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QUADRE RESUM DE PROGRAMES ECONÒMICS PER SERVEIS 

 
Direcció de Serveis de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3460 32704 CIUTADANIA I DRETS CIVILS 

3460 92402 QUALITAT DEMOCRÀTICA 

3460 92405 USOS DEL TEMPS 

 
Serveis d’Habitatge 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3314 23109 POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

3314 32706 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 

 

Direcció de Serveis a les Persones 

Servei de Joventut i Lleure Infantil 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3465 33402 SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS 

3465 33403 EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 

3465 33404 DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL 

3465 33701 BAUMANN SERVEI JOVE 

3466 23105 MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURA 

Servei de Polítiques de Gènere 

3466 23106 TRANSVERSALITAT DE GÈNERE 

3466 23107 ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

3466 23108 IGUALTAT DE GÈNERE 

Servei de Promoció de la Gent Gran 

3461 33409 GENT GRAN 

Servei de Salut i Comunitat 

3413 31103 PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional 

3467 91203 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

 

Direcció de Serveis Socials 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3313 23101 EAIA  

3313 23102 SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 

3313 23103 PROJECTES DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

3313 23104 SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 

 

Oficina Capacitats Diverses 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3315 32707 OFICINA CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 

Servei LGTBIQ 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

3000 32705 LGTBIQ 



 3 

SERVEI DE CIUTADANIA 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa CIUTADANIA  

Codi Orgànic  3460 

Codi Programa 32704 

Competència  Pròpia 

X 
(Servei de 
Primera 
Acollida) 

Delegada 
X 
(Tràmits 
estrangeria) 

Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE CIUTADANIA 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALITZADA I TRÀMITS 
ESTRANGERIA 
Servei de Primera Acollida: conjunt d’accions i recursos que responen a les 
necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou 
l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per 
facilitar el viure i treballar a Catalunya.  El Servei està emmarcat dins el Decret 
150/2014, de 18 de novembre, dels servei d’acollida de les persones immigrades i 
de les retornades a Catalunya. 
Acollida especialitzada: voluntat d’introduir la perspectiva de la diversitat cultural 
en les polítiques sectorials de l’Ajuntament de Terrassa, és a dir, revisar la 
incidència de l’origen en les actuacions municipals i establir criteris per garantir la 
igualtat d’accés a l’oferta comuna sense que suposi la creació de xarxes paral·leles. 
D’aquesta manera es pretén reduir el risc d’exclusió i la segregació per motiu 
d’origen.  
Tràmits d’estrangeria: atendre totes les sol·licituds d’informes de grau d’integració 
social per a l’arrelament social a Catalunya i les  d’acreditació d’un habitatge 
adequat per a la reagrupació familiar, des del compliment dels criteris establerts 
per la Generalitat de Catalunya en la instrucció DGI/BSF/1/2014, de 14 de juny.  
 
CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT  
Interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals 
diverses: sota una perspectiva interculturalista, es pretén crear espais d’interacció 
positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals per facilitar el 
coneixement mutu, el reconeixement i la valoració de la diversitat, etc. Espais 
puntuals de diàleg i de debat per conèixer i entendre les diferents cosmovisions i 
cercar els punts comuns que han de regir la nostra convivència;   espais continuats 
perquè les persones de diferents orígens i sensibilitats culturals desenvolupin 
accions d’interès comú i  d’aquesta manera es faciliti la construcció d’un sentiment 
de pertinença local i la creació de vincles i xarxes relacionals. 
 
Reconeixement de la diversitat: incidir en les actituds, els discursos i les 
disposicions de les persones i impulsar accions formatives per oferir eines per 
contribuir a la convivència positiva en la diversitat, com ara: eines de comunicació i 
relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses, 
activitats de sensibilització i difusió obertes a la ciutadania (campanyes, 
exposicions, jornades de reflexió, activitats de conscienciació i visibilització de la 
interculturalitat, etc.) per prevenir actituds racistes, xenòfobes, islamòfobes, etc. i 
afavorir el reconeixement en positiu de la diversitat.  
 
DRETS HUMANS / IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ  
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Difusió i sensibilització dels drets humans: aprofundir en la promoció dels drets 
humans i treballar de manera coordinada amb el moviment associatiu, institucions 
i altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea arreu de la 
ciutat mitjançant xerrades, seminaris i altres accions de commemoració, difusió i 
sensibilització.  
 
Oficina d’Igualtat de Tracte i no Discriminació de Terrassa: finestra única per tal de 
difondre els drets i deures de les persones, en especial el dret a la igualtat i a la no 
discriminació; sensibilitzar la ciutadania i els agents locals perquè prenguin 
consciència dels propis drets i deures i de la importància de fer-los efectius; 
observar la realitat per generar propostes de resolució i superar les dificultats; 
atendre les persones que es troben en situacions de risc i discriminació.   
 

Missió 

Servei de Ciutadania promou l'acollida de les persones nouvingudes a la ciutat; 
vetlla per la inclusió de tota la ciutadania amb igualtat de condicions; fomenta la 
convivència i la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats 
culturals diverses; i fa difusió i defensa els drets de les persones i dels col·lectius 
diversos. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Preàmbul Pla de Mandat- La defensa dels drets humans és un dels eixos centrals de 
l’acció de Govern.  
2 

Compromís 21, 46 i 35. 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALITZADA I TRÀMITS D’ESTRANGERIA 
Les actuacions se centren especialment en la població estrangera immigrada, col·lectiu 
potencialment vulnerable o en situació de vulnerabilitat. I, dins d’aquests grups, es 
considera el col·lectiu de dones en la seva diversitat com a subjectes especialment 
discriminats dins dels propis grups desfavorits.  

 
CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT 
La identitat de la nostra ciutat s’ha configurat amb totes les identitats que ha rebut i ha 
acollit al llarg de tot el segle passat; això li ha suposat un tret distintiu i una gran riquesa 
cultural. La història de la ciutat és la dels projectes migratorori que ha estat capaç̧ d’acollir.  

Ara bé, el desconeixement de la població autòctona respecte a la diversitat dels col·lectius 
immigrants afavoreix actituds estigmatizadores i de menyspreu envers els grups que 
consideren inferiors o ‘endarrerits’. En el cas de les dones, a aquesta discriminació́ general, 
s’hi ha d’afegir la de la invisibilitat. La suma del desconeixement i de la invisibilitat dificulten 
el desenvolupament d’una societat intercultural basada en el respecte i la igualtat.  

Per altra banda, és sabut que les dones tendeixen a participar menys degut a la seva 
exclusió històrica de l’espai públic i a la menor disponibilitat de temps. En aquest sentit, és 
important fomentar la presència i participació equilibrada en els espais d’interacció i 
formació que es duguin a terme en aquesta línea d’actuació. Una participació que impliqui 
no només “estar”, sinó que permeti l’expressió d’un discurs propi i que aquest sigui 
reconegut.  

DRETS HUMANS / IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ 
Els principis de igualtat i no discriminació són pilars fonamentals dels Drets Humans, per 
tant caldria tenir en compte les desigualtats de gènere en totes les actuacions d’aquesta 
línea d’actuació.  
 
D’acord amb la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la 
Dona (CEDAW), cal explicitar la perspectiva de gènere, perquè no s’evapori sota principis 
més genèrics. Alhora, cal tenir en compte que les desigualtats de gènere que viuen les 
dones s’entrecreuen amb altres formes de discriminació que agreugen i empitjoren 
l’exercici ple dels seus Drets Humans. Aquestes discriminacions múltiples són el sexe, l’edat, 
la nacionalitat, l’ètnia, l’origen, la classe social, la discapacitat, o l’opció sexual, entre 
d’altres.  
 
L’enfocament de gènere fa especial èmfasi en aquestes interseccionalitats per apoderar 
aquells col·lectius de dones que viuen diverses formes de discriminació, cap a la recerca de 
la seva igualtat efectiva i el seu ple desenvolupament.  
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Objectius 

 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALITZADA I TRÀMITS D’ESTRANGERIA 

 

- Incorporar a l’estratègia d’acollida mesures específiques destinades a promoure el 
contacte i la interacció entre les persones nouvingudes i altres residents de la 
ciutat, especialment el col·lectiu de dones. 

 

- Integrar la perspectiva de gènere com a eina d’anàlisi i de planificació, en el Servei 
de primera acollida i en l’acollida especialitzada. 

 
CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT 
 

- Posar un especial èmfasis en la perspectiva de gènere en el conjunt de l’estratègia 
intercultural, incorporant i visibilitzant les veus i energies de les dones de diferents 
procedències. 

 
- Garantir que als espais d’interacció i participació hi hagi unes dinàmiques de 

relació i diàleg que permetin que totes les persones, i especialment les dones, 
expressin els seus punts de vista i que les seves veus siguin reconegudes. 

 
- Facilitar eines i coneixements per tal d’incorporar de forma transversal la 

perspectiva de gènere i intercultural, que permetin treballar a favor de la igualtat 
de gènere i de la diversitat cultural. 

 
- Fomentar l’equilibri numèric entre dones i homes en els espais d’interacció, 

participació i formació.  

 
DRETS HUMANS / IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ 
 

- Difondre i promoure els Drets Humans, posant especial èmfasi els drets de les 
dones.  

- Treballar per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó 
de religió o conviccions, discapacitat, origen racial o ètnic, sexe, identitat sexual o 
orientació sexual o per altre condició social o personal. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALTIZADA I TRÀMITS D’ESTRANGERIA. 
El Servei de primera acollida i tràmits d’estrangeria té com a objectiu general promoure i 
garantir els drets, deures i les oportunitats de les persones estrangeres a la ciutat. 
 
Té els següents objectius específics: 

- Prestar un servei de qualitat i accessible a tota la ciutat per a la primera acollida de les 
persones estrangeres que arriben a la ciutat, i facilitar-les un aprenentatge mínim de 
la llengua, ajudar-les a adquirir habilitats per a la inserció laboral i donar-les 
informació del territori i dels serveis públics. 

- Gestionar amb eficàcia i eficiència l’expedició dels informes i autoritzacions 
administratives per a les persones estrangeres que estan en procés de regularitzar la 
seva situació administrativa: reagrupament familiar, arrelament social, l’informe 
d’esforç d’integració i nacionalitat. 

- Donar informació veraç i adequada a les necessitats de les persones estrangeres que 
sol·liciten assessorament legal sobre la seva situació legal o sobre els serveis públics 
que tenen disponibles. 

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

Compromís PM 21 

Pla sectorial Pla Local de Joventut i Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Servei primera 
acollida 

- Garantir la difusió del servei de 
primera acollida al 100% de la 
població estrangera en el moment 
d’empadronament al municipi 
 

- Oferir eines, acompanyament i 
formació a les persones estrangeres 
per facilitar la seva autonomia 
incorporació a la societat catalana 
 

- Facilitar l’accés al Certificat 
d’Acollida emès pel Govern de 
Catalunya, que serà útil en processos 
d’estrangeria 

- Nombre de persones que han estat 
informades del servei d’acollida 
(h/d) 
- Nombre de persones que han 
obtingut el certificat de MC/MB/MA 
(h/d) 
- Nombre de persones que han 
obtingut el certificat d’acollida del 
DGI 
(h/d) 

- Nombre de sessions realitzades. 
(MC) 

 2  Arrelament 

- Donar cobertura al 100% de 
sol·licituds rebudes d’INF02 
 
- Donar compliment a la instrucció 
DGI/BSF/2014 per a la tramitació 
d’informes proposta INF02 

- % de sol·licituds tramitades donant 
compliment a la instrucció 
(Nombre de sol·licituds tramitades 
donant compliment a la instrucció 
DGI/nombre de sol·licituds rebudes) 
 

- Nombre de sessions informatives 
en tràmits de reagrupament. 
- Nombre de persones assistents a 
les sessions informatives (h/d) 
 

 3 
Reagrupament 
familiar 

- Donar cobertura al 100% de 
sol·licituds rebudes d’INF01 i INF04 
 

- % de sol·licituds tramitades donant 
compliment a la instrucció 
(Nombre de sol·licituds tramitades 
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- Donar compliment a la instrucció 
DGI/BSF/1/2014 per a la tramitació 
d’informes proposta INF01 i INF04 
 
- Informar en sessions grupals sobre 
els tràmits necessaris pel procés de 
reagrupament 

donant compliment a la instrucció 
DGI/nombre de sol·licituds rebudes) 
 
- Nombre de sessions informatives 
en tràmits de reagrupament 
 
- Nombre de persones assistents a 
les sessions informatives 

4 
Informe d’esforç 
d’Integració 

- Donar cobertura al 100% de 
sol·licituds rebudes d’INF03 
 
- Donar compliment a la instrucció 
DGI/BSF/2014 per a la tramitació 
d’informes proposta INF03 

- % de sol·licituds tramitades donant 
compliment a la instrucció 
(Nombre de sol·licituds tramitades 
donant compliment a la instrucció 
DGI/nombre de sol·licituds rebudes) 
 

 Impacte gènere 

El Servei de primera acollida, acollida especialitzada i tràmits d’estrangeria 
treballa per promoure i garantir els drets, deures i oportunitats de les persones 
estrangeres de la ciutat. Pel que fa al Servei de primera acollida, ofereix 
acompanyament, formació i certificació d’uns coneixements mínims per facilitar 
viure i treballar a Catalunya.  
Es considera especialment important aquest programa per a les dones a les 
quals, en moltes ocasions, els és més difícil accedir a l’esfera pública (xarxa social 
de la ciutat, mercat laboral...). Quan es facilita la informació de participació 
ciutadana es fa referència específica sobre el Servei de Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament. 
En els indicadors d’avaluació es recull la variable sexe per tal de incorporar una 
anàlisi des de la perspectiva de gènere a l’avaluació dels programes. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?   Sí 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT 
Les accions de convivència en la diversitat prenen un dos objectius principals: 

- Fomentar la interculturalitat per facilitar el coneixement mutu entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals, el reconeixement de la diversitat i la creació 
de xarxes.  

- Incorporar la perspectiva de la diversitat cultural i d’origen a les polítiques municipals 
per garantir-ne l’accés. 

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

Compromís PM 21 

Pla sectorial Pla Local de Joventut i Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

 Tranversalització de la 
perspectiva de la 
diversitat cultural i/o 
d’origen 

- Consolidació de canals de 
comunicació i coordinació entre 
els serveis municipals 
 
- Establiment de criteris per 
adaptar els diferents recursos, 

- Nombre de serveis municipals 
amb que s’ha de treballar per 
incorporar aquesta perspectiva 
en el seu treball 
 

- Nombre de formacions 
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programes i projectes i 
actuacions municipals a les 
necessitats específiques per 
motiu d’origen 
 
- Realitzar un pla de formació 
estratègic per abordar aquesta 
temàtica 

adreçades a diferents col·lectius 
de l’organització municipal per 
introduir aquesta perspectiva en 
el seu treball 
 
- Nombre de persones que han 
participat en les formacions 
(h/d) 

 2 

Programa de formació i 
sensibilització de la 
convivència en al 
diversitat 

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

- Nombre de sessions formatives 
de la convivència en al diversitat 
 

- Nombre de persones que han 
participat a les sessions 
formatives (h/d) 
 

- % de persones que afirmen 
que han adquirit eines de 
convivència en la diversitat en 
les sessions formatives (h/d) 
 

- Nombre d’activitats de 
sensibilització i difusió de la 
convivència en la diversitat 

 3 
Dinamització d’espais de 
diàleg i relació 
intercultural 

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

- Nombre d’espais puntuals de 
diàleg i d’interacció entre 
persones de diferents orígens i 
sensibilitats culturals (h/d) 
- Nombre d’espais continuats 
entre persones de diferents 
orígens i sensibilitats culturals 
- Nombre de persones que 
participen en espais continuats 
d’interacció entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats 
culturals (h/d) 
- Nombre d’orígens diferents 
que coincideixen en un espai 
continuat 

 Impacte gènere 

La transversalització de la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen es 
treballa des de la mirada d’interseccionalitat i per tant té en compte com el 
gènere influeix en els riscos de discriminació o exclusió social. 
El programa de formació i sensibilització de la convivència en la diversitat i la 
dinamització d'espais interculturals, vol fomentar la interculturalitat per facilitar 
el coneixement mutu entre les persones de diferents orígens i sensibilitats 
culturals, el reconeixement mutu i la creació de xarxes.  
A l'hora de dissenyar les actuacions es té en compte el gènere i es recull la 
variable sexe en tots els indicadors d'avaluació per tal de poder analitzar la 
especificitat de la variable gènere en la implementació del programa i per fer 
actuacions específiques si es considera necessari. A més, en els continguts que es 
treballen (eixos de discriminació, rumors i prejudicis, etc.) també es parla 
específicament de l'eix de gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?   Sí 

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
DRETS HUMANS / IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ 
L’objectiu principal és defensar els drets de les persones i els col·lectius. 

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

Compromís PM 2 
Preàmbul del Pla de Mandat- La defensa dels drets humans és un dels eixos 
centrals de l’acció del Govern municipal. 

Pla sectorial Pla Local de Joventut i Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Programa de difusió i 
sensibilització dels 
Drets Humans 

- Difondre la Carta Europea 
dels Drets Humans a la Ciutat 
 
- Sensibilitzar sobre dels drets 
humans a la ciutat 
 
- Fer formacions en matèria 
de drets humans a la ciutat 
 
- Augmentar i consolidar els 
canals de comunicació i 
coordinació amb altres serveis 
 
- Establir relacions de 
col·laboració amb entitats de 
la ciutat que treballin pels 
drets humans 

- Nombre d’accions de sensibilització 
i divulgació entorn a la defensa i 
promoció dels drets humans 
 
- Nombre de Dies i 
Commemoracions Internacionals 
celebrats 
 
- Nombre d’entitats que col·laboren 
en les accions dutes a terme a 
l’Ajuntament en defensa dels Drets 
Humans 
 
- Nombre de serveis municipals que 
col·laboren en les accions dutes a 
terme en defensa dels drets humans 

 2 

Creació de l’Oficina de 
Drets Civils i No 
Discriminació de 
Terrassa 

- Crear l’Oficina de Drets Civils 
i No Discriminació de Terrassa 
 
- Donar a conèixer a la 
ciutadania, les entitats i els 
agents socials l’oficina perquè 
en puguin fer ús i/o derivar-hi 
persones i que esdevingui així 
un punt de referència a la 
ciutat 
 
- Fomentar una consciència 
crítica en la ciutadania per 
aconseguir un efecte 
multiplicador en matèria de 
drets i no discriminació i 
alhora la seva coreponsabilitat 
 

- Esdevenir un punt de 
recepció, anàlisis i canalització 
de les diferents denúncies per 
tracte discriminatori que es 
presenten a la ciutat 

- Nombre de reunions realitzades 
amb altres serveis 
 
- Nombre de reunions amb entitats 
de la ciutat 
 
- Nombre de formacions realitzades 
 
- Nombre de persones usuàries de la 
Oficina (h/d) 
 
- Nombre d’accions de difusió de la 
Oficina 
 
- Nombre de denúncies rebudes i 
canal de derivació 
 
 

 Impacte gènere Des del programa de sensibilització i divulgació dels Drets Humans es fa difusió 
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de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Aquesta disposa a l’art. II 
el principi d’igualtat de drets i no discriminació en el que exposa que tots els 
drets que recull la carta han de ser garantits per les autoritats municipals sense 
cap discriminació per color, edat, sexe, opció sexual, llengua, religió... per tant, 
en la promoció i defensa dels drets humans i per l’acompliment de la CESDHC es 
treballa per la no discriminació des d’una forma transversal tenint en compte el 
gènere. 
 
Des de l’Oficina es treballarà de forma transversal amb diferents serveis de 
l’organització: capacitats diverses, LGTBIQ, polítiques de gènere, consum... Des 
d’aquesta mirada d’interseccionalitat la perspectiva de gènere es té en compte 
en tot moment. Les condicions de vida dels homes i dones poden millorar en el 
moment en que es doni assessorament i acompanyament en els casos de 
discriminació. 
En els indicadors d’avaluació es recull la variable sexe per tal de incorporar una 
anàlisi des de la perspectiva de gènere a l’avaluació dels programes i poder 
incorporar propostes concretes si es detecten necessitats específiques. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    Sí 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 402.774 258.787 14.800  
2018 554.815 151.366 19.300  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  122.170    

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa QUALITAT DEMOCRÀTICA  

Codi Orgànic  3460 

Codi Programa 92402 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA  

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA   
 
La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un 
eix d'unió entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta 
la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i 
el consens. En aquest sentit, l’Ajuntament aposta per fomentar una cultura 
participativa de construcció col·lectiva duent a terme processos i mecanismes 
de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania. 
L’objectiu és el d’afavorir el diàleg i el consens, compartir visions de futur, 
sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat amb una major 
qualitat democràtica. 
 
ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT  
 
L’Ajuntament desenvolupa de forma activa una política de foment de 
l’associacionisme i del voluntariat per posar al seu abast els recursos i els 
mitjans necessaris per enfortir la seva tasca i la seva projecció pública. 
L’objectiu és consolidar i promoure instruments de relació sòlids entre el teixit 
associatiu, la ciutadania i l’administració des de la coresponsabilitat. El servei 
d’entitats i el punt del voluntariat s’ha convertit en un espai de referència que 
serveix per donar suport i reconèixer la tasca i els valors de les associacions i del 
voluntariat.  

