realitzats pels contribuents poden ser constitutius 
d’haver comès una infracció tributària i, com a conseqüència, iniciar l’expedient 
sancionador que procedeixi i acordar la imposició de la sanció que se’n derivi. 

Missió 
Portar a terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació 
tributària dels diferents obligats tributaris pels tributs que integren el sistema 
tributari municipal. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.- Una organització municipal de persones i al servei de les persones, motivada, 
solvent i flexible  

Compromís 
96.- Un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns 
ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

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? 

 
0 
 

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. 
 
0 
 

Diagnosi  
Els programes pressupostaris associats a la gestió tributària i la recaptació, es consideren 
mediats atenent que el seu objecte és l’aplicació de la normativa tributària i de les 
ordenances fiscals en relació amb la emissió de padrons, cobrament de tributs, inspecció 
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tributària, etc. El tractament s’associa doncs, no tant als programes de despesa, com a les 
polítiques fiscals que es determinen a través de les corresponents ordenances Fiscals 
(sistema de bonificacions, ajuts, etc.) 

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Articular un servei d’inspecció únic que integri els diferents serveis d’inspecció amb que compta 
l’Ajuntament relacionats amb les activitats econòmiques. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 96 

Pla sectorial -- 

Procés participatiu --     

Prioritat PAM18 --    

Pr. Resolució /Acord --  Data / òrgan -- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Definició dels protocols d’actuació 
amb serveis 

Disposat d’instruments i 
recursos d’actuació del servei 
d’inspecció. 

Nº de protocols definits 

 2 Integració de processos Nº de processos integrats 

 3 Integració de personal  
Nº de persones 
integrades al servei 

4 
Desenvolupar estructura tècnico 
administrativa per a la execució del 
Pla d’inspecció tributària. 

Tenir definida la 
estructura després de 
l’estiu. 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Definir i executar el pla d’inspecció tributària 2018  

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 

1  
Definició de les bases per a 
l’execució de la inspecció 

Disposar de les bases 
d’actuació  

  

 2 
Contractar empresa externa per a 
l’articulació de procediments 

Tramitació de 200 expedients  
Nº d’expedients iniciats i 
conclosos 
Ingressos generats 
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Ingressos consolidats 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    -- 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 550.062 €    
2018 592.952 €      

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 

 Impostos i taxes Pla d’inspecció  1.300.000 €  

      



 
Programa 93204 Recaptació municipal 

 45 

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa RECAPTACIÓ MUNICIPAL 

Codi Orgànic  2612 

Codi Programa 93204 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Gestió de la recaptació municipal, en voluntària com en executiva i 
embargaments 

Missió 
Recaptar tots els ingressos municipals derivats dels diferents àmbits de gestió, així  
com executar les actuacions d’embargament que estiguin dins l’àmbit de 
competència de l’Ajuntament 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4. Una organització municipal de persones i al servei de les persones, motivada, 
solvent i flexible  

Compromís 
96. Un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns 
ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

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? 

 
0 
 

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. 
 
0 
 

Diagnosi  

Els programes pressupostaris associats a la gestió tributària i la recaptació, es consideren 
mediats atenent que el seu objecte és l’aplicació de la normativa tributària i de les 
ordenances fiscals en relació amb la emissió de padrons, cobrament de tributs, inspecció 
tributària, etc. El tractament s’associa doncs, no tant als programes de despesa, com a les 
polítiques fiscals que es determinen a través de les corresponents ordenances Fiscals 
(sistema de bonificacions, ajuts, etc.) 
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Objectius 
 
--- 
 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Desplegar el conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya 

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 

1  
Establir els mecanismes de 
comunicació amb l’ATC per a 
l’intercanvi d’informació 

Millorar la gestió dels 
processos de recaptació 

Nº de mecanismes 
establerts. 

 2 
Adequar les bases de dades 
municipals a l’intercanvi establert 

 Bases adequades 

 3 
Executar els procediments 
d’embargament definits. 

 Nº de procediments 
d’emabrgament 
executats. 