Missió 

Ajudar a millorar la qualitat democràtica en la presa de decisió, establint 
mecanismes de participació de i amb la ciutadania, potenciant el diàleg, la 
transparència i la coresponsabilitat, així com donant valor a les entitats i les 
associacions com a símptoma de salut democràtica.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  4 

Compromís 89, 90 i 92 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 
PARITICIPACIÓ CIUTADANA  
 
Les polítiques d’igualtat, de fet, tenen un vessant necessàri d’aprofundiment democràtic: es 
requereix no només que es doni resposta a les necessitats i interessos dels diferents 
col·lectius socials, sinó també de que s’incloguin les seves veus al debat públic.  Ara bé, en 
la major part dels casos, a la pràctica, les experiències participatives no incorporen  una 
perspectiva de gènere. S’ha tendit a considerar que la participació és un element positiu i 
que l’obertura d’espais ja seria suficient. No obstant, està comprovat que les dones com a 
col·lectiu, tendeixen a participar menys en temes d’àmbit públic degut a la distribució de 
rols i responsabilitats entre homes i dones i la menor disponibilitat de temps.  
 
ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT  
 
Els resultats del Panoràmic de Terrassa 2016, on 71 entitats del municipi hi han participat, 
ens diuen que la participació de dones i homes en els diferents espais de decisió es pot 
considerar equilibrada, ja que la relació es manté dins d’una forquilla del 60%- 40%. Segons 
la informació recollida pel Panoràmic, pel que fa a les assemblees, el 54% són dones i el 
46% homes. Per a les juntes, patronats i consells aquesta tendència es manté i el 51% són 
dones i el 49% homes. En el cas de les presidències -fent servir dades primàries de 
l’Ajuntament de Terrassa- s’observa que la presència femenina baixa considerablement i, 
segons les dades facilitades, el 31% són dones i el 69% homes. 
 

Objectius 

PARITICIPACIÓ CIUTADANA  

- Incorporar la perspectiva de gènere en la planificació i elaboració dels processos 
de participació 
- Fomentar la presència i participació equilibrada de dones i homes en tots els 
espais de participació i decisió 
- Afavorir la diversitat en la presència de dones i d’associacions de dones, incloent 
la pluralitat de les dones en funció de l’origen nacional/ètnic, l’edat, la classe 
social, l’orientació sexual, les diferents capacitats, etc) en els espais participatius i 
d’interlocució 
- Fomentar que en els espais participatius hi hagi unes dinàmiques de relació i 
diàleg que permetin que totes les persones, i en especial les dones, expressin els 
seus punts de vista i que les seves veus siguin reconegudes 

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT  

- Fomentar la participació de les dones a les pròpies entitats i, en especial, en els 
àmbits de decisió d’aquestes 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. DESPLEGAMENT DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 

1 

Des de l’entrada en vigor del  Reglament de Participació Ciutadana (9 de setembre de 2016) 
s’han de posar en marxa una sèrie d’ instruments, mecanismes i procediments de participació 
política i social de la ciutadana.  Una participació inclusiva i accessible per a tothom, sense 
distinció per motiu de gènere, orientació sexual, origen, edat, pertinença cultural, creences i 
capacitats. A més, el Reglament pretén ser un document obert, flexible i capaç d’adaptar-se 
constantment a les realitats i als canvis socials de la ciutat. Per aquest motiu, l’avaluació ha de 
ser programada i constant. 

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

Compromís PM 89 i 90. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Accions de d’informació i difusió 
dels mecanismes de participació 
del  Reglament 
 

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

- Nombre d’accions de 
difusió del Reglament 
- Nombre d’accions a 
col·lectius diferents a que 
van dirigides les accions 

2 
Creació de la Comissió de 
Seguiment 
 

- Disposar d’una Comissió de 
Seguiment del Reglament, 
donant compliment a la 
disposició primera del 
Reglament 

- Creació de la Comissió de 
Seguiment (Sí/No) 
- Nombre de persones que 
formen part de la Comissió  
- Nombre d’entitats i 
associacions que formen 
part de la Comissió 

3 
Redacció d’un informe anual de la 
rendició de comptes i 
desplegament del reglament 

- Que el contingut del 
Reglament s’hagi desplegat 
en la seva totalitat 

- Redacció anual de 
l’informe (Sí/No) 

4 
Dur a terme les Audiències 
públiques 

El Reglament de Participació 
planteja les Audiències 
públiques com un 
mecanisme per formular 
propostes provinents de la 
ciutadania i establir uns 
espais de diàleg i intercanvi 
d’idees que ajudin a la 
ciutadania a entendre l’acció 
de govern i fer propostes per 
al futur 

- Nombre de regidories 
que realitzen Audiències 
públiques  
- Nombre d’Audiències 
públiques realitzades per 
l’Ajuntament  
- Nombre de persones que 
assisteixen a les Audiències  

5 

Elaborar protocols i instruccions de 
serveis  que doni pautes de com 
s’han de dur a terme els processos 
de participació ciutadana amb 
qualitat democràtica  

- Disposar d’eines per a 
provocar canvis en els valors 
democràtics i noves maneres 
de fer 

 
- Nombre de 
protocols/instruccions 
elaborats pel servei de QD  

6 
Adaptació dels Consell Sectorials 
adaptats segons el nou reglament 
 

- Millorar els mecanismes de 
participació en tots els 
consells sectorials  

- Nombre de Consells 
Sectorials adaptats segons 
el nou reglament 

7 
 
Actualització, manteniment i 

- Tenir el màxim 
d’actualitzades possible les 

- Nombre d’altes d’entitats 
- Nombre de baixes d’ofici 
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difusió del RMEAC (Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions) 
i del Registre Municipal de 
Participació de la Ciutadania 

dades del RMEAC per 
conèixer i fer difusió de la 
realitat associativa de la 
ciutat, així com tenir una 
radiografia real de quins són 
els actors socials que 
intervenen en la nostra 
ciutat 
 
- Fer que la ciutadania 
conegui com es pot 
participar i que existeix un 
registre on es recolliran els 
seus interessos en relació a 
la participació. 
 
- Conèixer l’interès de la 
ciutadania en participar en 
els diferents àmbits, 
processos i mecanismes i 
facilitar la seva incorporació, 
a partir de la valoració de 
l’estat del mateix 

- Nombre de baixes a  
petició de l’entitat  
- Nombre de modificacions 
de dades al registre  
- Nombre de notificacions 
perquè les entitats 
actualitzin les dades  
- Nombre d’altes de 
col·lectius no constituïts 
- Nombre de baixes de 
col·lectius no constituïts 
- Nombre d’altes de la 
ciutadania  
- Nombre de baixes de la 
ciutadania  
- Nombre de persones que 
ocupen la presidència de 
les entitats  

8 
 

Organització de sessions 
formatives en matèria de 
participació  

- Introduir la participació 
ciutadana d’una manera 
transversal en els serveis 
municipals 

- Nombre de sessions 
formatives que s’han 
realitzat 
- Nombre de serveis 
municipals que han 
participat 
- Nombre de persones que 
assisteixen a les sessions 
formatives (h/d) 

 Impacte gènere 

Posar en marxa mecanismes de difusió i millora en la participació, permetrà, a mig 
i llarg termini, un major facilitat perquè s’identifiquin les desigualtats i 
discriminacions per raó de gènere en aquest àmbit i es puguin realitzar actuacions 
per eliminar-les.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Sí 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. PLATAFORMA DIGITAL: PARTICIPA A TERRASSA  

2 

La Plataforma Participa a Terrassa és una plataforma concebuda com un nou espai relacional i 
deliberatiu. L’objectiu ha estat el de disposar d’un portal que permeti a la ciutadania una major 
implicació i participació en la construcció i l’avaluació de les polítiques públiques que es duen a 
terme des de l’Ajuntament. Aquesta ha de donar cabuda als diferents processos participatius 
que es puguin portar a terme des de l’Ajuntament.  

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 Implantar un 
plataforma digital de 
participació 
ciutadana de codi 
obert per a dur a 
terme tots els 
processos de 
participació de 
l’actual mandat  

Data / òrgan Data: 03/2016 
Òrgan: Ple municipal  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Desenvolupar diferents mecanismes 
de participació a la Plataforma 

- Aglutinar en la plataforma 
digital tota la informació 
sobre la participació al 
municipi amb l’objectiu 
d’augmentar la implicació i 
participació de la ciutadania 

- Nombre de 
mecanismes de 
participació que ofereix 
la plataforma 
 

     2 
Organització de sessions 
informatives i formatives del 
funcionament de la plataforma  

- Facilitar la participació i 
interrelació de les persones 
en la presa de decisió 
 
 

 
- Nombre de sessions 
formatives que s’han 
realitzat 
- Nombre de serveis 
municipals que hi han 
participat 
- Nombre de persones 
que assisteixen a les 
sessions formatives 
(h/d) 
- Nombre d’entitats 
que hi han participat  

3 
Dur a terme processos de 
participació ciutadana  

- Avançar en la implementació 
de la governança participativa 

- Nombre de processos 
participatius que s’han 
dut a terme a través de 
la Plataforma 
- Nombre de persones 
que s’han donat d’alta 
a la Plataforma  
- Nombre de persones 
que s’han donat de 
baixa a la Plataforma  

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

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

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

No 

Observacions 
La Plataforma Participa a Terrassa, a data d’avui, no incorpora cap indicador de sexes en 
el moment de fer la inscripció ja que aquesta pot ser anònima.  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 SUPORT A L’ASSOCIACIONISME,  AL VOLUNTARIAT I A LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA   

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

Compromís PM 90 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     
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Pr. Resolució /Acord  Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 Portal d’entitats   -  

 

Servei d’infraestructures a entitats:   

 

- Ofereix de forma puntual i gratuïta 
materials i recursos per a la 
realització de les activitats de les 
entitats. 

- Optimitza els recursos per donar la 
major cobertura possible a les 
demandes de les entitats. 

- Analitza i coneix les necessitats de 
les entitats quant a infraestructures i 
altres materials de suport per a 
activitats. 

 

- Oferir un servei de qualitat: 
bon estat del material i una 
oferta adequada a les seves 
necessitats 

 

- Conèixer el material propi de 
les entitats que es pot 
compartir amb la resta 
d’entitats 

 

- Nombre de peticions 
del servei de préstec de 
materials 
- Nombre de peticions 
d’entitats 
 
- Nombre 
d’utilitzacions de 
material que fan els 
serveis municipals, 
societats municipals i/o 
altres institucions 
- Nombre de m2 
d’escenaris i tarimes 
- Nombre de taules   
- Nombre de cadires  
- Nombre de tanques  
- Nombre de carpes   
- Nombre de plafons i  
expositors  
- Nombre d’equips de 
so  
- Nombre de portàtils  
- Nombre de projectors  
- Nombre de pantalles  
- Nombre de pòsters de 
cinta  

 2 

Punt del Voluntariat, espai que 
servei per donar suport i reconèixer 
la tasca i els valors de 
l’associacionisme i el voluntariat  

Que qualsevol ciutadà o 
ciutadana interessada a fer 
voluntariat a la ciutat pugui 
estar informada, assessorada 
o derivada a una entitat 

- Nombre de persones 
que han visitat el Punt 
(h/d)  
- Nombre d’entitats 
que han visitat el Punt  
- Nombre de persones 
inscrites en el Punt 
(h/d) 
- Nombre d’entitats 
inscrites en el Punt  
- Nombre de 
derivacions fetes cap a 
les entitats  
- Nombre de reunions 
de la Taula d’entitats 
del Voluntariat  

 3 
 
Banc del Temps de Terrassa  
 

Enfortir les relacions socials 
entre la ciutadania. És un clar 
exemple d’iniciativa que 
fomenta la cohesió social, la 
confiança, l’amistat, la 
solidaritat i el bon tracte entre 
les persones associades. El 
Banc del Temps crea ponts 
entre persones de diferents 
orígens, edats i professions 

- Nombre d’altes 
inscrites (h/d) 
- Nombre de baixes 
inscrites (h/d) 
- Nombre d’hores 
intercanviades  
- Nombre de persones 
assistents a les 
trobades (h/d) 
- Nombre de trobades i 
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tallers formatius  
- Nombre de persones 
participants en els 
tallers formatius (h/d)  

4 Programa de formació a entitats 
Oferir recursos i una 
programació estable de 
formació per les entitats  

- Nombre de cursos de 
formació realitzats  
- Nombre de persones 
participants en els 
cursos de formació 
(h/d) 
- Nombre d’entitats 
participants en els 
cursos de formació  

5  
Programa d’informació, 
assessorament i acompanyament a 
les entitats  

Afavorir el desenvolupament 
de les associacions  

- Nombre de sessions 
informatives a les 
entitats  
- Nombre d’entitats 
assessorades  

6 

 
 
Panoràmic  
 
 

Una anàlisi de l’estat de les 
entitats terrassenques que 
ens ajuda a visualitzar i 
entendre les seves 
necessitats, i que és molt 
valuosa per millorar les 
actuacions de suport al teixit 
associatiu 

- Nombre de sessions 
informatives del 
Panoràmic  
- Nombre d’entitats 
que han participat en el 
Panoràmic 
- Informe del 
Panoràmic 2017 (Sí/No) 
 

 Impacte gènere 

Positiu, perquè en el disseny de les accions descrites es té en compte la 
perspectiva de gènere, i en moltes d’elles es facilita la participació de les dones 
(espais de canguratge, formació...) Per altra banda, l’informe ja incorpora la 
perspectiva de gènere, per tant disposarem d’un diagnòstic anual de la situació 
de les entitats a Terrassa amb mirada de gènere, que es permetrà dur a termes 
polítiques correctes en aquest àmbit. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Sí 

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017 82.444 82.307 4.800  

2018 294.087 82.307 4.800  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   15.000   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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PROGRAMA USOS DEL TEMPS 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa USOS DEL TEMPS 

Codi Orgànic  3460 

Codi Programa 92405 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROGRAMA USOS DEL TEMPS  

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
La gestió del temps s’ha d’entendre com un dret de ciutadania i, per això, 
l’Ajuntament promou canvis en l’organització social que tinguin com a objectiu 
satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana, solucions que 
millorin la qualitat de vida i defineixin Terrassa com una ciutat socialment 
innovadora.  Un dels objectius principals és el de donar suport a iniciatives i 
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària, en tots els 
àmbits socials i econòmics, públics i privat, coordinadament amb altres 
administracions.  
 
En aquest sentit, cal generar reflexió i debat entorn a temes com: les 
oportunitats i reptes de la societat amb la reforma horària; la necessitat 
d’implementar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal 
familiar i laboral de les persones; els horaris escolars, els comercials, la 
productivitat i els horaris de les activitats de lleure com queden finalment 
condicionats per a la resta d'activitats de la societat. 
 
 

Missió 

Donar suport a iniciatives i mesures que facin possible fer la transició cap a la 
reforma horària, en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privat. Un 
conjunt de propostes que fomentin una nova organització social dels temps 
amb l’objectiu d’arribar a un consens col·lectiu que permeti harmonitzar 
progressivament els horaris de la ciutat i establir millores en l’organització social 
del temps, i en la qualitat de vida i el benestar quotidià. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2  

Compromís 43  

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? 

 
 
3 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 

Els programes de difusió i promoció de les diferents reformes van encaminades a uns 
canvis en els hàbits de la població, així com la promoció de les reformes legislatives per 
tal d’aconseguir els objectius que les persones expertes aconsellen, impliquen a tota la 
població. Tanmateix, són els col·lectius més sensibles els que poden estar més 
beneficiats: persones grans, infants, ... També des de la perspectiva de gènere, s’incideix 
en què les dones, poden tenir problemàtiques específiques per tal d’assolir beneficis de 
les actuacions relacionades amb la Reforma Horària, degut principalment als usos socials, 
la feminització d’algunes problemàtiques socials o la doble activitat laboral i familiar. 
 

Així doncs, la Reforma Horària permet avançar en els principis de la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes pel que fa a l’equilibri entre el treball de mercat i el treball de 
cura, la coresponsabilitat i també en l’apoderament de les dones. 
 
En aquest sentit, els reptes que planteja la Reforma Horària des de la perspectiva de 
gènere són:  
 

- Coresponsabilitat justa. Desig d’un temps de cura/atenció compartit entre 
dones i homes 

- Igualtat de condicions a la feina entre dones i homes. Cap a unes organitzacions 
justes 

- Co-lideratge de les empreses i de la societat. Trencar el sostre de vidre 

- Dret a una vida plena. Gaudir del temps 
 

Objectius  

 
- Donar a conèixer les propostes del Pacte Nacional de la Reforma Horària que 

beneficien les dones (tant en l’àmbit empresarial, associatiu, ciutadà...), per tal 
que les difonguin als seus àmbits d’actuació i influència.  

- Dur a terme accions que ajudin assolir els reptes que planteja la Reforma Horària 
des de la perspectiva de gènere 

 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Descripció:  AVANÇAR CAP A LA REFORMA HORÀRIA  
 

1 

Es pretén treballar des d’una dimensió transversal i requerir la participació i implicació del 
major nombre possible d'agents: responsables municipals, ciutadania i entitats, empreses, 
organitzacions laborals i xarxes de ciutats per dissenyar i avançar en l'elaboració de propostes i 
de la implementació de noves actuacions a Terrassa que avancin cap a la reforma horària.   

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

Compromís PM 43 
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Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Pla d’accions de sensibilització i 
promoció per avançar cap a la 
Reforma Horària, tant a nivell 
intern cap al personal, com 
l'aplicació de mesures per part de 
diferents serveis municipals 

Aportar reflexió i debat 
entorn a temes com: les 
oportunitats i reptes de la 
societat amb la reforma 
horària; la necessitat 
d’implementar mesures que 
afavoreixin la conciliació de 
la vida personal familiar i 
laboral de les persones; els 
horaris escolars, els 
comercials, la productivitat i 
els horaris de les activitats 
de lleure com queden 
finalment condicionats per a 
la resta d'activitats de la 
societat.  
 
 
 

- Nombre d’accions 
de sensibilització 
realitzades a nivell 
intern 
- Nombre d’accions 
de sensibilització 
realitzades a nivell 
extern 
- Nombre d’accions 
de promoció per a la 
reforma horària  
- Nombre de serveis 
municipals implicats 
en les accions de 
sensibilització  
- Nombre de serveis 
implicats en la 
accions de promoció  
- Nombre d’entitats i 
agents que han 
col·laborat en les 
accions de 
sensibilització.  
- Nombre de 
persones que han 
participat en les 
accions de 
sensibilització (h/d)  

 2 
 
Celebració de la Setmana dels 
Horaris a Terrassa.   

 Visibilitzar i donar suport a 
iniciatives de sensibilització 
que es duen a terme entorn 
a la reforma horària.   

- Nombre d’accions 
realitzades  
- Nombre de serveis 
municipals implicats  
- Nombre de 
persones participants 
en les accions (h/d)  
(si es poden recollir)  

 3 
Iniciar els treballs per a la creació 
d’una xarxa d’empreses implicades 
amb la reforma horària  

Detectar empreses de 

Terrassa compromeses amb 
facilitar una millor gestió del 
temps i conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal.  

 
- Nombre de 
reunions realitzades  
- Nombre 
d’empreses 
interessades  
 

 Impacte gènere 

Aquestes accions tenen un impacte de gènere positiu, ja que permeten 
avançar en els principis de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel que 
fa a l’equilibri entre el treball de mercat, el treball de cura i la 
coresponsabilitat, entre d’altres.  

Indicadors associats al programa 

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  5.250   
2108  5.250    

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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SERVEIS D’HABITATGE 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

Codi Orgànic  3314 

Codi Programa 23109 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL): és un servei de 
suport que informa, assessora i intermèdia en matèria d'execucions 
hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Aquesta està adreçada a 
persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en 
risc de perdre'l.  

Aquesta Oficina, a través de la intermediació, ofereix respostes integrals a les 
necessitats de les persones i famílies en risc d'exclusió residencial. La 
intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts, la 
deutora i l'entitat financera o en el cas del lloguer, amb la part arrendatària. Un 
equip de professionals us atendrà de forma individual, gratuïta i confidencial. 
 
En el cas d’intermediació del deute hipotecari, l’Ajuntament de Terrassa dóna 
suport a les persones o famílies amb dificultats per pagar la quota hipotecària 
mitjançant l'OFIMEH i el SIDH (Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge 
de la Diputació de Barcelona).  

Quan la intermediació del deute és en lloguer, l’Oficina ofereix suport a les 
persones o famílies amb dificultats per a fer front al pagament de la renda del 
lloguer de l'habitatge. 

Fons de Lloguer Social (FLLS): el Fons d'habitatges de lloguer social es crea per a 
facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i 
que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran 
afectades per un procediment d'execució hipotecària o desnonament de 
lloguer.  

A posteriori, es fa el seguiment d’incidències de l’estat dels habitatges i de la 
tramitació de la documentació.  

Intermediació amb ocupacions d’entitats bancàries: l’Ajuntament de Terrassa 
ofereix intermediació en el tema de les ocupacions d’entitats bancàries en una 
doble vessant: 

- Garantir la funció social dels habitatges infrautilitzats. (Acord de 
l’Ajuntament de Terrassa de data 29 d’octubre del 2015, en relació a 
l’ocupació i a la garantia de la funció social dels habitatges 
infrautilitzats). Existeixen acords per treballar regularitzacions segons 
els criteris establerts en aquest acord pel Ple amb unes entitats 
bancàries  determinades. 

- Vetllar per a què les ocupacions conflictives, delinqüencials o/i de no 
arrelament a la ciutat no provoquin conflicte en les comunitats veïnals 
i no malmeti els drets del conjunt de la ciutadania i els barris de la 
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ciutat.  

Les diferents estratègies per a la mobilització d’habitatges buits a la ciutat és  la 
d’aconseguir la subscripció de convenis de posada a disposició o cessió 
d’habitatges que permetin a l’Ajuntament disposar d’una bossa d’habitatges 
per facilitar l’accés a l’habitatge a les persones en diferents modalitats i donar 
resposta a diferents necessitats. 

Missió 

Promoure serveis i actuacions integrals dirigides a la ciutadania que permetin 
portar a terme les polítiques social d’habitatge previstes a nivell municipal, a 
través de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH-LL), el Fons 
de Lloguer Social i la intermediació amb les ocupacions... Actua 
complementàriament amb l’Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica 
i Promoció de l’Eficiència Energètica (OFIMAPE), el Servei de Dinamització 
Comunitària i la resta de serveis que conformen la Societat Municipal 
d'Habitatge/Oficina Local d'Habitatge. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 23 i 26. 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 
La recerca d'alternativa d'habitatge en els casos de desnonaments, ja sigui per impagament 
d'hipoteca o lloguer, es fa per la unitat familiar. Les persones interlocutores amb el Servei 
de PSH acostumen a ser dones, s'intueix que perquè probablement no treballen. Tot i això, 
s'observa una diferència de comportament segons la nacionalitat: per exemple, pel que fa a 
les famílies marroquines acostuma a ser l'home qui fa la interlocució. S'interpreta que la raó 
és perquè, en general, les dones tenen un nivell molt baix de formació i, per tant, amb 
dificultat d'accés als recursos.  
La percepció és que les dones tenen menys ingressos o que depenen dels ingressos del 
marit. També es té la sensació que la tinença de l'habitatge en el cas de les dones és més 
precària i més temporal.  
Pel que fa a les famílies monoparentals, la impressió (no tenim dades objectives) és que els 
és més costós arribar a un recurs definitiu, degut a una situació econòmica. És més difícil 
donar-les sortida (no poden ni assumir un lloguer social). 
Pel que fa a la recollida de dades, els expedients vinculats a la pèrdua d’habitatge de lloguer 
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o compra i les ocupacions, es recullen les dades segregades per sexe de les persones 
sol·licitants i de la resta de membres de la família.  
Als expedients que es tramiten a través del programa Habicat també es recull el sexe, però 
no es disposa de la base de dades desagregades. En aquest sentit, s’ha sol·licitat a la 
Diputació que explotin la base de dades i ens passin les dades desagregades.  
Hi ha uns pocs expedients que no es treballen via Avante ni Habicat dels quals no es 
recullen les dades segregades.  
 

Objectius 

És prioritari durant el 2018 recollir de forma sistemàtica de tots expedients el sexe de les 
persones que se’ns adrecen, així com de la resta de membres del nucli familiar (falta 
incorporar un pocs expedients que ara queden fora de l’Avante i l’Habicat). 
També s’hauria de recollir el tipus de família (monoparental / nombrosa).  
Aquesta recollida de dades ens hauria de permetre fer una explotació i posterior diagnosi 
per contrastar si la intuïció que tenen les professionals del Servei s’adequa a la realitat.  
Cost capítol 1: 2.000 euros aprox.  

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

OFICINA D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I DE LLOGUER 
 
Els objectius són:  

- Informar, assessorar i intermediar en matèria d'execucions hipotecàries i/o 
impagaments reiterats de lloguer a persones o famílies amb dificultats per fer front al 
pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l.  

- Minimitzar el nombre de desnonaments per deute hipotecari amb pèrdua d’habitatge 
sense alternativa residencial. 

- Minimitzar el nombre de desnonaments per impagament de lloguer amb pèrdua 
d’habitatge sense alternativa habitacional. 

- Intermediar amb les entitats financeres i grans tenidors per a què ofereixin habitatges 
en règim de lloguer social dins els paràmetres de la Llei 24/2015 en casos d’execució 
hipotecària o d’impagament de lloguers. 

- Intermediar amb les persones propietàries per al manteniment dels lloguers a famílies 
vulnerables per causes sobrevingudes, amb la canalització i tramitació d’ajuts públics als 
afectats pel pagament del lloguer.  

- Vetllar pel compliment de la diversa normativa estatal i autonòmica de protecció del 
dret a l’habitatge respecte de les unitats familiars en risc d’exclusió. 

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

Compromís PM 23 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 
Assessorament, informació i 
consultes en intermediació 
hipotecària 

- Atendre el 100% de les 
demandes 

 
- Mantenir el 37% dels casos 
en el mateix habitatge objecte 
de la hipoteca 
 
- Trobar alternativa 
residencial al 63% dels casos 

- Nombre d’expedients 
oberts  
- Nombre d’expedients 
tancats totals  
- Nombre d’expedients 
tancats sense pèrdua 
d’habitatge  
- Nombre d’expedients 
tancats amb pèrdua 
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que perdin l’habitatge 
hipotecat 
 
- Reduir a 0% els casos de 
pèrdua sense alternativa 
 

 
 

d’habitatge i amb 
alternativa  
- Nombre d’expedients 
tancats amb pèrdua 
d’habitatge i sense 
alternativa  
- Nombre d’expedients 
en tràmit   

 2 
Assessorament, informació i 
consultes en intermediació en 
lloguers 

- Atendre el 100% de les 
demandes 

 
- Mantenir el 13% dels casos 
en el mateix habitatge 
 
- Trobar alternativa 
residencial al 88% dels casos, 
que perdin l’habitatge 
 
- Reduir al 0% els casos de 
pèrdua sense alternativa 
 

- Nombre d’expedients 
oberts  
- Nombre d’expedients 
tancats totals  
- Nombre d’expedients 
tancats sense pèrdua 
d’habitatge  
- Nombre d’expedients 
tancats amb pèrdua 
d’habitatge i amb 
alternativa  
- Nombre d’expedients 
tancats amb pèrdua 
d’habitatge i sense 
alternativa  
- Nombre d’expedients 
en tràmit  

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Alguns sí i d’altres no. Tal com s’explica a l’apartat d’’objectius’ del punt 2, es pretén anar 
avançant en la recollida desagregada per sexe.  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

FONS DE LLOGUER SOCIAL (FLLS)  
 
Els objectius són: 

- Facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos i que han 
perdut o són vulnerables de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectades per 
un procediment d'execució hipotecària o desnonament de lloguer.  

- Treballar per la cobertura de necessitats bàsiques d’habitatge, especialment dirigida a 
la ciutadania amb situació de vulnerabilitat residencial i persones o famílies en risc 
d’exclusió social.  

- Treballar amb les diferents entitats supramunicipals que disposen d’habitatges buits a 
Terrassa per tal que ens cedeixin el màxim d’aquests per garantir un accés a l’habitatge 
a aquelles famílies que més ho puguin necessitar. 

- Treballar amb les diferents entitats financeres i grans tenidors perquè ens facilitin, en 
compliment de la Llei 24/2015, aquells habitatges que tinguin buits per tal de facilitar 
l’accés a la vivenda a través d’un lloguer social de les famílies amb situació de més 
vulnerabilitat residencial. 

- Realitzar convenis amb entitats bancàries per a la cessió d’habitatges. 

- Establir coordinacions amb Serveis Socials pel seguiment de les famílies amb més 
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vulnerabilitat residencial per portar el seu cas a la Mesa de Valoració per a assignació 
d’habitatges de lloguer social. 

- Fer l’acompanyament pel Fondo Social de la Vivienda (FSV): és una iniciativa 
governamental recollida en un conveni derivat del RDL 27/2012, de 15 de novembre, de 
mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. Mitjançant aquest 
conveni es constitueix un fons d'habitatge social, propietat de les entitats bancàries, 
destinats a oferir cobertura a través de l'arrendament a persones i famílies que han 
perdut el seu habitatge habitual, després del 2008, bé per execució hipotecària o com a 
resultat d'una dació en pagament, i es trobin en especial vulnerabilitat social. 

- Fer el seguiment de l’estat dels pisos i la tramitació de la documentació necessària per a 
la contractació de subministres, etc. 

- Acompanyar en la signatura de contractes de lloguer.  

- Dinamitzar el parc d’habitatges buits per tal d’evitar les situacions de desocupació 
permanent d’habitatges a la ciutat.  

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  

Anàlisi d’unitats de convivència en 
risc d’exclusió residencial i 
preparació dels expedients 
administratius per a la seva 
presentació al recurs definitiu 

- Atendre el 100% de les 
demandes 

- Nombre d’expedients 
oberts del Fons de 
Lloguer Social 
- Nombre d’expedients 
tancats del Fons de 
lloguer Social 
- Nombre d’expedients 
en tràmit del Fons de 
Lloguer Social 

 2 
Gestió de les adjudicacions del  
lloguer social en la Mesa 
d’Emergència 

- Procurar un augment 
progressiu del nombre 
d’habitatges en lloguer social 
a Terrassa 
- Contacte permanent i fluït 
amb diferents entitats 
financeres i amb la 
Generalitat 
- Resolució del 100% dels 
casos 

- Nombre 
d’assignacions a la 
Mesa 
- Percentatge 
d’assignacions 
d’habitatge a la Mesa 
segons tipologia (parc 
públic municipal, parc 
públic Generalitat, 
entitats financeres) 

 3 
Gestió de l’adjudicació dels 
habitatges  del Fondo Social de la 
Vivienda 

- Procurar un augment 
progressiu de les derivacions 
de famílies a entitats 
financeres per tal 
d’aconseguir lloguer social 
- Contacte permanent i fluït 
amb diferents entitats 
financeres i amb la 
Generalitat 
- Resolució del 100% dels 
casos 

 - Nombre de 
derivacions al FSV 
 
- Nombre de lloguers 
socials aconseguits 

 Impacte gènere   
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Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Quan es treballi amb l’aplicació adequada, es podrà recollir el sexe de totes les persones 
membre de la família, no només de qui fa la sol·licitud.  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

INTERMEDIACIÓ AMB OCUPACIONS D’ENTITATS BANCÀRIES 
Els objectius són: 

- Identificar i analitzar les unitats familiars residents a la ciutat en situació d’ocupació 
sense títol d’habitatges aliens. 

- Informar, orientar i assessorar als ocupants sense títol per ajudar-los a trobar una 
alternativa habitacional dins la legalitat. 

- Intermediar entre persones ocupants i propietàries que siguin entitats financeres o 
grans tenidors d’habitatges, per tal d’establir acords de lloguers socials, sempre i quan 
les famílies compleixin els requisits establerts per l’Ajuntament de Terrassa. 

- Avaluar cada unitat familiar per a certificar la seva vulnerabilitat i el compliment dels 
requisits aprovats al Ple municipal. 

- Vetllar per a garantir la salubritat, la seguretat i la bona convivència en els edificis on hi 
hagi vivendes ocupades i minimitzar els perjudicis a la resta del veïnat. 

- Establir protocols d’intervenció i acords amb les propietats per a treballar les 
regularitzacions d’ocupacions ‘de bona fe’. 

- Assessorar les persones particulars amb un habitatge ocupat.  

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

Compromís PM 24 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Proposta de 
Resolució en relació 
a l’ocupació i a la 
garantia de la funció 
social dels 
habitatges 
infrautilitzats, 
aprovada el 
29/10/2015 

Data / òrgan Data: 29/10/2015 
Òrgan: Ple municipal  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Recepció, registre i obertura 
d’expedients motivats per sol·licituds 
d’intervenció per part de les 
persones ocupants, propietàries o de 
la comunitat de veïns afectada 

Donar resposta al 100% de les 
demandes 
 

- Nombre d’expedients 
oberts 
 

 2 
Treballar els expedients en 
intermediació en ocupacions 

Procurar mantenir les famílies 
en un habitatge adequat i/o 
aconseguir un recurs 
habitacional ajustat a les 
seves necessitats 

- Nombre d’expedients 
en tràmit 
- Nombre de 
desnonaments aturats 
- Nombre d’expedients 
tancats sense pèrdua 
d’habitatge 
- Nombre de propostes 
de regularització 
respecte els expedients 
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tancats sense pèrdua 
d’habitatge  
- Nombre de propostes 
de reubicació respecte 
els expedients tancats 
sense pèrdua 
d’habitatge  
- Nombre d’expedients 
tancats amb pèrdua 
d’habitatge i sense 
alternativa 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Quan es treballi amb l’aplicació adequada, es podrà recollir el sexe de totes les persones 
membres de la família, no només de qui ha fet la sol·licitud. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

MOBILITZACIÓ HABITATGES BUITS 
La finalitat de les diferents estratègies per a la mobilització d’habitatges buits a la ciutat és  la 
d’aconseguir la subscripció de convenis de posada a disposició o cessió d’habitatges que permeti 
a l’Ajuntament disposar d’una bossa d’habitatges per a adjudicar a famílies vulnerables a preus 
socials, i a satisfer la demanda d’accés a l’habitatge diferents a la compra o al lloguer (masoveria, 
cessió d’ús....) a la vegada que es facilita una línia d’ajuts per a persones  propietàries que no 
poden fer front a les reformes d’habitatges buits destinats a aquest programes. 

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

Compromís PM 26 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució 
/Acord 

Acció 1: Proposta de Resolució 
d’actuacions urgents per part de 
l’Ajuntament de Terrassa, per 
garantir el dret a l’habitatge i als 
subministraments bàsics. 
Acció 2: Proposta de Resolució 
relativa a formes alternatives a 
la propietat d’accés a immobles, 
aprovada el 25/02/2016 

Data / òrgan Acció 1: 
Data: 30/06/2016 
Òrgan: Ple municipal 
Acció 2: 
Data: 25/02/2016 
Òrgan: Ple municipal  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Expedients HADIS: Obertura 
d’expedients administratius per la 
desocupació injustificada 
d’habitatges d’acord amb la llei 
18/2007 del LDH  

Signatura de Convenis de 
Cessió d’Habitatges amb 
entitats Financeres amb 
l’Administració per a destinar-
los a Lloguer Social 

- Nombre d’expedients 
oberts  
- Nombre d’Habitatges 
d’Entitats Financeres 
adjudicats a Mesa 
d’emergència (h/d) 

 2 

Incentivar la mobilització 
d’habitatges de persones Físiques a 
la Borsa de Mediació de Lloguer 
gestionat per la SMH destinat a 
millorar l’accés a l’habitatge,  
d’acord amb la reglamentació de 

Obtenir habitatges per a 
facilitar l’accés  a les persones 
inscrites al registre de 
Sol·licitants d’Habitatge de la 
ciutat 

- Nombre de sol·licituds 
d’ajuts 
- Nombre d’ajuts 
concedits (h/d) 
- Nombre d’habitatges 
destinats a la Borsa de 
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l’Agència de l’Habitatge: 
- Obrir una línia d’ajuts pel 

pagament de l’IBI de les 
persones propietàries que 
formalitzin la inclusió dels 
habitatges a la Borsa de 
Mediació o al programa de 
models alternatius (masoveria, 
cessió....) que reuneixen els 
requisits de les bases 
publicades. 

- Obrir una línia d’ajuts de 
rehabilitació d’habitatges 
d’import màxim de 3.000 € (per 
instal·lacions d’habitabilitat) 
ampliable a 5.000 € (quan 
s’inclouen obres de millora 
energètica) per cada habitatge. 
Per poder percebre les ajudes 
de millora energètica s’ha de 
reduir un 20% la demanda 
energètica i un 30% les 
emissions de CO2 de l’habitatge. 
El compromís serà destinar 
aquest habitatge un mínim de 3 
anys a la Borsa o fins a 10 anys 
al programa de models 
alternatius. 

- Fer una campanya de difusió i 
jornades d’informació als 
diferents districtes de la ciutat. 

Mediació per aquesta 
línia d’actuació 
- Nombre de 
demandants per 
tipologia d’oferta 
- Nombre de contractes 
signats 
- Nombre de jornades 
d’informació 
- Nombre 
d’assessoraments a 
persones propietàries 
(h/d) 
 

 3 

Promoure models diferents d’accés a 
l’habitatge com la masoveria urbana, 
les cooperatives i el cohousing, la 
cessió d’ús o el dret de superfície: 
 
- Organitzar una sessió de treball 

de diferents municipis dins de la 
Programació de la Diputació 
obert a la ciutat per explicar 
diferents experiències i el seu 
impacte al territori. 

- Fer una campanya a la ciutat 
d’aquests models als diferents 
districtes. 

- Prestar el servei 
d’assessorament tècnic i jurídic 
a persones propietàries i 
sol·licitants d’aquest recurs. 

 

- Obtenir habitatges per a 
facilitar l’accés a les persones 
inscrites al registre de 
Sol·licitants d’Habitatge de la 
ciutat que sol·liciten altres 
models diferents al lloguer o 
la compra 
 
- Incentivar la cultura del 
cohousing i el règim de 
cooperatives d’habitatge 
 
- Mobilitzar habitatges buits 
en mal estat de persones que 
per motius diferents no poden 
fer front a les obres per 
destinar-los a lloguer 

 
- Nombre d’habitatges 
destinats als diferents 
programes 
- Nombre de 
demandants i perfil de 
la demanda (h/d) 
- Nombre de contractes 
signats 
- Nombre de jornades 
d’informació 
- Nombre 
d’assessoraments a 
persones propietàries i 
sol·licitants (h/d) 
 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Sí 

Observacions  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       

 
DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE  (OFIMAPE) 

Codi Orgànic  3314 

Codi Programa 23109 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA I PROMOCIÓ 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (OFIMAPE)  

Aquesta oficina és un servei municipal per millorar la qualitat de vida de les 
persones de la nostra ciutat pel que fa als subministraments bàsics d'aigua, llum 
i gas. 

El servei neix arran de l'aprovació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que 
estableix mesures urgents per fer front a l'emergència en matèria d'habitatge i 
pobresa energètica, adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica 
i energètica. 

- Assessorament i acompanyament tarifari. Servei d’atenció integral 
per millorar les condicions contractuals o gestionar els drets davant 
dels avisos de talls o baixes de subministraments de les persones en 
situació de pobresa energètica. Ajudar a reduir les factures de llum, 
aigua i gas de les persones que segons la seva situació 
socioeconòmica, hi tenen dret.  

- Promoció de l'eficiència energètica a les llars en situació de pobresa 
energètica. Disposar d'una llar amb uns mínims d'eficiència 
energètica facilita el confort de les persones que hi viuen. Tothom 
hi té dret i treballem per aconseguir-ho. Realitzades les 
intervencions s'efectuaran visites de control i seguiment de les 
accions realitzades.  

- Intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica. 
Detectar les problemàtiques que provoquen uns consums excessius 
a les llars i cercar les solucions adients, en la mesura del possible.  

Missió 

Prertén millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra ciutat pel que fa 
als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas mitjançant l'ajuda, 
assessoramament i acompanyament tarifari en cas d'avís de tall, la promoció de 
l'eficiència energètica i la intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia 
energètica. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 24, 28 i 29 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 
L’equip professional de l’OFIMAPE detecta que les dones són un col·lectiu especialment 
vulnerable afectat per la pobresa energètica. És per aquesta raó que prioritzen les dones 
que es troben en les següents situacions:  

- Són víctimes de la violència de gènere  
- Són caps de famílies monomarentals 
- Són vídues 

 
Pel que fa a les dones víctimes de la violència de gènere, han detectat que la parella es 
revenja de la dona deixant factures impagades, punxant o donant de baixa el 
subministrament, etc.  
Pel que fa a les caps de famílies monomarentals, moltes són força joves, moltes tenen dues 
o més criatures al seu càrrec i en general sempre tenen molt pocs recursos i són 
dependents de subsidis o d’ajuts.  
Les dones vídues acostumen a tenir ingressos molt baixos.  
En general, però, afecta més les dones grans, hi ha un desconeixement de les mesures que 
es poden prendre per fer estalvi energètic.  
 
L’OFIMAPE recull de forma sistemàtica les dades desagregades per sexe, tot i que per 
volum de feina no es poden explotar com es voldria (fer una anàlisi de la categoria sexe 
respecte d’altres categories).  
Entre 26 de gener de 2016 fins a 10 desembre de 2017 es van atendre 1.394 persones amb 
problemàtiques de pobresa energètica, de les quals 802 són dones que representen el 58% 
del total atès.   
 

Objectius 

Durant el 2018 s’oferiran uns tallers dirigits a persones grans on es preveu detectar 
especialment l’existència de dones grans vídues. Aquests tallers formaran sobre com 
estalviar i ajudaran a fer els canvis contractuals que afavoreixin l’estalvi. Es prioritzaran les 
dones vídues. S’està negociant que els tallers els imparteixi, sense cost per a l’Ajuntament, 
la Fundació Gas Natural Fenosa. El cost aproximat de cap 1 serà de 500 euros.  
 
Durant el 2018 dues dones contractades mitjançant plans d’ocupació faran difusió als 
districtes sobre les mesures per a l’estalvi energètic i es dirigiran especialment a les dones 
per a fomentar el seu apoderament. Cost previst cap 2 PSH: 3.484 euros.  
 