4    

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 657.626 € 29.700 €   
2018 696.613 €  29.700 €    

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    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Serveis Econòmics I Financers 

Codi Orgànic  2612 

Codi Programa 93101 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Serveis Econòmics I Financers 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa te per objecte prestar el serveis econòmics i financers a 
l’organització municipal, oferir assessorament i suport tècnic als serveis 
municipals en l’àmbit econòmic i financer, el control i la gestió pressupostària, 
el seguiment de l’evolució econòmica i financera del hòlding municipal,  

Missió 

- Desenvolupar les eines de planificació i gestió dels recursos financers 
- Proposar i aplicar la política econòmica i financera. 
- Dotar als òrgans de govern de sistemes d’informació en l’àmbit. 
- Proposar i aplicar mecanismes per garantir una administració adequada dels 

recursos econòmics per a la realització dels programes d’actuació 
municipals. 

- Realitzar la confecció i fer el retiment dels comptes municipals i d’altre 
informació relacionada, a la ciutadania i administracions superiors, en 
compliment de la legislació vigent i els principis de transparència. 

- Donar suport al conjunt de serveis municipals en l’execució de la seva 
actuació en l’àmbit econòmic. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’Administració municipal. 

Compromís 

94: Prioritzarem la solvència econòmica de l’Ajuntament, element de garantia 
d’autonomia i capacitat de decisió en la prestació i qualitat dels serveis, 
continuant amb la progressiva reducció de l’endeutament municipal i un sistema 
fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos 
econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania. 

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? 

 
0 
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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. 
 
0 
 

Diagnosi 

Per raó del seu objecte,  el programa te caràcter instrumental i de gestió econòmica 
centralitzada, per la qual cosa la seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les 
persones, ni en relació a les condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin 
existir entre dones i homes. 

Objectius  

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Consolidar i millorar, si s’escau, el model de seguiment i informació del pressupost vigent, mensual 
i trimestral, tot verificant la seva adequació al context del mandat, i com a instrument de 
seguiment a curt termini de l’evolució general i dels indicadors de solvència. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 94 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Millorar els documents de seguiment 
mensual i trimestral.  

Incorporar al menys 
trimestralment una visió de 
l’evolució de les Societats. 
Detectar i impulsar altres 
possibles millores. 

Documents de seguiment 
trimestrals 

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     No 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Consolidar i reforçar els instruments de planificació i informació coma  eines que ajudin a mantenir 
la salut i solvència financera de l’Ajuntament, i com a base sòlida per la presa de decisions en 
desplegament de l’actuació municipal. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM   

Pla sectorial   

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     
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Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Actualitzar el document de 
projeccions amb el punt de partida 
del Pressupost 2018 i afegint l’any 
2021. Detectar possibles millores i 
automatitzacions. 

  

Document actualitzat fins 
any 2021 
 
Millores i 
automatitzacions 
detectades. 

 2 
Actualitzar projeccions d’ingressos a 
darreres novetats com ara previsions 
revisió cadastral, IBI o Plus Vàlua. 

  
Nº projeccions 
actualitzades 

 3 

Utilitzar el document per al 
seguiment trimestral de les 
magnituds d’objectiu estabilitat, 
regla de la despesa i deute, veure 
tendències futures i ser base del 
marc pressupostari 2019. 

    

 Impacte gènere no  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

Mantenir el rigor en l’elaboració del Pressupost, tot situant la seva elaboració dins el context 
plurianual i dels recursos que es puguin assolir, convertint-lo en l’instrument de planificació anual 
per excel·lència, i vetllant la seva sostenibilitat futura dins el context de l’actualització  de les 
projeccions financeres.  

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 

1  

Realitzar una planificació del procés 
de Pressupost i OOFF d’acord a la 
directriu de poder aprovar en una 
mateixa sessió plenària els dos 
expedients i permetre la seva 
aprovació i publicació abans de 1-1.   

Realitzar la planificació del 
procés, tot tenint present el 
context polític i el ser el darrer 
any de mandat (2019). Tenir 
present possible procés del 
PAM 19 o altres instruments 
de participació.  

Data d’aprovació del 
pressupost 

 2 

Elaborar i situar el Marc 
Pressupostari dins el context dels 
Marcs Pressupostaris Plurianuals, 
per veure compliments de estabilitat 
i regla de despesa i afectacions que 

Compliment dels objectius 
d’estabilitat i regla de 
despesa. 

Informe de compliment 
dels objectius 
d’estabilitat i regla de 
despesa 
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se’n derivin. 