Durant el 2018 es pretén explotar les dades recollides durant el 2017, segregades per sexe i 
creuant-les amb d’altres variables. Es pretén fer una anàlisi més acurada de la situació de 
les dones en el marc de la pobresa energètica (a partir de les usuàries de l’ OFIMAPE) i 
mapificar la pobresa energètica a la ciutat. Cost cap 1: 900 euros aprox.  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT TARIFARI.  ACOMPANYAMENT DE LES PERSONES QUE TENEN O 
PODRIEN TENIR PROBLEMES D’ALTS CONSUMS I PAGAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS 
ENERGÈTICS AMB L’OBJECTIU D’OBTENIR PER A ELLES LES MILLORS CONDICIONS 
CONTRACTUALS I TARIFARIES 

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

Compromís PM 24, 28 i 29. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Gestions directes amb les 
companyies per tal d’aconseguir les 
millors condicions de contractació i 
bonificacions tarifàries adequades a 
la situació socioeconòmica de cada 
llar  
 
Negociar amb les companyies les 
condicions de contractació amb les 
famílies 

Reducció de potència, 
discriminació horària, canvis a 
mercat regulat, retirada de 
manteniments i altres 
condicions contractuals que 
milloren el confort i les 
despeses 

- Nombre de potències 
reduïdes 
- Nombre de 
discriminacions horàries 
contractades 
- Nombre de llars  a 
mercat regulat 

 2 

Estudi de costums i hàbits i situació 
energètica de la llar. Assegurar un 
bon confort energètic al temps que 
l’adquisició d’hàbits i costums 
d'estalvi energètic mitjançant la 
informació adequada 

- Millora en els hàbits de 
consum de les famílies amb 
l’objectiu de reduir les 
despeses dels 
subministraments i el propi 
consum 
- Reducció de les despeses 
dels subministrament un 
mínim d’entre un 10% i un 
15% 
- Reducció de l’energia 
consumida un mínim d’entre 
un 10% i un 15% 

- Percentatge de les 
despeses dels 
subministraments 
 
- Percentatge de 
l’energia consumida  

 3 
Acords de pagament (a 2 anys) que 
continguin els deutes. Negociació 
dels deutes de consum estimat 

- Establir acords de pagament 
de deutes de manera que 
s’ajustin a les necessitats de 
cada família 
- Consecució de reducció del 
deute estimat que ha calculat 
la companyia en un mínim 
d’un 30% 

- Nombre d’acords de 
pagament gestionats 
 
- Percentatge del deute 
de consum 

4 Conveni amb Gremi d’instal·ladors 

Portar a terme els acords 
signats amb el Gremi 
d’instal·ladors davant la 
necessitat de tramitar 
butlletins i/o realitzar petites 
reparacions en les 
instal·lacions de 
subministraments en els 
domicilis atesos 

- Nombre de butlletins 
realitzats 
 
- Nombre de reparacions 
realitzades 
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5 Acords amb arquitectes del Col·legi  

Portar a terme acords davant 
la necessitat de tramitar les 
cèdules d’habitabilitat per tal 
de poder realitzar altes 
donant compliment a les 
normatives vigents 

- Nombre de cèdules 
realitzades 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

PROMOCIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES LLARS. ASSESSORIES ENERGÈTIQUES 
- Comprovar la permanència de les condicions contractuals, revisar si es pot afegir alguna 

altra bonificació tarifària en funció dels hàbits d’ús dels aparells energètics.  
- Avaluar les característiques de l’evolvent i dels principals electrodomèstics que 

s’utilitzen a la llar.  
- Proporcionar gratuïtament elements, de baix cost, d’estalvi energètic per a millorar les 

condicions que permeten estalviar.  
- Comprovar els consums dels aparells que comporten més consum i senyalitzar els 

consums ocults que es poden evitar.  
- Detectar les problemàtiques que obstaculitzen l’obtenció d’un bon confort energètic 

amb baix consum.  

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Assessories energètiques 

Millora del confort energètic a 
les llars després de l’estudi 
realitzat de manera 
personalitzada en les 
diferents llars ateses 

- Nombre d’assessories 
energètiques realitzades 

 2 Cicles de tallers i xerrades 

Realització de diferents tallers 
dirigits als diferents col·lectius 
que s’estan atenent des 
d’OFIMAPE (gent gran, dones, 
etc.) 

- Nombre de tallers i/o 
xerrades realitzades 
- Nombre de participants 
(h/d) 

3 

Seguiment i revisió posterior de les 
actuacions realitzades i de 
l’adquisició i pervivència dels 
costums d’estalvi 

Passats uns sis mesos des de 
les intervencions, realitzar un 
seguiment amb les famílies 
per veure que els canvis  són 
els més adequats i que s’ha 
notat una millora en el cost de 
les factures 

- Nombre de famílies que 
han notat una millora en 
les seves factures 
- Nombre de famílies que 
continuen amb 
problemes en les seves 
factures 
- Nombre de famílies  que 
continuen en 
permanència en el 
mercat regulat 
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 Impacte gènere 
 Acció 2: donar coneixements d'estalvi energètic millora les seves despeses i per 
tant el confort de les famílies monomarentals a les que ha afectat molt més la crisi. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
MAGATZEM ENERGÈTIC SOLIDARI. SEGONA FASE DE LA RECONVERSIÓ DEL MAGATZEM 
ELÈCTRIC SOLIDARI EN MAGATZEM ENERGÈTIC SOLIDARI  

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  

Estudi de la situació actual del 
magatzem elèctric solidari per tal de 
continuar la reconversió en 
Magatzem Energètic Solidari 

- Ampliació d’empreses 
participants 
- Consolidació d’empreses 
patrocinadores 
- Consolidació Línea Blanca  
- Reparacions de petits 
electrodomèstics a baix cost 

Conveni  

 2 
Establir un conveni de col·laboració 
entre les empreses que formen part 
del Magatzem Energètic Solidari 

Redacció del conveni amb els 
acords de col·laboració, 
catàleg de material, etc. 

Conveni signat 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 
PLA ESTALVI D’AIGUA. TREBALLAR PER ACONSEGUIR QUE LA POBLACIÓ DE TERRASSA REDUEIXI 
EL CONSUM INNECESSARI D’AIGUA 

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Informar de la Tarifa Social d’Aigua 

Augment de la petició de la 
tarifa social d’aigua per part 
dels col·lectius més 
vulnerables 

- Nombre de tarifes 
socials d’aigua aprovades 
al 2018 
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 2 
Instal·lació comptadors provisionals 
d’aigua 

Instal·lar comptadors 
provisionals d’aigua a aquelles 
famílies que compleixin els 
requisits establerts en la 
Instrucció de serveis aprovada 
per junta de govern el 
desembre de 2016 

- Nombre de peticions de 
comptadors sol·licitats 
- Nombre de comptadors 
instal·lats 

 3 
Negociacions amb grans tenidors per 
a la instal·lació de comptadors 
provisionals d’aigua 

Reunions amb els grans 
tenidors per tal d’arribar a 
acords referents a la 
instal·lació de comptadors 
provisionals d’aigua en els 
seus habitatges 

- Nombre de reunions 
realitzades 
- Nombre d’acords 
establerts d’actuació 
 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 
PLA DE DIFUSIÓ D’OFIMAPE. ESTABLIR UNA ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ PER TAL QUE LA 
CIUTADANIA DE TERRASSA ESTIGUI INFORMADA DE TOTES LES ACTUACIONS QUE ES DUEN A 
TERME DES DE L’OFIMAPE 

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

Compromís PM 28 i 29. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Acció 1: 
Impulsar acions per 
informar  

Data / òrgan Data: 24/11/2016 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Edició de fulletons i flyers 
informatius 

Informar a la ciutadania sobre 
diversos temes relacionats 
amb l’eficiència energètica a 
través de fulletons i flyers 
informatius 

- Nombre de fulletons i 
flyers editats 

 2 Notes de premsa 
Publicació de notes de premsa 
sobre diferents actuacions 
dutes a terme per OFIMAPE 

- Nombre de notes de 
premsa editades 

 3 
Dossier específic sobre eficiència 
energètica 

Edició d’un dossier específic 
pel Diari de Terrassa sobre 
Eficiència Energètica 

Edició del dossier (Sí/No) 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 
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Núm. Descripció 

6 
HABITATGES MESA EMERGÈNCIA. TREBALLAR PER TAL QUE LES FAMÍLIES A LES QUALS SE’LS 
ATORGA UN PIS A TRAVÉS DE LA MESA D’EMERGÈNCIA CONTRACTIN ELS SUBMINISTRAMENTS 
AMB LES CONDICIONS QUE MÉS BENEFICIÏN A LA FAMÍLIA 

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Preparar les condicions de 
contractació dels subministraments 
de les famílies a les quals se’ls ha 
adjudicat un pis 

Aconseguir que les famílies 
contractin els 
subministraments amb les 
millors condicions tant 
econòmiques com de confort 
energètic 

- Nombre de fulls 
d’instruccions per a la 
contractació de 
subministraments en 
pisos atorgats per Mesa 
entregats 
- Nombre de contractes 
de subministraments 
realitzats 
- Nombre de 
discriminacions horàries 
contractades 
- Nombre de llars  a 
mercat regulat 

 2 

Realització dels seguiment de les 
contractacions de subministraments 
realitzades a partir de les indicacions 
d’OFIMAPE 

Subministraments contractats 
amb les condicions i 
propostes fetes des 
d‘OFIMAPE i la seva 
permanència en el temps 

- Nombre de fulls 
d’instruccions per a la 
contractació de 
subministraments en 
pisos atorgats per Mesa 
entregats 
- Nombre de contractes 
de subministraments 
realitzats 

- Nombre de 
discriminacions horàries 
contractades 
- Nombre de llars  a 
mercat regulat 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

7 
TALLERS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REALITZACIÓ DE TALLERS OBLIGATORIS PER A LES PERSONES 
USUÀRIES ATESES A OFIMAPE I QUE REBEN AJUST DE SERVEIS SOCIALS PER A 
SUBMINISTRAMENTS PER APRENDRE A ESTALVIAR EN AIGUA, LLUM I GAS 

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  
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Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Participació en un taller d’eficiència 
energètica de dues hores de durada 

Assistència al taller de les 
persones que es convoquen. 

- Nombre de persones 
que assisteixen als tallers 
(h/d) 

 2 
Elaboració de recomanacions per tal 
de millorar les despeses 

Millora de les despeses i 
reducció demanda d’ajusts  a 
serveis socials 

- Nombre de persones 
que realitzen les 
recomanacions 
efectuades (h/d) 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

8 
INFORMADORES ENERGÈTIQUES. PLA D’OCUPACIÓ PER A DONES MAJORS DE 50 ANYS. 
INFORMAR A LA CIUTADANIA DELS SERVEIS D’OFIMAPE 

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Donar  informació a la ciutadania 
sobre els serveis d’OFIMAPE i 
l’estalvi en el consum de 
subministraments en diferents punts 
d’informació a la ciutat 

Arran de la tasca de les 
informadores en diferents 
punts de la ciutat (de manera 
rotativa) arribar al màxim 
nombre de persones 
susceptibles de ser ateses a 
l’OFIMAPE 

- Nombre de persones 
derivades a OFIMAPE per 
a iniciar un treball 
personalitzat (h/d) 

 2 
Donar informació sobre aspectes 
bàsics d’estalvi energètic 

Arran de la tasca de les 
informadores en diferents 
punts de la ciutat (de manera 
rotativa) arribar al màxim 
nombre de persones 
susceptibles de ser ateses a 
l’OFIMAPE 

- Nombre de persones 
que demanen 
assessorament a  
OFIMAPE després de 
parlar amb les 
informadores 
energètiques (h/d) 

 Impacte gènere 

Augmentar la seva informació respecte a les millores contractuals i les 
bonificacions tarifaries a les que poden tenir dret augmenta el confort de moltes 
dones en situació de pobresa energètica. També augmentem les probabilitats que 
no pateixin abusos al respecte per ser vídues o dones sobrevivents del terrorisme 
masclista. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    Sí 

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

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

9 PROMOCIÓ D’ESTALVI ENERGÈTIC A COL·LECTIUS DIVERSOS DE LA CIUTAT 

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

Compromís PM 28 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Xerrades d’estalvi energètic i 
d’informació respecte a l’estalvi de 
despeses en els  subministraments 

Un major nombre de persones 
apoderades per controlar els 
seus subministraments, 
l’estalvi i les relacions 
contractuals amb les 
companyies 

- Nombre de persones 
assistents (h/d) 
- Nombre de xerrades  
- Nombre de col·lectius 
als que s’ha arribat 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 524.387 397.983 348.000  
2018 713.018  230.665 306.989   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   18.000   

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 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 

Codi Orgànic  3314 

Codi Programa 32706 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El Servei de Dinamització Comunitària forma part del Servei de Polítiques 
d’Habitatge de l’Ajuntament, i té els següents objectius: 

 
- Acompanyar, informar i assessorar el veïnat en la resolució de problemes 

de gestió i convivència dins el marc de la Llei de Propietat Horitzontal. 
- Afavorir el diàleg i l’acord entre el veïnat per facilitar la convivència, 

aportant recursos perquè progressivament gestionin de forma autònoma 
les incidències que afecten la seva comunitat. 

- Generar dinàmiques que facilitin l’enfortiment de les xarxes de relació 
primàries per incrementar progressivament les capacitats d’autogestió 
del veïnat. 

- Engegar accions formatives que, d’una una banda, facilitin el 
coneixement mutu i, de l’altra, proporcionin eines que incrementin 
l'autonomia funcional de la comunitat. 

 

Missió 

El Servei de Dinamització Comunitària vetlla per l'acompanyament, informació i 
assessorament del veïnat en la resolució de problemes de gestió de convivència 
dins el marc normatiu de la Llei de Propietat Horitzontal. Tanmateix, pretén 
afavorir el diàleg i l'acord entre el veïnat per a facilitar la convivència, aportant 
eines personals i col·lectives per a què la comunitat veïnal tingui capacitat 
d'autogestió per resoldre les incidències pròpies de la comunitat. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 30 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

Hi ha la sensació que es treballa més amb dones, que són les que fan les demandes, si bé les 
presidències són més masculines i les dones tenen un paper més secundari o en temes 
concrets com el de la neteja de l'escala.  
Malgrat aquesta masculinització de les presidències, la percepció és que en les comunitats 
multiproblemàtiques i desestructurades qui s'encarrega de la comunitat és una dona.  
S'observa també, en ocasions, una certa por de les dones en les comunitats més precàries i les 
que han estat ocupades.  
S'observa una major soledat en dones que en homes, així com una major prevalença de 
patologies de salut mental.  
En el treball a les comunitats, les persones professionals observen o són informades de 
multitud de casuístiques que afecten l'esfera més personal de la ciutadania (salut mental, 
possibles maltractaments a menors i violència de gènere, entre d'altres). Intervenir en 
aquests casos no és competència del servei, podria ser fins i tot contraproduent i es podrien 
donar casos d'intromissió professional. 
Tanmateix, el servei ha de ser capaç de detectar aquestes situacions i, si escau, traspassar la 
informació al servei competent per a intervenir a l'Ajuntament: com es passa la informació a 
aquest servei? quina informació necessiten? quins són els límits? quina intervenció es fa 
mentrestant a la comunitat? quina informació rebrà la dinamitzadora d'aquesta intervenció 
per part de l'equip especialitzat (Policia, EAIA, Serveis Socials, Gènere, etc.) un cop ja hi estigui 
intervenint? 
Es proposa una sessió de treball amb els diferents equips especialitzats competents de 
l'Ajuntament per poder tenir més clara la intervenció de l’equip i límits en aquests casos que, 
a més a més, acostumen a afectar més les dones (ex. violència de gènere).  
 
Es recull el sexe de totes les persones que es beneficien directament de la intervenció del 
Servei. Al 2016, d’un total de 1.251 persones directament beneficiades, el 43% eren dones.  
 

Objectius 

Organitzar una sessió de treball interdisciplinar amb els equips d’altres serveis municipals on 
es tractin aquelles casuístiques que l’equip es troba a les comunitats i que els són derivades, 
per tal de determinar els rols i límits de cadascun dels professionals que hi intervé.  
 
Pressupost aproximat de cap 1: 1.500 euros.  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SERVEI DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 
 
El Servei, a través de la seva actuació, es planteja: 
 
- La detecció de les incidències de gestió i convivència a les comunitats veïnals, a través de 

diferents canals de comunicació: la ciutadania, agents de la comunitat i la resta de serveis 
municipals. 

- La intervenció a les comunitats veïnals, en funció de les característiques de la comunitat i de 
les incidències que presenta es dóna resposta a les problemàtiques detectades a través de 
l’orientació, suport i/o dinamització. 

o Orientació: intervenció puntual sobre la gestió d’incidències que es produeixen 
en el marc d’una comunitat veïnal. 

o Suport: intervenció en comunitats que no es consideren multiproblemàtiques i 
cròniques, a través d’un acompanyament i assessorament per tal de resoldre les 
incidències. 

o Dinamització: intervenció en comunitats que plantegen dificultats cròniques i 
que són considerades multiproblemàtiques, a través de la presència continuada 
de l’equip professional, suport a la gestió de la comunitat i intervencions grupals 
(treball en grup, dinamització de reunions de comunitat...). A més, es porten a 
terme altres accions destinades a la dotació d’eines personals i col·lectives per tal 
de millorar la gestió i la convivència a les comunitats veïnals. 

 
- La intermediació entre els agents implicats en problemàtiques derivades de les ocupacions 

sense títol de propietat o lloguer i de les connexions fraudulentes als serveis, que han 
requerit del Servei moltes tasques d’intermediació entre ocupants, veïns i veïnes de la 
comunitat i les persones propietàries dels habitatges.  

 

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

Compromís PM 30 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Intervenció en les comunitats veïnals 
davant les incidències plantejades 

 
 
Atendre el 100% de les 
consultes/ incidències  
 
 

- Nombre total de 
comunitats ateses 
- Nombre de persones 
beneficiàries directes, per 
sexe i origen (nacional o 
estranger) 
- Nombre d’expedients 
oberts 
- Nombre d’expedients 
tancats 
- Nombre d’incidències 
obertes 
- Nombre d’incidències 
tancades 
- Nombre de reunions 
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veïnals realitzades 
- Nombre de 
coordinacions establertes 
amb altres serveis 
municipals 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 0 190.886   
2018 264.501  41.200   

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 

      

      

 

 
 



 46 

SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33402  

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Suport de l’associacionisme juvenil i d’educació en el lleure com a forma de 
participació activa en la societat, de treball comunitari i de transformació social.  
 
CASALS D’ESTIU 
Activitats educatives que es realitzen en època de vacances escolars (finals de 
juny-juliol), de dilluns a divendres, i sense continuïtat durant l’any. Els casals són 
fruit del treball de la Comissió de Casals d’Estiu, on participen les 17 entitats de 
lleure que realitzaran casals i el Servei de Lleure Infantil. El projecte de casals de 
Terrassa ha esdevingut un projecte de referència en l’àmbit del lleure, ja que hi ha 
poques experiències a Catalunya on entitats amb autonomia pròpia, treballin en 
un projecte comú per oferir uns casals a l’estiu amb objectius educatius 
compartits. Els casals d’estiu són una activitat on es contracta la majoria de 
monitors i monitores. En molts casos, aquesta serà la seva primera feina 
remunerada. A banda del personal contractat, també hi ha un gran volum de joves 
que hi col·laboren fent pràctiques o en règim de voluntariat, que esdevenen molt 
importants, i ajuden a que es millori l’atenció als infants, incidint en la millora de la 
qualitat del projecte. 
 
SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS I TREU EL SUC A L’ESTIU 
Des del Servei es dóna suport i assessorament tècnic a les entitats d’educació en el 
lleure i juvenils de la ciutat a través de reunions periòdiques, cessió d’espais, 
material i infraestructura, i de l’atorgament de subvencions específiques per 
possibilitar la realització dels seus projectes amb la màxima qualitat. Es tracta de 
possibilitar el reconeixement social a les accions i projectes participatius 
desenvolupats per joves i per les entitats d’educació en el lleure. 
 

Missió 

 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i a les joves perquè s’impliquin 
voluntàriament en la construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja 
sigui a través d’entitats i grups de persones o de manera individual. Es tracta de 
desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari, que serveixin per 
reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones. 
 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 i 4. 

Compromís 21, 32, 34, 41, 44, 46 i 92. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS  

Nom Descripció 

Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació 
estratègic i també una determinada manera d’abordar la situació de la 
joventut catalana. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les 
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polítiques de joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, 
capaces d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats dels i les 
joves que estan construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació Territorial 
de Joventut (PATJ) 2017-
2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i 
d’interlocució a nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els 
objectius que se’n deriven havien de servir per orientar el desplegament de les 
funcions dels ens locals en joventut de forma coherent amb les necessitats 
detectades. 

Pla Local de Joventut 
2017-2020 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a 
desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de 
joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant 
prèviament la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos 
disponibles i donant resposta a les transformacions que es donen de manera 
constant a la realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Pla Local de Drogues 
Pla estratègic de ciutat que estableix les bases per al desenvolupament 
d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge 
dels problemes que se'n deriven. 

Pacte DASIG 
(Pacte per a la Diversitat 
Afectiva, Sexual i 
d'Identitat de Gènere a 
Terrassa) 

El Pacte DASIG, aprovat al febrer del 2015, és un document on es presenten els 
acords presos per la Taula conformada per més de trenta membres, així com 
els seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i 
conclusions que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ, glossari bàsic i el 
model d'adhesió. 

Altres 
La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de 
Mobilitat de Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 
2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE         
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 3 

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

1 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 4 

Diagnosi  

CASALS D’ESTIU:  
Els Casals d’estiu estan dirigits a infants i joves, des del P3 finalitzat i fins als 17 anys. Es 
realitzen  en època de vacances escolars (juny-juliol). Atenen una necessitat d’atenció i cura 
quan els pares i mares encara estan treballant. A més a més, l’educació en el lleure implica 
el treball en valors, especialment la coeducació. El 2016 un total de 1.788 infants i joves es 
van beneficiar de les activitats promogudes pels casals. 
 
SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS I TREU EL SUC (RUTES, COLÒNIES I CAMPAMENTS) 
Les accions impulsades des de les entitats d’educació en el lleure incorporen la perspectiva 
de gènere en l’acció formativa i educativa del projecte, de manera transversal amb la 
finalitat de promoure la igualtat entre nens i nenes i nois i noies. L’educació en el lleure 
implica el treball en valors, especialment la coeducació. També es dóna suport a entitats i 
col·lectius juvenils per al desenvolupament de les seves activitats. 
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Objectius 

Objectiu estratègic: 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves perquè s’impliquin voluntàriament en la 
construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats i grups 
de persones o de manera individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que 
generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o 
comunitari, que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític  de les 
persones. 
 
Tant en els Casals d’estiu i Treure el Suc, com al Suport a projectes d’entitats, es pretén 
treballar la perspectiva de gènere de manera transversal en l’acció formativa i educativa del 
projecte. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

CASALS D’ESTIU  
Objectius operatius: 
- Facilitar l’accés a l’activitat en igualtat de condicions als infant i joves de Terrassa. 
- Fomentar l’accés d’infant i joves amb Necessitats de Suport Específic i Necessitat 

Educatives Especials. 
- Facilitar a la població jove, l’accés a una primera ocupació. 
- Contribuir en la professionalització de les tasques que fan de manera voluntària els 

monitors i monitores durant el curs. 
- Oferir una activitat lúdico-educativa en horari escolar, amb voluntat de facilitar la 

conciliació familiar. 
- Oferir una activitat de lleure atractiva adaptada a joves entre 12 i 17 anys. 
- Afavorir que els grups de joves coneguin què són les entitats i facilitar que s’impliquin 

durant el curs en un esplai o cau. 
- Afavorir al teixit associatiu de la ciutat amb l’assessorament i orientació personalitzada a 

cada entitat durant tot el procés de programació, execució i avaluació dels casals. 
- Fomentar que els i les joves s’impliquin en una entitat i així augmentar la participació. 

 
 
ACTIVITATS ORDINÀRIES D’ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I ENTITATS JUVENILS I TREU 
EL SUC (CAMPAMENTS, COLÒNIES I RUTES) 
Objectius operatius: 
- Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social. 
- Donar suport a la tasca social i educativa de les entitats de lleure i juvenils de la ciutat. 
- Fomentar la interlocució i el diàleg entre el Servei de Joventut i les entitats juvenils de la 

ciutat. 
- Facilitar espais de trobada, diàleg i intercanvi de informació entre les entitats de la ciutat. 
- Fomentar l’associacionisme i el voluntariat entre les entitats juvenils i de lleure de la ciutat.  

 

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

Compromís PM 21, 32, 34, 41, 44, 46 i 92. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 
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1  

CASALS D’ESTIU 
 
El projecte de casals és un projecte 
educatiu de ciutat, on treballen de 
manera coordinada el Servei de 
Joventut i Lleure Infantil i les 
entitats. Mitjançant reunions 
periòdiques durant tot l’any, es 
vetlla perquè els casals siguin una 
activitat de qualitat tant a nivell 
organitzatiu com educatiu, oferint 
una proposta lúdico-educativa 
adaptada a l’edat i basada en 
l’experiència vivencial d’infants i 
joves. 

Realitzar una proposta 
d’educació en el lleure de 
qualitat a l’època en que ha 
acabat el període escolar 
(juny-juliol). Es vetlla per a 
què es pugui oferir aquest 
projecte al màxim de barris o 
territoris possible. 

- Nombre d’infants 
(h/d) 
- Nombre de monitors i 
monitores 
- Nombre de casals 
realitzats per territoris 

2 

ACTIVITATS ORDINÀRIES D’ENTITATS 
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I 
ENTITATS JUVENILS I TREU EL SUC 
(CAMPAMENTS, COLÒNIES I RUTES) 
 
Des del Servei s’ofereixen eines i 
recursos per facilitar el 
desenvolupament dels projectes 
ordinaris d’aquestes entitats. 
També es dóna suport a les activitats 
d’estiu amb pernoctació que fan les 
entitats de lleure de la ciutat, unes 
activitats amb una durada que varia 
entre 4 i 14 nits, i cada entitat 
decideix, en base a les seves 
possibilitats i ideari, el tipus i 
nombre d’activitats d’estiu que 
realitzaran. Les activitats, adreçades 
a infants i joves de 5 a 17 anys, són 
dirigides voluntàriament per altres 
joves, que compten amb les 
titulacions exigides. 

- Enfortir el teixit associatiu de 
la ciutat 
 
- Afavorir la participació, 
l’associacionisme, la formació 
i la difusió de l’educació en el 
lleure a la ciutat 
 
- Fomentar una ciutadania 
compromesa, activa en la 
defensa dels valors i els drets, 
i implicada en els afers públics 
de la ciutat 

- Nombre de projectes 
subvencionats 
 
- Import total de 
pressupost destinat 
 
- Nombre participants 
(h/d) 
 
- Nombre de monitors i 
monitores 
 

 
 
 
 
 

 Impacte gènere 

L’educació en el lleure implica el treball en valors, especialment la coeducació. A 
més a més, s’adreça a un perfil d’infants i joves força heterogeni, per la qual 
cosa, és un àmbit molt sensible a treballar les desigualtats de gènere i les altres 
masculinitats. També cal tenir present que existeix una presència més alta de les 
dones en l’àmbit socioeducatiu. L’educació en el lleure és un complement de 
l’educació que ofereixen els àmbits escolars i familiars i, per tant, està d’alguna 
manera vinculada a l’atenció de les cures que són necessàries en aquestes edats. 
 
Terrassa disposa d’un teixit associatiu en l’àmbit del lleure molt important, amb 
una forta tradició i arrelament als barris, amb un total de 25 entitats de lleure 
infantil i juvenil registrades. El Servei de Joventut i Lleure Infantil du a terme 
diverses accions amb la voluntat que les entitats de lleure educatiu de Terrassa 
rebin un suport integral per tal d’afavorir la consecució dels seus objectius i un 
reconeixement als seus projectes en l’àmbit de l’educació no formal. Els 
projectes de lleure educatiu són programes referents per tal d’afavorir la 
participació, l’associacionisme, la formació i la difusió de l’educació en el lleure a 
la ciutat. 
 
Per altra banda, la ciutat compta amb un teixit important d’entitats i col·lectius 
juvenils, alguns d’ells alhora estan associats al Consell Local de Joves. 
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Indicadors associats al programa 

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

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

Sí 

Observacions 
Els indicadors de les activitats desenvolupades en el marc d’aquest programa són recollits 
per les entitats juvenils i de lleure educatiu que hi estan involucrades. 

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 74.165 28.570 193.070  
2018 75.093 32.870 193.070  

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 
EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
OFICINA JOVE DEL VALLÈS OCCIDENTAL – TERRASSA (BAUMANN OFICINA JOVE) 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33403 

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

La Baumann Oficina Jove és reconeguda a la ciutat com un centre de recursos 
informatius per a joves i també per a professionals que treballen amb joves, 
que s’adrecen a la Casa Baumann buscant una orientació i assessorament 
especialitzat. Al 2015 l’Oficina Jove va entrar a formar part de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil de la Direcció General de Joventut, esdevenint l’Oficina 
Jove del Vallès Occidental-Terrassa. 
 
Des de l’Oficina Jove s’aborda les principals necessitats d’emancipació i 
autonomia de les persones joves de manera integral, oferint informació, 
orientació i assessorament en els àmbits de la seva vida quotidiana, atenent  
les seves demandes i necessitats, i incidint en el seu procés d’adquisició 
d’autonomia personal.  
 
L’Oficina Jove ofereix diferents serveis especialitzats amb l’objectiu de 
potenciar al màxim l’apoderament dels i les joves fent que prenguin 
consciència de les seves capacitats i potencialitats per tal que afrontin i 
assoleixin el seu projecte de vida amb la major qualitat possible, reforçant el 
seu procés de creixement personal i d’adquisició d’autonomia: Servei 
d’Informació Juvenil, Punt Jove a l’Institut, Servei d’Assessorament d’Estudis, 
Servei de Mobilitat Europea, Servei d’Atenció al Programa de la Garantia 
Juvenil. Els àmbits informatius sobre els quals es treballen són set: formació, 
ocupació, habitatge, mobilitat internacional, salut, associacionisme i 
participació.  
 

Missió 

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, 
oferint la informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que 
durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un suport que 
reforci la seva autonomia i independència personal. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 i 4. 

Compromís 33, 36, 41, 44, 46, 47, 51, 81, 90, 92 i 94.  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació 
estratègic i també una determinada manera d’abordar la situació de la gent 
jove a Catalunya. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les 
polítiques de joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, 
capaces d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats de les 
persones joves que estan construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació Territorial 
de Joventut (PATJ) 2017-
2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i 
d’interlocució a nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els 
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objectius que se’n deriven havien de servir per orientar el desplegament de les 
funcions dels ens locals en joventut de forma coherent amb les necessitats 
detectades. 

Pla Local de Joventut 
2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a 
desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de 
joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant 
prèviament la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos 
disponibles i donant resposta a les transformacions que es donen de manera 
constant a la realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Pla Local de Drogues 
2017-2020 

Pla estratègic de ciutat que estableix les bases per al desenvolupament 
d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge 
dels problemes que se'n deriven. 

Pacte DASIG 
Pacte per la Diversitat 
Afectiva, Sexual i 
d’Identitat de Gènere a 
Terrassa 

El Pacte DASIG, aprovat al febrer del 2015, és un document on es presenten els 
acords presos per la Taula conformada per més de trenta membres, així com 
els seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i 
conclusions que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ, glossari bàsic i el 
model d'adhesió.  

Altres 
La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de 
Mobilitat de Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 
2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE         
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 3 

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

1 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 4 

Diagnosi  

OFICINA JOVE DEL VALLES OCCIDENTAL-TERRASSA:  
Durant el 2016 es van atendre 26.228 persones (13.683 dones i 12.545 homes). Aquestes 
xifres mostren que respecte a l’accessibilitat a l’Oficina Jove de manera general, hi ha 
equilibri entre ambdós sexes. Aquestes consultes són de temàtiques molt variades, i si bé 
és cert que en determinats casos existeixen temes més consultats per homes que per 
dones, o a la inversa, reflectint un cert patró social de gènere pel que fa a les preferències 
individuals, no és menys cert que les xifres no són prou rellevants ni representatives. Per 
detectar problemàtiques d’aquest tipus cal posar l’ull de forma més acurada en cadascun 
dels serveis específics que conformen l’Oficina Jove. 
 
PUNT JOVE A L’INSTITUT: 
Les dades mostren diferències entre nois i noies pel que fa a la demanda d’informació per 
part a l’hora del pati als instituts, tot i que en aquest cas, en favor de les dones. Durant el 
curs 2015-2016 es van rebre un total de 2.319 consultes als Punts d’informació al pati; 852 
consultes van correspondre a homes i 1.467 a dones, cosa que mostra que són les dones les 
que més s’apropen als Punts al pati.  
 
Pel que fa a les dinamitzacions al pati no es detecten diferències remarcables; 466 homes i 
469 dones. Referent a la resta d’activitats, la majoria es fan amb grups-classe. Respecte a 
l’elecció de delegats i delegades, a priori, es podria pensar que aquesta pot donar lloc a una 
desigualtat de gènere, però les dades ens mostren el contrari: 196 homes delegats, davant 
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212 dones delegades.  
 
Cal remarcar que el Punt Jove a l’Institut treballa en coordinació amb els centres educatius 
on en moltes ocasions s’han detectat, dins les aules, problemes relacionats amb la 
desigualtat de gènere, patrons sexistes o fins i tot de conductes sexuals masculines 
inadequades envers les dones. Davant d’aquestes deteccions, el nostre programa 
conjuntament amb els centres educatius, organitzen xerrades, tallers o campanyes de 
sensibilització i informació, per conscienciar els i les joves. Durant el curs 2015-2016 es van 
dur a terme 19 dinàmiques al pati de diferents instituts, en les que van participar 447 joves 
(207 homes i 240 dones). A l’aula es van fer 7 tallers de ‘Reconeix la Igualtat’ a un total de 
458 joves (223 homes i 235 dones). 
 
SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL: 
Tot i no recollir indicadors de forma sistemàtica de determinats aspectes, sembla ser que 
l’eix socioeconòmic pot influir directament en l’índex de participació en projectes de 
mobilitat europea ja que els i les joves de famílies amb una economia més desfavorable a 
priori, semblen participar en un grau sensiblement menor. Un dels motius que creiem que 
té molt de pes, és que el programa Erasmus+, ja que, tot i que no té cost, obliga a avançar 
diners per adquirir els bitllets de transport, per tant, cal tenir un cert nivell econòmic. Un 
altre possible causa podria ser que la majoria d’aquests projectes exigeixen un nivell mínim 
d’anglès, cosa que també per motius econòmics, pot suposar una barrera.  
 
El factor gènere es podria pressuposar en relació amb aquest eix socioeconòmic. Les noies, 
especialment d’altres orígens culturals com ara el magrebí, podrien tenir més dificultats per 
participar d’un projecte europeu que implica que han de marxar totes soles de casa per 
passar un cert temps a l’estranger, convivint amb d’altres joves (homes i dones) de la seva 
mateixa edat.  
 
També pel que fa al gènere, trobem que en l’àmbit del voluntariat ‘AU PAIR’, s’ha detectat 
una desigualtat d’accés entre homes i dones. Les famílies són les que trien quin perfil de 
jove acullen temporalment durant varis mesos a canvi d’un treball voluntari a la casa 
d’acollida, i, tot i que les plataformes online des d’on es gestiona el servei no publiquen les 
xifres oficials, sembla ser que acostumen a demanar majoritàriament més dones que 
homes.  
 
SERVEI D’ATENCIÓ A LA GARANTIA JUVENIL: 
Des de bon començament, el programa de la Garantia Juvenil ha tingut tendència a estar 
més masculinitzat. No obstant, les xifres obtingudes durant el 2016 ens diuen que si be és 
cert que al programa s’adrecen més homes que dones, les xifres són bastant equilibrades:   
 

o Persones joves ateses durant 2016: 1.621 dones (46%) i 1.876 homes (54%) 
o Població juvenil de Terrassa inscrita al PGJ fins al 2016: 840 dones (40%) i 1.244 

homes (60%) 
Per tant, caldria indagar amb més profunditat per determinar si hi ha cap factor de gènere 
que faci què siguin els homes els que més demanen informació i sobretot siguin ells els que 
més s’inscriuen en el programa.  
 
Esmentar que, en algun cas aïllat, es va detectar que des d’altres entitats que formen part 
de la Garantia Juvenil, les derivacions als projectes es realitzaven en funció de si es 
considerava que era ‘més’ per a homes o dones. La queixa d’algunes i alguns joves va 
permetre posar els mitjans per evitar que des del programa es caigués en el parany de 
sexualitzar les formacions o els llocs de treball. 

Objectius 

Objectiu estratègic: 
Acompanyar als i a les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la 
informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos 
de presa de decisions puguin comptar amb un suport que reforci la seva autonomia i 
independència personals. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

OFICINA JOVE DEL VALLÈS OCCIDENTAL – TERRASSA  
Oferir un servei d’informació, assessorament i orientació integral als i les joves de Terrassa i 
comarca, atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal, en 
relació als diferents eixos. 
Ser un punt de referència a la nostre ciutat en: atenció, informació, assessorament i orientació 
en temes relacionats amb l’emancipació, l’apoderament i en la capacitat d’autonomia dels i les 
joves de la ciutat, d'una forma gratuïta i personalitzada. 

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

Compromís PM 33, 36, 41, 44, 46, 51, 90, 92 i  94. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

L’Oficina Jove atén a les demandes i 
necessitats dels i les joves en 
qualsevol tema que pugui afectar al 
seu procés d’autonomia personal. Es 
persegueix així, afavorir la seva 
emancipació 

- Dotar als i les joves d’eines 
per al seu desenvolupament 
personal que facilitin la seva 
emancipació i autonomia, 
informant-los, orientant-los i 
assessorant-los de manera 
integral, atenent a les seves 
demandes i necessitats. 
 
- Es considera també molt 
important garantir l’atenció 
personalitzada. 
 
Per tot això, any rere any, es 
treballa per esdevenir un punt 
de referència en matèria 
juvenil a la nostra ciutat d'una 
forma gratuïta i personal. 

- Nombre de consultes 
anuals realitzades (h/d) 
- Nombre de consultes 
anuals segons temàtica 
- Nombre d’activitats 
anuals del SIJ 
- Nombre d’assistents a 
les activitats del SIJ 
(h/d) 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des de l’Oficina Jove del Vallès Occidental-Terrassa 
incorporen la perspectiva de gènere en l’acció informativa, orientativa i 
d’assessorament del projecte de manera transversal amb la finalitat de 
promoure la igualtat entre nois i noies. La metodologia del projecte implica el 
treball actiu per a què els i les joves accedeixin de manera igualitària als nostres 
serveis, projectes i activitats.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Aquest objectiu operatiu és aplicable a tota l’Oficina Jove, inclosos els diferents serveis 
que la integren. Tots recullen una gran quantitat d’indicadors, però només es 
desagreguen per sexe aquells on la dada aporta informació rellevant pel que fa al gènere. 
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

PUNT JOVE A L’INSTITUT 
Fer arribar la informació de la Oficina Jove als centres d’educació secundària. 
Esdevenir un suport pels centres de secundària en termes d’informació i d’orientació acadèmica. 
Fomentar la participació de l’alumnat dins i fora dels instituts. 
 
Punt Jove a l'Institut es configura com la descentralització de l’Oficina Jove al territori, 
esdevenint el programa de referència als centres d’educació secundària, posant a l’abast de 
l’alumnat recursos informatius i d’orientació acadèmica, i articulant un conjunt d’accions i 
estratègies per promoure l’associacionisme estudiantil i la participació social i cultural de les 
persones joves. També orienta el professorat sobre els recursos existents en matèria juvenil i 
sobre aspectes relacionats en la intervenció social amb joves. Ofereix una atenció presencial 
periòdica a 15 instituts de secundària de Terrassa en el Punt d’informació al pati. Entre d’altres 
activitats, organitza: la formació de delegats i delegades de classe; dinàmiques d’orientació 
acadèmica a 3r i 4t d’ESO; passaclasses a cursos de 1r d’ESO i de Batxillerat. 

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

Compromís PM 36, 41, 44, 46, 51, 90, 92 i 94. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

2  

El programa posa a l’abast de 
l’alumnat recursos informatius i 
d’orientació acadèmica, i articula un 
conjunt d’accions i estratègies per 
promoure l’associacionisme 
estudiantil i la participació social i 
cultural de les persones joves. 
 
També orienta al professorat sobre 
els recursos existents en matèria 
juvenil i sobre aspectes relacionats 
amb la intervenció social amb joves. 

- Fer arribar als i les 
estudiants, tota informació 
del seu interès (formació, 
lleure, ocupació, salut, etc.). 
Donant suport als centres, 
orientant i assessorant als i les 
joves en els seus itineraris 
personals i acadèmics per 
facilitar la seva inserció 
 
- Fomentar la participació de 
l’alumnat dins i fora dels 
instituts per apoderar-los és 
també objectiu important 
 
- Finalment, el projecte vol 
esdevenir un enllaç entre els 
centres de secundària i el 
Servei de Joventut, la resta de 
serveis de l’Ajuntament, i el 
conjunt d’entitats juvenils, i 
recursos per a joves de la 
ciutat, facilitant la seva 
intervenció dins dels centres 

- Nombre de Punts 
d’informació 
- Nombre de consultes 
(h/d) 
- Nombre de 
dinamitzacions al pati i 
l’aula 
- Nombre de joves  
participants en les 
dinamitzacions al pati i 
l’aula (h/d) 
- Nombre de joves 
participants a la 
Formació de delegats i 
delegades (h/d) 

 

La perspectiva de gènere es treballa 
de forma habitual a tots els cursos 
de l'ESO, a través de dinàmiques a 
l'hora del pati per treballar la 
Campanya contra la violència de 
gènere, el Dia Internacional contra 
LGTBfòbia, i el Dia Internacional de 

 
- Nombre de 
participants (h/d) 
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la Dona.  
De forma específica, com a dinàmica 
a l'aula, en quart d'ESO es treballa 
Reconeix el gènere.  
També, a petició dels centres o en 
funció de les demandes de 
l'alumnat, es poden planificar 
accions específiques. 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des de Punt Jove a l’Institut incorporen la perspectiva de 
gènere en l’acció informativa i educativa del projecte de manera transversal amb 
la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La metodologia del projecte 
implica el treball actiu per a què els i les alumnes dels centres educatius 
accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, projectes i activitats. La 
detecció prematura de problemes específics relacionats amb aqueta matèria que 
puguin fer conjuntament els centres educatius i PJI, tant dins com fora de les 
aules, es fonamental per poder portar a terme accions concretes (xerrades, 
tallers o campanyes de sensibilització) per treballar el gènere amb el col·lectiu 
d’estudiants. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
Crear oportunitats de participació en projectes europeus pels i les joves. 
Proposar opcions als i les joves amb menys oportunitats formatives i laborals. 
Facilitar l’aprenentatge d’idiomes. 
 
Ofereix informació, orientació i assessorament, sobre programes europeus vinculats a 
l’Erasmus+, com el Servei de voluntariat europeu, Intercanvis juvenils i Camps de treball, tant a 
grups com a joves de manera individualitzada, ja sigui en format xerrada-taller o mitjançant 
atenció personalitzada. Dins d’aquest espai es promouen també diferents activitats, tallers, i 
formacions sobre tots aquells temes que hi puguin estar relacionats, com per exemple idiomes, 
assessorament en l'elaboració de currículums en anglès, etc. S'ofereix, per tant, un 
acompanyament integral durant tot el procés i orientació individual sobre documentació i 
gestions administratives requerides. 

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

Compromís PM 41, 44, 46, 51, 90 i 92. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

3 

S’impulsa la participació dels i les 
joves en projectes europeus tal 
com: el Servei de Voluntariat 
Europeu, els Intercanvis juvenils i 
els Camps de treball.  

- Impulsar experiències de 
mobilitat internacional i 
iniciatives socioculturals 
basades en l’educació no formal, 
que permetin establir llaços 
entre cultures, fomentant la 
participació, el 
desenvolupament i l’esperit 

- Nombre d’assessories 
realitzades (h/d) 
- Nombre de 
participants de 
Terrassa o de la 
comarca en estades al 
estranger (h/d) 
- Nombre de 
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crític dels i les joves. 
 