 Impacte gènere  No 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 605.332€    
2018 607.187€      

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       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92403 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Aquest programa té com objectiu general potenciar la dinamització comunitària 
als districtes, a través de la gestió dels consells municipals de districte, del suport 
a la realització de les festes majors de barri, de l’atenció a les entitats i 
associacions de veïns, i de la cessió d’espais o equipaments a les entitats, entre 
altres. 

Missió 
La missió d’aquest programa és afavorir la integració del teixit associatiu, activar la 
seva participació als òrgans de govern, i fomentar les relacions i la dinamització 
territorial a partir d’activitats diverses. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4- Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes 
en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal. 

Compromís 
86- Dotarem als Consells de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió 
pròpia per a la priorització d’actuacions en els seus territoris acompanyats 
d’iniciatives de pressupostos participatius. 

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? 

 
1 
 

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. 
 
2 
 

Diagnosi  

L’avaluació de la existència o no de desigualtats requereix d’un treball previ que és 
fonamental: conèixer i analitzar la composició dels diferents consells territorials. Aquesta 
informació permetria estudiar la realització d’actuacions tendents a aconseguir un major 
equilibri home/dona en la composició d’aquests Consells i, per tant, una millor implicació i 
integració en el teixit associatiu de la ciutat dels diferents col·lectius. 

Objectius 
Analitzar la composició dels diferents òrgans i consells territorials i avaluar la existència o no 
de desigualtats home/dona. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Gestionar els recursos destinats a la dinamització comunitària, a través dels consells de districte. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 86 

Pla sectorial  

Procés participatiu     

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Establir el marc per a la gestió i el 
seguiment de la priorització i 
posterior execució dels recursos 
corrents assignats (10.000€) per 
a la dinamització a cada districte. 

    

 2 

Establir el marc per a la gestió i el 
seguiment de la priorització i 
posterior execució dels recursos 
d’inversió (500.000€) destinats a 
inversions territorials. 

    

 Impacte gènere 
Analitzar la composició dels diferents òrgans i consells territorials i avaluar la 
existència o no de desigualtats home/dona. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?  NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Impulsar actuacions de dinamització comunitària 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu  No    

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Gestionar els Plans de 
Dinamització Comunitària 
(PDC), d’acord amb el contracte 
programa. 

    

 2 
Gestionar la cessió d’ús 
d’espais per la dinamització 
comunitària. 

    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?  NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 
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Observacions 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 417.917 € 73.000 € 482.865 €  

2018 1.205.134 € 200.575 € 470.265 € 500.000 €  

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 

    40.000 € 

 
Detall de les inversions 

 
Codi 17011 Millora de l'Espai Públic  500.000,00 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92404 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Aquest programa té com a objectiu general desenvolupar projectes 
transversals en l’àmbit territorial, amb la finalitat de dissenyar, elaborar i 
desenvolupar el desplegament de l’estructura organitzativa municipal, així com 
apropar l’administració al ciutadà. 

Missió 

La missió d’aquest programa és desenvolupar el projecte de desplegament de 
l’estructura municipal, a partir de l’anàlisi de l’organització i dels districtes, per 
poder elaborar una proposta de reordenació del model actual territorial, per tal 
d’assolir una major proximitat de la ciutadania a la gestió municipal i una major 
capacitat de decisió per part dels regidors i regidores de districte. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4- Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal. 

Compromís 

79-Construirem una estructura municipal descentralitzada i propera a la 
ciutadania, que faciliti l’accés i la participació en el territori, ajudi a tractar les 
diferències i contribueixi al reequilibri de la ciutat. 
84- Farem un pla per a la creació de “seus de districte” que integraran els serveis 
municipals descentralitzats, alliberant espais per a l’ús de les entitats i col·lectius 
socials i diferenciant els equipaments cívics dels serveis municipals. 
85-Crearem un nou districte, format pels barris de Can Parellada i Les Fonts, que 
per la seva situació geogràfica requereixen polítiques específiques. 

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? 

 
0 
 

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

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

Diagnosi  
Aquest programa te, per raó del seu objecte, un caràcter instrumental per la qual cosa la 
seva activitat no te cap mena d’impacte en la vida de les persones, ni en relació a les 
condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Creació del Districte 7 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu No     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Elaboració de la Memòria tècnica i  
els informes corresponents. 

  
 1. Aprovació del nou Districte 7 
(SI/NO) 
2. Aprovació del consell 
municipal del districte 7 (SI/NO) 
3. Nomenament dels òrgans de 
govern del districte. (SI/NO) 

 2 
Aprovació de la nova divisió 
territorial en 7 districtes de Terrassa, 
per part del Ple de l’Ajuntament. 

  

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Desenvolupament del Projecte de Desplegament de l’estructura organitzativa municipal. 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 79 

Pla sectorial  

Procés participatiu    

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Finalització de l’informe definitiu de 
la Fundació Pi i Sunyer. 

    

 2 
Continuació de la diagnosi dels 
districtes i dels serveis, juntament 
amb la Diputació, amb l’anàlisi de 
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tots els indicadors. 

3 
Elaboració de l’Informe final, 
d’aquesta primera fase. 

Es preveu tenir l’informe final, 
al segon trimestre del 2018. 

Aprovació i presentació 
d’aquest informe final. 

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 Realització d’un Pla per a la creació de “seus de districte” 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 84 

Pla sectorial  

Procés participatiu No     

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Concreció de la definició de “seus de 
districte” : característiques, aspectes 
geogràfics a tenir en compte, etc. 

    

 2 
Elaboració d’una proposta de 
possibles seus de districte, i 
mapificació d’aquestes. 

    

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

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. Descripció 

4 Anàlisi de l’adscripció territorial de Les Fonts. 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 79,  85 

Pla sectorial  

Procés participatiu No     

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Encàrrec d’un estudi d’un 
estudi/anàlisi de l’adscripció 
territorial de Les Fonts, que 
determini quina seria la millor opció 
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de futur des del punt de vista de la 
millora en la prestació dels serveis. 

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 121.925 € 12.000 €   

       

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 

    9.700 € 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ATENCIÓ CIUTADANA 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92501 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
4.- Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal. 

Compromís 

80.- Treballarem per una atenció ciutadana multicanal, que reforça, dimensiona i 
estructura un nou marc relacional entre ciutadania i serveis municipals. 
83- Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els 
processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 

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? 

 
1 
 

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. 
 
2 
 

Diagnosi  

 
El programa no disposa de dades quantitatives desagregades per sexe sobre els col·lectius 
atesos i les seves necessitats específiques. Per això, la primera acció a desenvolupar ha de 
tenir com a objectiu conèixer el caràcter dels serveis demandats per la ciutadania i també els 
que s’ofereixen. 
 

Objectius 

 
L'objectiu fixat per al 2018 és aconseguir dades desagregades per sexe per poder fer una bona 
diagnosi de la incidència d’aquest programa des de la perspectiva de gènere i avaluar de 
forma més adequada la influència dels programes i actuacions d’atenció ciutadana sobre les 
dones i homes de Terrassa. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018   
  

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Implantar a totes les OACs un nou sistema de gestió de l'atenció ciutadana permeti una assignació 
més eficient dels recursos en consonància amb l'afluència de la ciutadania a les OACs,  amb l'objectiu 
d'optimitzar la qualitat en l'atenció que es presta i reduir els temps d'espera. Entre aquests nous 
mecanismes es comptarà amb un gestor de cues o un sistema de cita prèvia, entre d'altres.  

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 80 i 83  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Implantació IDECAT mòbil   
Data Implantació efectiva de la 
IDECAT mòbil. 
Nº de tràmits amb IDECAT Mòbil 

 2 
Implantació cita prèvia de primer 
nivell 

   Data implantació 

 3 Dossier benvinguda   Data elaboració dossier 

4 
Unificació i millora dels gestors 
de cues a diferents oficines. 

 Gestors de cues unificats. 

5 
Disposar d’un conjunt 
d’indicadors associats a la gestió 
de l’atenció ciutadana. 

Avançar en l’obtenció i 
anàlisi de les dades 
d’activitat i indicadors 
associats al programa en 
forma desagregada 
(home/dona) 

Nº d’indicadors dels que es disposa 
de dades desagregades. 

 Impacte gènere SI 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions La desagregació dels indicadors per sexe és una de les actuacions programades (acció 5)   

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.911.101 €      
2018 2.007.270 €      

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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