- Promocionar els valors de 
tolerància, diversitat i 
interculturalitat entre els i les 
joves. 

participants de 
Terrassa d’orígens 
culturals diversos (h/d) 

 Impacte gènere 

El Servei de Mobilitat Internacional a través de La Víbria Intercultural, incorpora 
la perspectiva de gènere en l’acció informativa i educativa del projecte de forma 
transversal amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies i l’accés 
equitatiu als projectes d’intercanvi, voluntariat internacional o camps de treball 
europeus. La sospita de possibles desigualtats en l’accés a algun d’aquests 
programes per part d’una població específica, ens ha fet repensar en eines que 
ens ajudin a concretar, mitjançant indicadors específics, si aquesta discriminació 
es produeix de manera efectiva o no. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

SERVEI D’ATENCIÓ A LA GARANTIA JUVENIL 
Reduir l’atur juvenil i escurçar els períodes d’inactivitat. 
Incrementar la formació i experiència professional entre els i les joves. 
Ajudar al creixement, independència i gestió del futur personal i professional dels i les joves. 
 
El Programa de la Garantia Juvenil és una iniciativa d'àmbit europeu que té com a objectiu 
principal reduir l'atur juvenil i millorar l'ocupabilitat dels i les joves. La seva missió és garantir 
que els i les joves de més de 16 anys i menors de 30, que no treballen ni estudien, rebin una 
possible oferta o bé d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un 
període de pràctiques. Aquesta oferta l'han de rebre en un termini de quatre mesos un cop 
acabada l'educació formal o després de quedar-se en situació de desocupació. 
 
Baumann Oficina Jove disposa de la figura de dues impulsores del programa, tècniques 
especialitzades amb la finalitat de fer difusió del programa i fer seguiment i tutoritzacions de 
joves derivats des de l’OTG. 

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

Compromís PM 36, 41, 44, 90 i 94. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

4 

La missió és garantir que els i les 
joves, rebin una possible oferta: 
d’ocupació de qualitat, o d’educació 
continua, o de formació com a 
aprenents o bé un període de 
pràctiques. Aquesta oferta l'han de 
rebre en un termini de quatre 
mesos. 

 
- Oferir als i les joves la 
possibilitat de formar-se per 
desenvolupar i millorar les 
seves competències i 
habilitats professionals 
 
- Pretén facilitar la seva 
inserció en el mercat laboral, 
ja sigui a través d’un contracte 

- Nombre de joves que 
s’han inscrit (h/d) 
- Nombre de joves que 
s’han vinculat a algun 
projecte (h/d) 
- Nombre d’insercions 
(d/h) 
- Nombre de sessions 
informatives 
- Nombre de 
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de pràctiques o de contractes 
laborals 

participants a les 
sessions formatives 
(h/d) 

 Impacte gènere 

Garantia Juvenil, a l’igual que la resta de serveis de l’Oficina Jove, incorpora la 
perspectiva de gènere d’una manera transversal pel que fa a la seva tasca 
informativa, d’acompanyament i tutorització dels i les joves participants del 
projecte, amb la finalitat de promoure d’una manera intrínseca la igualtat entre 
nois i noies. La metodologia del projecte implica el treball actiu per a què els i les 
joves que no estudien ni treballen accedeixin de manera igualitària als nostres 
serveis, projectes, formacions i pràctiques laborals.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI      
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa 
EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
BUCS BAUMANN 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33403 

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Equipament amb quatre bucs d’assaig musical dotats de material bàsic, una aula 
de música i un estudi de gravació, gestionat pel Servei de Joventut a través d’una 
entitat cultural de la ciutat, la qual organitza una programació estable de tallers i 
cursos i altres activitats, coordina l’estudi de gravació de maquetes musicals i 
gestiona l’ocupació del bucs d’assaig musical. En la mesura del possible es 
procura vincular les activitats proposades amb altres institucions i entitats de la 
ciutat. 
 
El projecte dels Bucs d’assaig va més enllà de la cessió d’uns espais per assajar. A 
partir d’aquest s’articulen diferents propostes per donar suport a grups de joves 
que volen engegar el seu grup de música, i per ajudar-los a la seva 
professionalització, com per exemple, els assaigs oberts, les bucs sessions i el 
TAM! Festival de músics emergents. També es programen diferents activitats 
amb la finalitat de posar a l’abast dels i les joves formació bàsica musical i 
específica en temes relacionats amb la cura i adequació d’instruments, i la 
gravació de maquetes. 

Missió 
Donar suport als grups de música novells de la ciutat a través de l’oferta de 
recursos i serveis. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 44 i 100. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS  

Nom Descripció 

Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació 
estratègic i també una determinada manera d’abordar la situació de la gent jove 
a Catalunya. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les polítiques 
de joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, capaces 
d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats dels i les  joves que 
estan construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació Territorial 
de Joventut (PATJ) 2017-
2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i 
d’interlocució a nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els 
objectius que se’n deriven havien de servir per orientar el desplegament de les 
funcions dels ens locals en joventut de forma coherent amb les necessitats 
detectades. 

Pla Local de Joventut 
2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant 
prèviament la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos 
disponibles i donant resposta a les transformacions que es donen de manera 
constant a la realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Altres La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
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qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de Mobilitat 
de Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 2 

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

2 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 4 

Diagnosi  

Els bucs d’assaig tenen una participació de joves molt masculinitzada. Si bé és cert que, a 
nivell general, en l’àmbit musical hi ha un interès i participació força equitatiu entre homes i 
dones, la desigualtat s’accentua segons l’estil musical i la creació de grups. En música 
moderna (pop-rock, metal, harcord, etc.) i en grups joves la presència dels nois i de les noies 
és molt desigual. Actualment no s’està recollint les dades disgregades per gènere, per al 
proper curs està previst fer-ho. 

Objectius 

Objectiu estratègic 
Donar suport als grups joves per fomentar la seva consolidació, i donar eines per facilitar la 
seva professionalització. 
 
Objectius operatius 

- Oferir un espai de qualitat als grups de música novells de la ciutat que no tenen 
espais per assajar. 

- Oferir recursos formatius a persones interessades en el món de la música. 
- Promocionar i fer difusió dels grups de música local.  
- Treballar en xarxa amb altres agents que actuen en l’àmbit musical a la ciutat. 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 BUCS D’ASSAIG MUSICAL 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Cessió de Bucs d’assaig musical per a 
grups novells de la ciutat. Informació 
i assessorament als grups de música. 
Oferta de formació d’iniciació 
musical i difusió dels grups residents 
als bucs. 
 
La perspectiva de gènere s’intentarà 
treballar a través de xerrades dins 
els Bucs, de programar concerts ‘en 

- Oferir als i les joves la 
possibilitat de poder 
assajar les seves 
creacions musicals. 
 
- Oferir eines per a què 
puguin millorar la seva 
pràctica i el seu projecte 
musical. 

- Nombre d’activitats de 
difusió i d’intercanvi entre els 
grups de música de la ciutat i 
assistents (h/d) 
- Nombre de grups i persones 
que utilitzen els bucs (h/d) 
- Nombre d’activitats 
formatives programades i  de 
participants a les activitats 
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femení’ o altres accions, però cal 
estudiar primer quina ens pot 
resultar més efectiva. Pendent per a 
2018. 

(h/d) 
- Nombre d’activitats de 
promoció i difusió dels grups 
de música dels Bucs Baumann 
i assistents (h/d) 
- Nombre de col·laboracions 
amb altres agents 

 Impacte gènere 

El món de la música moderna és molt masculinitzat i el projecte de Bucs Baumann 
no s’escapa d’aquest escenari. Tot i així, és possible que es pugui dur a terme algun 
tipus d’estratègia per equilibrar una mica aquesta participació desigual entre nois i 
noies. Si més no, poder reflexionar sobre quins models ens mostra l’imaginari del 
món del rock / pop / metal... per quin motiu els seguim i com ens afecta. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI      
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa 
EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33403 

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

BaumannLab és un laboratori de creació jove centrat en la producció i suport a la 
creació artística i cultural, de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les 
arts visuals, el pensament contemporani i la innovació social. 
 
En són trets distintius les pràctiques artístiques com a eina per al 
desenvolupament de l’actitud crítica dels infants i joves, l'experimentació i la 
innovació en processos culturals que permetin desenvolupar un treball en xarxa i 
accions orientades a la innovació social en el territori, i la difusió dels imaginaris 
sobre la realitat juvenil. La seva metodologia de treball es basa en la potenciació 
de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la formació i la 
difusió, així com l'heterogeneïtat dels públics als quals es dirigeix i que es volen 
posar en relació a partir dels projectes i serveis del BaumannLab. 

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 i 5. 

Compromís 44, 98, 99, 100, 101. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS  

Nom Descripció 

Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació 
estratègic i també una determinada manera d’abordar la situació de la gent jove 
a Catalunya. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les polítiques 
de joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, capaces 
d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats dels i les joves que 
estan construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació Territorial 
de Joventut (PATJ) 2017-
2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i 
d’interlocució a nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els 
objectius que se’n deriven havien de servir per orientar el desplegament de les 
funcions dels ens locals en joventut de forma coherent amb les necessitats 
detectades. 

Pla Local de Joventut 
2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant 
prèviament la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos 
disponibles i donant resposta a les transformacions que es donen de manera 
constant a la realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Altres 
La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de Mobilitat 
de Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
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  

La participació al BaumannLab és força paritària entre homes i dones, no s’observen 
diferències importants ni en l’accés a les beques de suport a la creació artística, ni en 
l’assistència a les formacions, ni en general en la participació de les activitats.  
 
Al tractar-se de projectes d’arts visuals, és possible que es treballin temàtiques relacionades 
amb el feminisme i/o el gènere. No obstant, considerem que en aquest projecte la valoració 
de la perspectiva de gènere no és rellevant. 

Objectius 

 
- Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica d’infants i joves a través de les 

pràctiques artístiques. 
- Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de 

Terrassa. 
- Facilitar la formació i professionalització de joves en relació a les pràctiques 

artístiques contemporànies. 
- Potenciar la recerca artística, la producció i el desenvolupament de processos de 

treball artístics. 
- Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa 

de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius 
comuns al BaumannLab, així com a través del treball transversal entre programes del 
Servei de Joventut. 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE 

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

Compromís PM 44, 98, 99,100 i 101. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Programa de formació 
Les accions formatives que proposa 
el BaumannLab són 
complementàries a les que ja 
desenvolupen la resta d'institucions 
culturals i educatives de Terrassa. 
Poden ser una producció pròpia o bé 

  
- Facilitar la 
professionalització o 
desenvolupament o millora de 
la pràctica a joves en l’àmbit 
de la creació o la producció 
cultural 

- Nombre de formacions 
dirigides a joves que 
tinguin un mínim de 10 
participants (h/d) 
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a partir de la convocatòria 
permanent de l'Antena. 
 
 
 

- Facilitar la incorporació de 
processos de treball 
relacionats amb la creació i 
producció cultural al seu 
entorn d'intervenció per part 
de professionals i persones 
voluntàries de l'àmbit del 
treball amb joves o infants 
- Facilitar l’entrada en 
contacte dels i les joves amb 
els processos de treball 
artístics contemporanis 
- Aconseguir programar un 
mínim de 6 formacions 
dirigides a joves que tinguin 
un mínim de 10 participants 

2 

Programa de difusió 
Les activitats de difusió del 
BaumannLab són complementàries 
als seus altres àmbits d'acció 
(producció, suport, informació, 
formació...) i s'articulen d’acord a 
dues línies de treball: donar 
visibilitat al treball que es duu a 
terme des del BaumannLab i 
difondre projectes impulsats per 
joves a partir de la Convocatòria 
L'Antena. 

- Difondre processos de 
treball que es duen a terme al 
BaumannLab i a joves 
creadors i creadores 
- Vetllar perquè l’assistència a 
les exposicions i 
presentacions sigui d’un 
mínim de 200 persones. 
- Aconseguir realitzar un 
mínim de 6 exposicions 
mostrant el treball dels 
projectes desenvolupats o bé 
de producció pròpia o bé 
becats en qualsevol de les 
convocatòries. 
- Vetllar perquè la pujada de 
continguts a la web i a les 
xarxes socials sigui de mitjana 
com a mínim dos cops al mes. 
- Aconseguir que el número 
de visites a la web i el 
moviment a les xarxes socials 
sigui major que l’any anterior. 

- Nombre de persones 
assistents a les 
exposicions i 
presentacions  
 
- Nombre d’exposicions 
mostrant el treball dels 
projectes desenvolupats 
o bé de producció pròpia 
o bé becats en qualsevol 
de les convocatòries 
 
- Mitjana mensual de 
pujada de continguts al 
web i a les xarxes socials  
 
- Nombre de visites 
anuals al web i el 
moviment a les xarxes 
socials  

3 

Programes de producció i de suport 
a la creació 
 
El BaumannLab posa a disposició 
eines i recursos per a donar suport o 
l'impuls de projectes i processos de 
producció artística: tallers per acollir 
artistes i projectes en residència, el 
Medialab i el seu equipament i les 
diferents convocatòries pensades 
per donar suport i estimular la 
generació de projectes. 
 
 

- Facilitar la 
professionalització de joves 
en relació a les pràctiques 
artístiques contemporànies i 
afavorir l’actitud crítica dels i 
les joves 
- Convocar un mínim de 6 
tipus de beques diferents 
- Destinar un mínim de 5.000€ 
en beques de suport a la 
creació 
- Potenciar la recerca artística 
i la producció i el 
desenvolupament de 
processos de treball artístics 

- Nombre de beques 
diferents en la 
convocatòria  
 
- Pressupost destinat a 
beques de suport a la 
creació 
 
 

4 
Treball en xarxa 
Treball transversal i creació de 
sinergies entre administracions i 

- Fomentar la producció de 
creativitat col·lectiva a través 
de l’establiment d’una xarxa 

 
- Nombre de contactes 
per presentar el 
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entitats i altres agents culturals i 
juvenils. Aprofitar qualsevol moment 
de la producció dels projectes que es 
desenvolupin en el BaumannLab per 
a engegar accions i propostes que 
permetin la producció participada o 
col·laborativa amb agents o 
institucions del territori d'altres 
àmbits. I així que es pugui, establir 
marcs estructurals, continuats i 
sostenibles de col·laboració amb 
altres entitats de l’àmbit de 
joventut. 

de relacions entre 
institucions, entitats, 
col·lectius i altres agents amb 
objectius comuns al 
BaumannLab, així com a 
través del treball transversal 
entre programes del Servei de 
Joventut i Lleure Infantil. 
- Aconseguir establir contacte 
per presentar el BaumannLab 
a un mínim de 3 entitats i/o 
institucions. 
- Aconseguir que un mínim de 
3 entitats o institucions 
col·laborin en algun dels 
projectes desenvolupats, ja 
sigui de producció pròpia o 
becats. 
- Vetllar perquè un mínim de 
2 projectes desenvolupats es 
duguin a terme amb la 
col·laboració d’altres 
projectes del servei. 
- Estar en contacte de forma 
periòdica amb altres entitats i 
centres de producció i creació  
d’arts visuals. 
- Vetllar per a que es 
produeixi o coprodueixi un 
mínim d’un projecte artístic. 
- Vetllar per donar suport i per 
col·laborar amb altres 
projectes d’arts visuals que es 
desenvolupin a la ciutat. 

BaumannLab entitats i/o 
institucions 
 
- Nombre d’entitats o 
institucions 
col·laboradores en algun 
dels projectes 
desenvolupats, ja sigui de 
producció pròpia o becats 
 
- Nombre de projectes 
desenvolupats portats a 
terme amb la 
col·laboració d’altres 
projectes del servei 
 
- Nombre de produccions 
o coproduccions de 
projecets artístics  
 
 

 Impacte gènere 

No s’observen diferències importants en relació al gènere ni en l’accés a les beques 
de suport a la creació artística, ni en l’assistència a les formacions, ni en general en 
la participació de les activitats. Es programes activitats en horaris diferents per 
vetllar que hi assisteixi públic diferenciat.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions Aquest any sí recollirem les dades desagregades per sexe. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa 
EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33403 

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Suport de l’associacionisme en l’educació en el lleure com a forma de 
participació activa en la societat, treball comunitari i de transformació social, a 
través d’una proposta de formacions relacionades amb l’educació en el lleure. 

Missió 

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i a les joves perquè s’impliquin 
voluntàriament en la construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja 
sigui a través d’entitats i grups de persones o de manera individual. Es tracta de 
desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari, que serveixin per 
reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 21, 32, 34, 41, 44, 46 i 92.  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació 
estratègic i també una determinada manera d’abordar la situació de la gent jove 
a Catalunya. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les polítiques 
de joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, capaces 
d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats dels i les joves que 
estan construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació Territorial 
de Joventut (PATJ) 2017-
2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i 
d’interlocució a nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els 
objectius que se’n deriven havien de servir per orientar el desplegament de les 
funcions dels ens locals en joventut de forma coherent amb les necessitats 
detectades. 

Pla Local de Joventut 
2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant 
prèviament la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos 
disponibles i donant resposta a les transformacions que es donen de manera 
constant a la realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Altres 
La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de Mobilitat 
de Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
3 
 

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

 
1 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
4 

Diagnosi  

El Pla de Formació en el Lleure és una de les eines per a donar suport a les entitats d’educació 
en el lleure de la ciutat i per a afavorir la millora de l’educació en el lleure, programant 
formacions per a obtenir la titulació de lleure i sobre tècniques específiques. 
L’educació en el lleure implica el treball en valors, especialment la coeducació. També cal 
tenir present que existeix una presència més alta de les dones en l’àmbit socioeducatiu. 
 
Dades participació 2016:  
Curs de monitors i monitores: 73 (h 19,  d 47,  nc 7) 
Curs LGTBIQ: 20 (h 3, d 13, nc 4) 
Diada de Tècniques: 120 (h 36, d 78, nc 6) 
Curs de directors i directores: 18 (h 4, d 12, nc 2) 
  
Total participació: 231 (h 62, d 150, nc 19) 
 
El Pla de Formació en el Lleure s’organitza conjuntament amb les escoles de lleure de les 
associacions i federacions on pertanyen les entitats de lleure educatiu de la ciutat. 

Objectius 

Objectiu estratègic:  
Afavorir la qualitat de l’educació en el lleure de les entitats de lleure de la ciutat. 
 
Objectius operatius: 

- Facilitar l’accés a la formació en el lleure educatiu a les entitats de lleure de la ciutat, 
que atenen prop de 4.000 infants i joves.  

- Facilitar l’accés a les titulacions exigides per la Generalitat per dur a terme activitats 
de lleure amb menors de 18 anys, tant els monitors i monitores en règim de 
voluntariat com a qualsevol persona que vulgui treballar en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència. 

- Fomentar l’associacionisme i el voluntariat. 
- Fomentar l’accés per part dels i les joves a l’àmbit laboral del lleure, incidint 

especialment en el segment de la població jove que, actualment, té una taxa de 
desocupació molt elevada, i múltiples dificultats a l’hora a trobar la primera 
ocupació.  

- Oferir formació continuada en l’àmbit del lleure que permeti el reciclatge. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE  

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Programació de cursos de 
monitors/es i directors/es de lleure a 
Terrassa dirigit especialment als 
voluntaris/àries de les entitats de 
lleure educatiu de la ciutat. 

Millorar la qualitat del lleure 
educatiu de la ciutat i donar 
suport a les entitats de lleure 
del territori 

- Nombre de cursos de 
monitors/ores i 
directors/ores realitzats 
 
- Nombre d’assistents a 
les formacions (h/d) 
 
- Nombre de participants 
que assoleixen la titulació 
(h/d) 

2 

Realització de la Diada de Tècniques, 
una jornada de tallers i recursos 
específics adreçats a monitors/ores 
de les entitats de lleure de la ciutat, 
especialment als que realitzen Casals 
d’estiu. 
Per treballar la perspectiva de 
gènere, en cas que les entitats ho 
sol·licitin, el Servei programaria 
accions formatives específiques dins 
la Diada de Tècniques, enfocant 
l'àmbit en qüestió al món del lleure. 

Millorar la qualitat del lleure 
educatiu de la ciutat i donar 
suport a les entitats de lleure 
del territori 

- Nombre de tallers 
realitzats 

 
- Nombre d’assistents a 
les formacions (h/d) 

 

 Impacte gènere 

L’educació en el lleure implica el treball en valors, especialment la coeducació. A 
més a més, s’adreça a un perfil d’infants i joves força heterogeni, per la qual cosa, 
és un àmbit molt sensible a treballar les desigualtats de gènere i les altres 
masculinitats. També cal tenir present que existeix una presència més alta de les 
dones en l’àmbit socioeducatiu. L’educació en el lleure és un complement de 
l’educació dels i les infants i joves del que ofereixen els àmbits escolar i de la 
família, per tant, està d’alguna manera vinculada a l’atenció de les cures que són 
necessàries en aquestes edats. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions -  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 139.229 112.533 13.300  
2018 148.712 135.533 13.300  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

7.000 20.000 4.950 

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 I PARTICIPACIÓ JUVENIL 
DISTRICTE JOVE 

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33404 

Competència  Pròpia  Delegada Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Districte Jove és un projecte del Servei de Joventut i Serveis Socials. Es basa en 
l’acció socioeducativa amb adolescents i joves de 12 a 25 anys a partir del seu 
temps de lleure. Entenem les necessitats de les persones joves de manera integral i 
integradora, tenint present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i 
formen part del seu desenvolupament. Es desenvolupa de manera descentralitzada 
en tots els districtes de la ciutat. Els fonaments metodològics el model participatiu, 
el compromís de l’educació en valors, el foment de l’autonomia de les persones 
joves, el treball per projectes, la descentralització territorial de la intervenció, 
l’atenció a la diversitat i a les diferències juvenils, el treball sota la perspectiva de 
gènere, la dimensió comunitària i l’ús de les TIC.  
Aquest projecte esdevé un observatori de la realitat juvenil de la ciutat. 
L’acció educativa en medi obert és clau i forma part del projecte, treballant amb 
joves que fan de l’espai públic el seu espai relacional. 
 

Espais de Referència juvenil. Són 6 espais de referència a nivell de ciutat. 
Formació i Orientació juvenil: Espai Impuls, En Trajecte, Espais d’estudi i 
Connect@’t. 
Comunitat i agents de territori. Línies de treball coordinat entre tots els agents 
socials i educatius que intervenen directament o indirecta en el procés de 
creixement personal dels i les joves. 
Medi obert i Observatori. Intervenció global amb els i les joves que fan de l’espai 
públic el seu espai relacional. 
 

Missió 
Acció social i acompanyament socioeducatiu en el temps de lleure adreçat, 
majoritàriament, a adolescents i joves entre 12 i 25 anys. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  1, 2 i 4. 

Compromís 2, 3, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 81, 90 i 92. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS  

Nom Descripció 

Pla Nacional de 
Joventut de 
Catalunya (PNJCat) 
2010-2020 

És una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en 
aquesta dècada. Representa un instrument d’ordenació i de planificació estratègic i 
també una determinada manera d’abordar la situació de les persones joves 
catalanes. En aquest Pla s’aposta per l’apoderament juvenil i per les polítiques de 
joventut com a polítiques integrals, inclusives i transformadores, capaces d’oferir 
solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats dels i les joves que estan 
construint el seu projecte de vida. 

Pla d’Actuació 
Territorial de 
Joventut (PATJ) 
2017-2020 

Pretén ser un document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en 
matèria de joventut. El PATJ 2016 va establir les prioritats del món local en 
polítiques de joventut, generades a partir de processos de diagnosi i d’interlocució a 
nivell comarcal arreu de Catalunya. Aquestes prioritats i els objectius que se’n 
deriven havien de servir per orientar el desplegament de les funcions dels ens locals 
en joventut de forma coherent amb les necessitats detectades. 

Pla Local de Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
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Joventut 2017-2021 per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Aquesta planificació ens permet definir les politiques a aplicar, pensant prèviament 
la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles i 
donant resposta a les transformacions que es donen de manera constant a la 
realitat juvenil de la nostra ciutat. 

Pla Local de 
Drogues 2017-2020 

Pla estratègic de ciutat que estableix les bases per al desenvolupament d'activitats 
en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge dels problemes 
que se'n deriven. 

Pacte DASIG 
Pacte per la 
Diversitat Afectiva, 
Sexual i d’Identitat 
de Gènere a 
Terrassa 

El Pacte DASIG, aprovat al febrer del 2015, és un document on es presenten els 
acords presos per la Taula conformada per més de trenta membres, així com els 
seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i 
conclusions que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ, glossari bàsic i el 
model d'adhesió.  

Altres 
La transversalitat de les polítiques de joventut implica l’afectació directa de 
qualsevol altra planificació que desenvolupi la ciutat, com ara el Pla de Mobilitat de 
Terrassa i el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa, entre d’altres. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Altres serveis implicats: Serveis Socials (participació també en el projecte de Medi Obert i cofinançament 
del mateix). 
La dimensió comunitària del projecte, inclou dins el treball quotidià la coordinació i col·laboració amb 
altres agents socials vinculats al treball amb joves: entitats, serveis municipals, recursos d’altres 
administracions, etc. 

 
 

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE       

Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i 
homes? 

3 

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

2 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 5 

Diagnosi  

 

A l’hora de definir la nostra proposta d’acció tenim en compte, inevitablement, el context 
socioeconòmic en el que ens trobem a l’actualitat, aquest es troba marcat per una 
important transformació que va configurant un nou tipus de societat on el col·lectiu juvenil 
és el més afectat per aquests canvis.  
 
La participació juvenil està estancada, tot i que s’està treballant en aquesta direcció, hi ha 
una falta important de cultura de la participació. Les eines i mecanismes per tal 
d’incentivar-la són insuficients. Per aquest motiu és molt important començar a treballar 
des de la base, només així podrem garantir un capital social de futur amb les eines 
suficients per poder renovar tot el moviment social. 
Hem de plantejar-nos un nou enfocament global de la nostra intervenció per intentar donar 
resposta a les necessitats detectades, tenint en compte les circumstàncies derivades de la 
realitat en la que ens movem i la situació actual de la que partim.  
 
El projecte intervé en una ciutat àmplia i diversa tant en dimensions com en diferents 
problemàtiques i causes. Aquest projecte té en compte els factors i condicionants 
(intrínsecs i transversals) així com d’altres més conjunturals o de cultura participativa. 
 
Diversos condicionants són els que acaben determinant les necessitats que justifiquen les 
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tasca del projecte:  
- La taxa d’atur juvenil (33%) continua a l’alça, en augment dia a dia i una taxa 

d’ocupació juvenil en contínua disminució. 

- Augment de la pobresa i la victimització entre els i les joves.  

- Polarització en el nivells d’estudis, amb un abandonament prematur elevat i 
l’augment preocupant de joves que ni estudien ni treballen (10%). 

- Deficiència en l’oferta tant d’opcions com de recursos disponibles, dirigits a joves 
que han fet un procés de ruptura, bloqueig o abandonament del sistema educatiu 
post-obligatori.  

- Saturació dels recursos, la demanda de joves que cerquen una formació en el 
sistema públic o la primera feina està per sobre de l’oferta existent, cal buscar 
alternatives i respostes urgents.  

- Exclusió social, el fet de no poder trobar les eines pel seu apoderament individual 
dificulta la possibilitat del seu creixement personal, provocant frustració.  

- Falta de referència, percebem una desorientació que cal abordar, cal establir uns 
bons canals de comunicació per poder dotar d’eines que ajudin d’una manera 
integral al cobriment de les seves necessitats. Els i les joves són un actiu de la 
societat, amb els seus deures i les seves obligacions i com a tals han de tenir 
l’oportunitat de participar, opinar i decidir.  

És important visualitzar l’àrea d’impacte i repercussió, entenent que s’actua de forma 
concreta en un territori, mantenint una visió més amplia de la realitat local en la que s’està 
intervenint, així com ampliar l’espectre de repercussió. 
 
El procés d’intervenció format per la interrelació de quatre factors claus: territori, població, 
recursos i necessitats, s’orienta a potenciar l’autonomia i l’apoderament, descartant 
l’assistencialisme.  
A partir d’aquestes interaccions i entenent que en la transformació hi ha un procés 
d’aprenentatge, s’inicia el que anomenem procés educatiu, basat en la participació. 
 
Les dades de participació als espais juvenils del projecte són les següents: 
 

 Masculí Femení 

Districte 1 41,76% 58,24% 

Districte 2 55,67% 44,33% 

Districte 3 68,86% 31,14% 

Districte 4 51,20% 48,80% 

Districte 5 56,16% 43,84% 

Districte 6 69,12% 30,88% 

TOTAL 57,86% 42,14% 

    

Objectius 

Objectiu estratègic: 
Acompanyar als i a les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la 
informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos 
de presa de decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i 
independència personal. 
 
Treballar la perspectiva de gènere de manera transversal en l’acció informativa, orientativa, 
d’assessorament i educativa amb la finalitat de promoure la igualtat, a tots nivells, entre 
nois i noies.  
 
Detectar de manera prematura possibles problemes específics o necessitats relacionats 
amb aquesta matèria, per poder portar a terme accions concretes (xerrades, tallers, 
campanyes de sensibilització, etc.). 
 



 73 

Treballar la perspectiva de gènere, de forma específica, dins la programació ordinària de 
Districte Jove, amb l’activitat Tarda de noies, per fomentar la seva participació a l’espai com 
a discriminació positiva. 
 
Objectius operatius: 

- Facilitar la creativitat, les pràctiques artístiques i la innovació dins la pedagogia 
central del programa: aprendre a mirar i escoltar, alimentar la curiositat i fomentar 
la formació i experimentació en les noves tecnologies, des d’una perspectiva 
pròpia del procés creatiu i artístic, fent èmfasi en la producció cultural i la reflexió 
sobre la realitat immediata. 

- Esdevenir un observatori de la realitat juvenil de la ciutat de Terrassa. 

- Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds, problemàtiques i potencialitats 
de les persones adolescents i joves de Terrassa, atenent a les diversitats juvenils 
existents. 

- Esdevenir una eina bàsica en el disseny, la implementació i l’avaluació del Pla Local 
de Joventut de la ciutat de Terrassa. 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

ESPAIS DE REFERÈNCIA JUVENIL 
Desenvolupar el projecte sota el principi de proximitat, adaptant-nos a les realitats específiques 

del territori. Buscar la màxima implicació dels i de les joves en les activitats que es desenvolupin 

a cada territori (entitats, col·lectius, AV, la pròpia administració, etc.). Xarxa d’espais que han de 

ser referents i promotores de la participació i activitat jove de tota la ciutat, distribuïda 

estratègicament per la ciutat en 6 espais: Casa Baumann (Av. Jacquard, 1), Espai Bit (c/ Mare de 

Déu del Mar, 49), Casal de Can Parellada (c/ Amèrica, 17), Punt Maurina (c/ Sardenya, 37), 

Centre Cívic Avel·lí Estrenger (Pl. de la Cultura, 5), Lokal de Sant Llorenç (c/ La Mola, 2).  

Potenciar l’adquisició d’habilitats socials i competències bàsiques de les persones adolescents i 

joves, per la promoció del seu desenvolupament personal i social. 

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

Compromís PM 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 81, 90, i 92. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Són els 6 espais que han de ser 
referents i promotors de la 
participació i activitat jove de tota 
la ciutat. La xarxa d’espais de 
referència juvenil queda distribuïda 
estratègicament per tota la ciutat. 
La realitat i les característiques de 
cada un dels barris o districtes són 
diferents, per la qual cosa, la nostra 
intervenció té en compte aquestes 
peculiaritats a l’hora de 
desenvolupar les accions en cada un 

Fomentar l’autonomia i la 
participació socials dels i les 
joves a través de la proximitat 
de la seva acció educativa.  
 
Treballar per a que els i les 
joves del municipi puguin 
desenvolupar els seus 
projectes vitals esdevenint 
ciutadans i ciutadanes de ple 
dret, i oferir un 
acompanyament al llarg de la 

- Programa d’activitats 
- Nombre de 
participants als  espais  
juvenils (h/d) 
- Nombre de 
participants en 
activitats amb agents 
de territori (h/d) 
-  Nombre de 
participants en 
activitats obertes de 
ciutat (h/d) 
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dels espais i les diferents zones 
d’influència. Partint del treball per 
projectes, la intervenció i 
acompanyament dels i les joves 
propicia la participació, organització i 
implicació dels i les joves i 
adolescents en els processos de 
disseny i organització del seu temps 
de lleure així com de les activitats i 
accions que es duen a terme. 

seva trajectòria vital.  
  
El resultat esperat és que les 
persones joves puguin 
desenvolupar el seu projecte 
personal amb autonomia, a 
través de la seva participació 
activa en la societat.  Es 
tracta d’aconseguir una 
societat més justa, on l’origen 
social de les persones joves 
no determini les expectatives, 
les possibilitats i oportunitat 
a l’hora de desenvolupar el 
projecte de vida.  

- Nombre d’activitats 
obertes a la ciutat 
- Nombre d’activitats 
ordinàries 
- Nombre de 
coordinacions amb 
agents (h/d) 
- Nombre de 
coordinacions amb 
Serveis Socials (h/d) 
- Nombre de 
derivacions de joves a 
altres agents (h/d) 
- Perfil de joves 
participants: edat, sexe, 
procedència  

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva 
de gènere en l’acció informativa, orientativa, d’assessorament i educativa de 
manera transversal amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La 
metodologia del projecte implica el treball actiu per a què els i les joves 
terrassencs i terrassenques accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, 
projectes i activitats. La detecció prematura de problemes específics relacionats 
amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes 
(xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc.). 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ JUVENIL 
Possibilitar processos educatius facilitadors de l’autonomia de les persones adolescents i joves, 
per afavorir el seu benestar a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries. Creació 
d’espais que possibilitin trobar resposta a les seves necessitats personals i col·lectives. 
Espai Impuls. Pensat per a joves en edat laboral. Es pretén motivar i ajudar qui ho necessiti a 
trobar una sortida laboral i formativa, millorant la seva ocupabilitat i el seu posicionament 
personal i vital. 
En Trajecte. Contribuir a la millora de l’ocupabilitat subjectiva i a la (re)construcció dels itineraris 
personals, acadèmics i professionals mitjançant l'orientació, la formació i l’acompanyament de la 
població jove de la ciutat, que hagin fet un procés de ruptura del sistema educatiu, per fomentar 
el retorn al sistema educatiu. Els seus eixos d'actuació clau són:  

- L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.  
- L'enfortiment de les competències bàsiques instrumentals.  
- La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional.  
- La millora de les competències transversals.  
- La iniciació a un àmbit professional mitjançant una formació tècnica breu. 

Espais d’estudi. Tenen un doble propòsit: que els joves i les joves trobin un espai assessorat on 
poder realitzar les seves tasques escolars, i d’altra banda pretén ser un espai de tècniques 
d’estudi.  
Connect@’t. Espais relacionals dotats d’ordinadors amb accés a la xarxa per treballar 
competències informàtiques. 

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

Compromís PM 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 81, 90 i 92. 
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Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

  

Amb aquest eix pretenem crear o 
mantenir espais que donin la 
possibilitat als i a les joves 
l’oportunitat de trobar resposta a 
les seves necessitats personals i 
col·lectives, tant formatives com 
laborals o de trajectòria vital. 
 
La planificació de projectes 
concrets donarà resposta a moltes 
de les necessitats detectades, 
destacant el projecte ‘En Trajecte’ 
per a la millora de la ocupabilitat 
juvenil, i el treball als diferents 
Espais Impuls, així com al treball i 
coordinació amb els agents socials i 
educatius i centres de formació. 
 
Es tindrà present la perspectiva de 
gènere per treballar amb els i les 
joves de manera paritària, o en cas 
que no fos possible, per dissenyar 
derivacions que permetin la 
igualtat d’oportunitats. 

- Fomentar l’autonomia i la 
participació socials dels i les 
joves a través de la proximitat 
de la seva acció educativa.  
 
- Treballar per a que els i les 
joves del municipi puguin 
desenvolupar els seus 
projectes vitals esdevenint 
ciutadans i ciutadanes de ple 
dret, i oferir un 
acompanyament al llarg de la 
seva trajectòria vital.  
  
- Que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu 
projecte personal amb 
autonomia, a través de la 
seva participació activa en la 
societat.  Es tracta 
d’aconseguir una societat 
més justa, on l’origen social 
de les persones joves no 
determini les expectatives, 
les possibilitats i oportunitat 
a l’hora de desenvolupar el 
projecte de vida.  

Projecte En Trajecte 
 
- Nombre persones  
participants (h/d) 
 
- Nombre d’activitats 
segons tipologia: 
formatives, lúdiques, 
culturals i esportives 
 
- % de baixes en relació 
al nombre d’altes (h/d) 
- Nombre de 
derivacions a d’altres 
serveis abans de 
finalitzar el procés (h/d) 
 
- Nombre de 
participants que 
retornen a la formació 
reglada o no reglada 
(h/d) 
 
- Nombre de 
matriculacions a 
estudis (h/d) 
 
Projecte Impuls 
- Nombre persones 
participants totals (h/d) 
(classificats en 
participants inscrits i no 
inscrits) 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva 
de gènere en l’acció informativa, orientativa, d’assessorament i educativa de 
manera transversal amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La 
metodologia del projecte implica el treball actiu per a què els i les joves 
terrassencs i terrassenques accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, 
projectes i activitats. La detecció prematura de problemes específics relacionats 
amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes 
(xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc.). 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

COMUNITAT I AGENTS DE TERRITORI 
Des de Districte Jove es treballa amb un gran nombre d’agents socials i educatius, recursos i 
serveis municipals que intervenen directa o indirectament en el procés de creixement personal 
dels i les joves. 
Es prioritza la transversalitat mitjançant una visió global que integri la perspectiva jove a totes 
les polítiques municipals, a través de la vinculació del projecte amb diferents recursos i 
programes. També es treballa amb: 
 
Instituts i Centres educatius. És un recurs imprescindible per poder arribar a una part de 
població jove menys accessible. 
Recursos municipals. Els recursos municipals amb presència als barris, han de tenir coneixement 
del Districte Jove com a recurs educatiu pels i les joves (biblioteques, Foment Terrassa, centres 
cívics, etc).  
Entitats juvenils. Són agents socials que intervenen directament amb els i les joves, amb qui 
hem de tenir especial interès en trobar sinèrgies de treball conjunt. 
Altres agents. AV, associacions i entitats culturals, altres serveis i departaments de l’Ajuntament, 

etc., bàsics per fer una lectura de la realitat de la ciutat per promoure la participació activa dels i 

les joves. 

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

Compromís PM 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 81, 90 i 92. 
Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

  

Amb aquest eix s’estableix  i es 
marquen les línies del treball 
coordinat entre tots els agents 
socials i educatius que intervenen 
directament o indirecta en el 
procés de creixement personal dels 
i les joves, trobant sinergies que 
ens portin a una intervenció 
holística. 
 
Treballem amb un gran nombre 
d’agents, recursos i serveis 
municipals, instituts, equipaments 
cívics, participació ciutadana, 
recursos de salut, biblioteques, 
equipaments esportius, entitats de 
lleure infantil i juvenil, associacions 
veïnals,  equipaments i recursos de 
la Generalitat de Catalunya, cossos 
de seguretat (Mossos d’Esquadra i 
Policia Municipal), etc. 
 
Des del projecte hem de prioritzar 
la participació activa dels i de les  
joves en la definició i en la gestió 
de les polítiques de joventut així 
com la transversalitat mitjançant 

- Fomentar l’autonomia i la 
participació socials dels i les 
joves a través de la proximitat 
de la seva acció educativa. 
 
- Treballar per a que els i les 
joves del municipi puguin 
desenvolupar els seus 
projectes vitals esdevenint 
ciutadans i ciutadanes de ple 
dret, i oferir un 
acompanyament al llarg de la 
seva trajectòria vital.  
  
- Que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu 
projecte personal amb 
autonomia, a través de la 
seva participació activa en la 
societat. Es tracta 
d’aconseguir una societat 
més justa, on l’origen social 
de les persones joves no 
determini les expectatives, 
les possibilitats i oportunitat 
a l’hora de desenvolupar el 
projecte de vida.  

- Sinergies SSAP i 
Districte Jove 
- Coordinacions amb 
agents del territori 
- Derivacions a altres 
serveis (h/d) 
- Nombre de 
participants activitats 
ordinàries, per sexe 
(h/d) 
- Nombre i tipologia 
d’activitats 
organitzades amb els i 
les joves 
- Nombre d’activitats 
amb agents del territori 
- Nombre de 
participants a la Tarda 
de noies 
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una visió global que integri la 
perspectiva jove a totes les 
polítiques municipals. 
 
Per tal de garantir la perspectiva de 
gènere i per tant, la igualtat 
d’oportunitats en quant al gènere, 
dins la programació ordinària, hi ha 
la Tarda de noies, per fomentar la 
seva participació a l'espai, com a 
discriminació positiva. 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva 
de gènere en l’acció informativa, orientativa, d’assessorament i educativa de 
manera transversal amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La 
metodologia del projecte implica el treball actiu per a què els i les joves 
terrassencs i terrassenques accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, 
projectes i activitats. La detecció prematura de problemes específics relacionats 
amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes 
(xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc.). 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

MEDI OBERT I OBSERVATORI  
Intervenció global amb els i les joves que fan de l’espai públic el seu espai relacional. La 
intervenció en el Medi obert és una peça clau de l’eix observatori que ens permet obtenir un 
mapa de la realitat juvenil de la ciutat. 
Tota persona ha de tenir les eines necessàries per entendre i experimentar la seva ciutadania. 
Per això és necessari un apropament real als i a les joves.  
Entenem el medi obert com un procés d’intervenció global amb els i les joves que fan de l’espai 
públic el seu espai relacional, espai idoni per a dur a terme una intervenció socioeducativa amb 
els i les joves. Mitjançant aquest procés, s’acompanya, facilita, genera, media... generant vincle 
per a poder donar resposta a les necessitats detectades o expressades, utilitzant els recursos 
que hi ha al territori amb l’objectiu de dotar als i les joves de recursos i autonomia. 

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

Compromís PM 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 81, 90 i  92. 

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

  

En el marc del projecte i 
principalment en l’eix d’observatori 
es contempla la intervenció en 
medi obert com a peça clau.  
Entenem la nostra acció en medi 
obert com un procés d’intervenció 
global amb els i les joves que fan de 
l’espai  públic el seu espai 
relacional, espai idoni per a dur a 

- Fomentar l’autonomia i la 
participació socials dels i les 
joves a través de la proximitat 
de la seva acció educativa.  
 
- Treballar per a que els i les 
joves del municipi puguin 
desenvolupar els seus projectes 
vitals esdevenint ciutadans i 

- Nombre total 
persones 
participants (h/d) 
 
 
- Procedència 
persones 
participants 
 



 78 

terme una intervenció 
socioeducativa amb els i les joves, 
ja que són espais que ells viuen 
amb naturalitat i en els que se 
senten còmodes. Mitjançant 
aquest procés, l’educador o 
educadora acompanya, facilita, 
genera, media, generant vincle per 
a poder donar resposta a les 
necessitats detectades o 
expressades, utilitzant els recursos 
que hi ha al territori amb l’objectiu 
de dotar als i les joves de recursos i 
autonomia. 
 

ciutadanes de ple dret, oferint 
un acompanyament al llarg de 
la seva trajectòria vital.  
  
- Que les persones joves puguin 
desenvolupar el seu projecte 
personal amb autonomia, a 
través de la seva participació 
activa en la societat.  Es tracta 
d’aconseguir una societat més 
justa, on l’origen social de les 
persones joves no determini les 
expectatives, les possibilitats i 
oportunitat a l’hora de 
desenvolupar el projecte de 
vida.  

- Edat persones 
participants 

 
 

 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva 
de gènere en l’acció informativa, orientativa, d’assessorament i educativa de 
manera transversal amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La 
metodologia del projecte implica el treball actiu per a què els i les joves 
terrassencs i terrassenques accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, 
projectes i activitats. La detecció prematura de problemes específics relacionats 
amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes 
(xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc.). 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 79.282 226.234 30.000  
2018 77.920 257.734 0  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  58.684,77    

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

Subvenció 
Ministerio de Asuntos Sociales 

(PNSD) 
4.500  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI      
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa BAUMANN SERVEI JOVE  

Codi Orgànic  3465 

Codi Programa 33701 

Competència  Pròpia  Delegada X Generalitat de Catalunya Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El projecte d’equipaments juvenils i de lleure que impulsa i gestiona el Servei de 
Joventut i Lleure compta amb una àmplia xarxa de locals i espais juvenils distribuïts 
pels 6 districtes de la ciutat, que configuren, a grans trets, el mapa de la realitat 
juvenil a Terrassa. 
 
A través del programa pressupostària es vetlla pel manteniment d’edificis i 
maquinària, de subministres de llum, aigua i gas, publicitat i propaganda i despeses 
diverses. 

Missió  

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 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  Considerem que no és pertinent la valoració en relació a la perspectiva de gènere. 

Objectius  

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

El projecte facilita que els i les joves puguin accedir i tenir les mateixes oportunitats d’igualtat de 
participar, de crear teixit associatiu i de treballar per la cohesió social i territorial.  
 
A través del projecte d’equipaments els i les joves poden trobar la manera de donar resposta a 
les seves necessitats, tant personals com grupals, desenvolupant els seus projectes de forma 
lliure i autònoma o com a participants d’accions dirigides i programades.  
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Facilitar els espais i els mitjans apropiats, adequats i necessaris és com el servei entén la 
generació d'oportunitats d'igualtat entre els i les joves, els col•lectius i les entitats juvenils i de 
lleure de la ciutat.   
 
Les dimensions i característiques dels equipaments són diverses, apostant per la versatilitat i 
polivalència dels espais, amb l’objectiu de generar espais de trobada i intercanvi que facilitin la 
convivència d’activitats diverses. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu Pla Local de Joventut     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Facilitar els espais i els mitjans 
apropiats 

Que totes les entitats 
adscrites al servei tinguin un 
espai adient on realitzar la 
seva activitat 

- Nombre d’entitats 
adscrites vers número 
d’entitats ubicades en 
locals adscrits al servei 

2 

Mantenir els locals en condicions 
òptimes per a la seva correcta 
utilització 
 

Desenvolupament de les 
obres d’adequació i millora 
necessàries 

- Inversions aplicades al 
manteniment i la 
millora dels espais 

 Impacte gènere 
- 
 

Indicadors associats al programa 

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

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

 

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 172.000 52.341     
2018 176.516 52.641   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

Capítol 3 – Taxes i preus Capítol 4  - Transferències Capítol 5 – Ingr. Patrim. 
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SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa TRANSVERSALITAT DE GÈNERE 

Codi Orgànic  3466 

Codi Programa 23106 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s’organitza en dos 
àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD), i Programes i Projectes.  
 
El SIAD està format pel Servei d’Acollida, el Servei d’Assessorament Jurídic, el Servei 
d’Assessorament Laboral, el Servei d’Inserció Laboral per a Igualtat d’Oportunitats i 
el Servei d’Atenció Psicològica, que atén exclusivament dones en situació de 
violència masclista que necessiten d’un acompanyament especialitzat. 
 
Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, 
formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, 
dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, organitza activitats de 
prevenció les violències masclistes, ofereix formació i assessorament al personal 
tècnic de les Regidories i al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar 
la perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin a terme.  
 

Missió 

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega: 
 

- D’oferir informació a totes les dones majors d’edat sobre els seus drets 
en els àmbits social, jurídic i laboral, i de prestar atenció psicològica a 
les dones que es troben en situació de violència masclista. 

- D’organitzar campanyes i altres activitats de divulgació, formació i 
recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, 
de prevenir les violències masclistes i de donar suport tècnic i econòmic 
a les entitats i grups de dones. 

- D’oferir formació i assessorament al personal tècnic de les regidories i 
al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la 
perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin 
a terme. 

 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 32 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local per a 
l’Ocupació de 
Terrassa 

Pla integral de lluita contra l’atur a nivell de ciutat on es plantegen els programes 
específics de lluita contra l’atur. S’incorporen actuacions específiques per als 
col·lectius de major dificultat d’inserció laboral, com ara les dones.  

Pla Director de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
2014-2020 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014-2020, aprovat el febrer de 
2015, esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la 
ciutat. Estableix, a grans trets, les següents orientacions globals: Promoure una 
ciutadania solidària, crítica i compromesa / Contribuir al desenvolupament humà 
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sostenible local mitjançant una cooperació municipal eficaç / Coordinar la 
resposta d’acció humanitària i d’emergència dels agents de la ciutat. 
És un marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat que 
incorpora objectius específics per promocionar els drets de les dones arreu.  

Terrassa Ciutat 
Amiga de les 
Persones Grans 

Projecte promogut per l’OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entès 
aquest com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i 
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura 
que envelleixen. 
Inclou actuacions específiques per a les dones grans. 

Pla Local de Drogues 
de Terrassa 2017-
2020 

Pla estratègic de ciutat, liderat pel propi Servei de Salut i Comunitat, que estableix 
les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum 
de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven. 

Incorpora la perspectiva de gènere i té en compte que les motivacions per iniciar-se 
en el consum tenen un clar component de gènere que es manifesta, també, en el 
tipus de droga que es consumeix.  

Pla Local d’Inclusió 
Social de Terrassa 

Estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els agents implicats, 
per tal d’aplicar mesures en xarxa en l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió. 
Inclou actuacions específiques per als col·lectius de dones en risc d’exclusió social.  

Pla Estratègic per als 
Usos i la Gestió del 
Temps a Terrassa 

El Pla planteja unes propostes d’actuació que serveixin de base per a definir 
l'estratègia en relació amb les noves polítiques d'organització dels usos i la gestió 
del temps a Terrassa. 
Incorpora actuacions per modificar l’actual distribució de temps i tasques en funció 
del sexe.  

Pla Local de 
Joventut 2017-2021 
 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits i té en compte en les 
actuacions les diferències de gènere.  

Pla Local d’Atenció a 
les Capacitats 
Diverses i 
l’Accessibilitat 2016-
2020 

Document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. El Pla, 
aprovat al febrer del 2016, és el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis 
municipals de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 
Incorpora accions específiques per a les dones tenint en compte les seves 
necessitats específiques. 

Pla Director de 
Mobilitat Urbana 
2016-2021 

El Pla de Mobilitat contempla planificar de manera integrada les diferents xarxes 
que conformen el sistema de transport del municipi. 
Incorpora la perspectiva de gènere en el seu conjunt i contempla accions 
especifiques vinculades a la percepció de seguretat en els espais públics.   

Pla de Gestió de 
l’Anella Verda de 
Terrassa 

Estableix els principals eixos d’actuació i les mesures a dur a terme per a ordenar i 
gestionar l’espai urbà i rural que envolta la ciutat. S’ha incorporat la perspectiva de 
gènere de manera global. 

Pla Local en matèria 
de Serveis Socials 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins l’àmbit de 
les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i desenvolupen els 
principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament legal vigent. 
Incorpora la perspectiva de gènere en àmbits concrets, com ara l’atenció a les 
dones que pateixen violència masclista.  

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 
2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida  
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de dones i homes? 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 
 

Diagnosi  

La incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques és l’estratègia que 
es promou a nivell internacional per assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
De fet, el Tractat d’Amsterdam (1997) la incorpora, i des d’aquest moment, la 
transversalitat de gènere esdevé l’enfocament oficial a les institucions europees i, per tant, 
a totes les administracions nacionals, autonòmiques o locals.  
 
Es considera que la introducció de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques 
és positiva perquè el seu objectiu principal és analitzar la realitat diferenciada de les dones i 
els homes en cada àmbit, detectar possibles desigualtats o discriminacions i dissenyar 
actuacions que hi donin resposta d’una manera més ajustada.  
 
En aquesta línia, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el Reglament Municipal per a la 
Igualtat de Gènere des de 2011. No obstant això, el seu desplegament és encara parcial i cal 
reforçar, entre altres: el coneixement de les normatives sectorials, l’ús d’un llenguatge no 
sexista ni androcèntric, la formació del personal tècnic i polític, els sistemes de recollida de 
dades desagregades per sexes i les tècniques per incorporar la perspectiva de gènere en 
totes les fases dels projectes (disseny, implementació i avaluació).  

Objectius 

 

- Posar en marxa els mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en les 
polítiques públiques de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
- Assessorar i donar suport al personal tècnic en la introducció de la perspectiva de 

gènere en els plans, programes i actuacions que duguin a terme. 
 

- Dissenyar un programa formatiu adreçat al personal tècnic dels diferents serveis 
municipals perquè disposin dels coneixements i les eines necessàries per a la 
introducció de la perspectiva de gènere en la seva àrea d’actuació. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Posar en marxa els mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques de l’Ajuntament de Terrassa. 

1 

El capítol II del Reglament Municipal d’Igualtat de Gènere recull aquests mecanismes:  
 

- L’article 4 parla del Pla Transversal de Gènere, per garantir la inclusió de la perspectiva 
de gènere en la planificació, execució i avaluació de totes les polítiques i actuacions 
municipals, i establir el conjunt d’objectius i mesures que han d’implementar-se en 
aquest àmbit. Correspondrà a la Comissió de Transversalitat de Gènere el seu impuls, 
seguiment i  desenvolupament. 

 
- L’article 5 recull l’obligació d’elaborar informes d’impacte de gènere dels plans i normes 

municipals d’especial rellevància econòmica, social i cultural, per tal de conèixer i 
avaluar les repercussions en la igualtat o desigualtat entre dones i homes que poden 
derivar-se de la seva aprovació.  

 
- L’article 6, dedicat als pressupostos amb perspectiva de gènere, apunta que les 

propostes pressupostàries anuals s’elaboraran amb perspectiva de gènere, fent visible 
l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones. 

 

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

Compromís PM 32 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Aplicar el Reglament 
per la Igualtat de 
Gènere  

Data / òrgan Data: 26/11/2015 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Redacció  del Pla Transversal de 
Gènere 

- Es redacta el Pla Transversal 
de Gènere durant l’any 2018 

- Redacció del Pla en el 
termini previst (Sí/No) 

 2 

Elaboració d’informes d’impacte de 
gènere de plans i normes municipals 
d’especial rellevància 

- S’elaboren anualment els 
informes d’impacte de gènere 
dels plans i normes municipals 
d’especial rellevància 

- Elaboració anual dels 
Informes (sí/no) 
- % d’informes que 
s’elaboren en relació al 
total de plans i normes 
municipals d’especial 
rellevància que 
s’aproven 

 3 

Redacció d’un informe amb 
perspectiva de gènere que 
acompanyi les pressupostos  

- Es redacta anualment 
l’informe adjunt als 
pressupostos, amb 
perspectiva de gènere 

- Redacció anual de 
l’informe (Sí/No) 

 Impacte gènere 

A curt termini no es produirà cap impacte de gènere, ja que les actuacions 
previstes per se no tenen conseqüències directes sobre les persones si no van 
acompanyades de la implementació, en el cas del Pla, o de l’anàlisi del contingut i 
la posada en pràctica d’accions complementàries en cas dels informes. Ara bé, a 
mig i llarg termini, aquests mecanismes han de portar a polítiques sensibles al 
gènere que incloguin actuacions que impactin de manera directa sobre la qualitat 
de vida de totes les persones en tots els àmbits.  

Indicadors associats al programa 

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

Observacions 
No es recullen dades desagregades per sexe perquè són actuacions que no s’adrecen 
directament a persones, sinó a l’aplicació de metodologies de treball, estratègies i 
mecanismes.   

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Assessorar i donar suport al personal tècnic en la introducció de la perspectiva de gènere en 
els plans, programes i actuacions que duguin a terme. 

2 

Tot i que amb alguns serveis s’ha pogut treballar de manera transversal i s’ha prestat 
assessorament i acompanyament als equips tècnics en la revisió de documentació, val a dir que 
hi ha hagut una implicació desigual per part de les àrees, de manera que hi ha serveis on la 
perspectiva de gènere està plenament incorporada i altres on no s’ha incidit gens.  
Això fa que sigui necessari un acompanyament i un suport en àmbits com ara l’ús no sexista ni 
androcèntric del llenguatge, la planificació de projectes o els mecanismes d’avaluació amb 
perspectiva de gènere. 

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

Compromís PM 32 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Aplicar el Reglament 
per la Igualtat de 
Gènere 

Data / òrgan Data: 26/11/2015 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Assessorament del personal 
administratiu i tècnic per a un ús no 
sexista ni androcèntric del llenguatge 

La documentació que 
redacten els serveis segueix 
els criteris de l’ús no sexista ni 
androcèntric del llenguatge 

- Nombre de serveis 
que demanen 
assessorament 
- Nombre de 
documents revisats 

 2 
Assessorament del personal tècnic 
per a la planificació i avaluació amb 
perspectiva de gènere 

Els plans i programes es 
dissenyen i avaluen amb 
perspectiva de gènere 

- Nombre de serveis 
que sol·liciten 
assessorament 
- Nombre de plans i 
programes revisats 

 Impacte gènere 

Posar en marxa aquests accions permetrà, a mig i llarg termini, un major 
coneixement del personal municipal sobre alguns aspectes imprescindibles per a 
la introducció de la perspectiva de gènere, com ara l’ús del llenguatge no sexista 
ni androcèntric (per tant, més inclusiu i igualitari) o el disseny d’accions que 
tinguin en compte les diferents necessitats de dones i homes en un determinat 
àmbit. Tot plegat ha de contribuir a unes polítiques públiques més eficients, més 
justes i igualitàries per a tothom. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
No es recullen les dades desagregades per sexes perquè l’assessorament no es fa a 
persones concretes, sinó als serveis municipals. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Dissenyar un programa formatiu adreçat al personal tècnic dels diferents serveis municipals 
perquè disposin dels coneixements i les eines necessàries per a la introducció de la perspectiva 
de gènere en la seva àrea d’actuació. 

3 
Des de l’any 2007 el Servei de Polítiques de Gènere ha impulsat la transversalitat de gènere amb 
l’objectiu de generar un model innovador de disseny, implementació i avaluació de les polítiques 



 86 

públiques. En la diagnosi realitzada l’any 2015 per conèixer quina era la situació dels serveis en 
relació a la perspectiva de gènere, es va identificar com a principal escull la manca de formació 
del personal. Durant els anys 2016 i 2017 s’han realitzat sessions informatives de caire 
generalista sobre la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, de manera que queda 
pendent una formació específica per a cada servei. En aquest sentit, caldrà dissenya un pla 
d’acció que inclogui assessorament especialitzat i sessions formatives específiques en funció de 
l’avaluació prèvia de les necessitats formatives de cada servei.  

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

Compromís PM 32 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Aplicar el Reglament 
per la Igualtat de 
Gènere  

Data / òrgan Data: 26/11/2015 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Avaluació de les necessitats 
formatives de cada servei quant a la 
perspectiva de gènere 

- Existeix un coneixement 
actualitzat de les necessitats 
formatives de cada servei 

- Nombre  i % de 
serveis que són 
avaluats 

 2 
Disseny d’un pla formatiu per a cada 
servei en matèria de gènere 

- Es dissenya un pla formatiu a 
mida per a cada servei que ho 
sol·liciti 

- Nombre de serveis 
que sol·liciten un pla 
formatiu 
- % dels plans que es 
dissenyen sobre el total 
de plans sol·licitats 

 3 
Organització de sessions formatives 
en matèria de gènere per a cada 
servei 

- S’organitzen les sessions 
formatives que es programin 
per als serveis que ho 
sol·liciten 

- Nombre de serveis 
que realitzen sessions 
formatives i % sobre el 
total que han sol·licitat 
realitzar-les 
- Nombre de sessions 
formatives que 
realitzen 
- Nombre de persones 
que assisteixen a les 
sessions formatives, 
desagregades per sexes 

 Impacte gènere 

Posar en marxa aquests accions de planificació de la formació, i la formació en 
ella mateixa, permetrà, a mig i llarg termini, un major coneixement del personal 
sobre la perspectiva de gènere i, per tant, un major facilitat perquè s’identifiquin 
les desigualtats i discriminacions per raó de gènere i es puguin realitzar 
actuacions per eliminar-les de manera que, en conjunt, millorarà la qualitat de 
vida de dones i homes.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Només es desagreguen les dades per sexe de les activitats on participa personal, és a dir, 
a les sessions formatives.  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 
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 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017     
2018 282.782 42.800   

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 

      

      

 
Nota: al 2018 s’han modificat la denominació i contingut dels programes econòmics, és per això que no 
s’indica el pressupost 2017, ja que no són coincidents. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIA MASCLISTES 

Codi Orgànic  3466 

Codi Programa 23107 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s’organitza en dos 
àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) i Programes i Projectes.  
 

- El SIAD està format pel Servei d’Acollida, el Servei d’Assessorament Jurídic, 
el Servei d’Assessorament Laboral, el Servei d’Inserció Laboral per a 
Igualtat d’Oportunitats i el Servei d’Atenció Psicològica, que atén 
exclusivament dones en situació de violència masclista que necessiten 
d’un acompanyament especialitzat. 

 
- Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, 

formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els 
àmbits, dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, 
organitza activitats de prevenció les violències masclistes, ofereix formació 
i assessorament al personal tècnic de les Regidories i al teixit associatiu i 
empresarial de la ciutat per incorporar la perspectiva de gènere en tots els 
plans, projectes i accions que duguin a terme. 

 

Missió 

 
El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega: 
 

- D’oferir informació a totes les dones majors d’edat sobre els seus drets 
en els àmbits social, jurídic i laboral, i de prestar atenció psicològica a 
les dones que es troben en situació de violència masclista. 

 
- D’organitzar campanyes i altres activitats de divulgació, formació i 

recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, 
de prevenir les violències masclistes i de donar suport tècnic i econòmic 
a les entitats i grups de dones. 
 

- D’oferir formació i assessorament al personal tècnic de les Regidories i 
al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la 
perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin 
a terme. 

 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat 2 

Compromís 31 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 
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Pacte DASIG 
Pacte per la 
Diversitat Afectiva, 
Sexual i d’Identitat 
de Gènere a 
Terrassa  

El Pacte DASIG, aprovat al febrer del 2015, és un document on es presenten els 
acords presos per la Taula conformada per més de trenta membres, així com els 
seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i conclusions 
que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ, glossari bàsic i el model 
d'adhesió per a futurs membres interessats.  

Pla Local en matèria 
de Serveis Socials 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins l’àmbit de 
les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i desenvolupen els 
principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament legal vigent, entre ells 
tota la legislació vinculada a l’eradicació de la violència de gènere i la violència 
masclista.  

Pla Local de 
Joventut 2017-2021 
 
 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits, incloent-ne per a la 
prevenció de les relacions abusives i de la violència masclista.  

Pla Local d’Atenció a 
les Capacitats 
Diverses i 
l’Accessibilitat 2016-
2020 

Document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. El Pla, 
aprovat al febrer del 2016, és el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis 
municipals de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 
Incorpora accions específiques per a les dones en diferents àmbits, entre ells, la 
prevenció de la violència masclista tenint en compte les seves necessitats 
específiques. 

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 
 

Diagnosi  

La violència masclista és un greu problema social que afecta milers de dones i, per extensió, 
el conjunt de la societat.  
 
El marc jurídic que obliga les administracions públiques a prevenir-la i atendre les dones 
que la pateixen per facilitar el seu procés de recuperació és ampli i abasta els àmbits 
estatal, autonòmic i local. En aquest sentit, els ens locals de més de 20.000 habitants, han 
d’oferir assessorament i acompanyament, i efectuar les derivacions, quan sigui necessari, a 
altres serveis especialitzats, municipals o supramunicipals, per tal de facilitar el procés de 
recuperació i reparació integral de les dones que pateixen situacions de violència masclista. 
 
A Terrassa, el SIAD atén anualment al voltant de 1.000 dones, més de la meitat de les quals 
es troba en situació de violència masclista. Les professionals atenen anualment un promig 
de 3.000 visites presencials i 3.000 consultes telefòniques. Any rere any, el SIAD s’ha 
convertit en un centre de referència, no només per a les dones del municipi sinó també per 
a les dones dels municipis que conformen el Partit Judicial de Terrassa i per als equips de 
professionals d’altres localitats, pel model i la qualitat de les intervencions i pel valor afegit 
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de ser un SIAD que disposa de personal amb capacitat de formar altres professionals i 
d’impulsar investigacions i projectes innovadors. 
 
Ha arribat, però, el moment de plantejar nous reptes i obrir nous camps d’intervenció. En 
aquest sentit, cal iniciar noves vies de treball per donar també resposta a altres violències 
masclistes, tant dins com fora de l’àmbit de la parella. 
 
D’una banda, és necessari abordar la violència masclista que pateixen els fills i filles de 
dones que es troben en situació de violència i que en són víctimes de manera directa o 
indirecta, i que requereixen d’una atenció específica. I també és necessari una atenció 
professional especialitzada adreçada a atendre les noies joves que pateixen violència en 
l’àmbit de la parella. Segons dades de la Conselleria d’Interior (2012), el 3% de les dones 
que van presentar denúncia per violència masclista eren menors d’edat. Tot i que tot feia 
pensar que la violència masclista era fruit de generacions anteriors, s’està constatant que la 
violència masclista entre els joves continua estant basada en els mateixos elements que en 
altres generacions com ara: el domini, el control, la relació abusiva de l'home -l'agressor-, i 
la dona com a víctima. A més, cal tenir en compte que l’ús habitual de les xarxes socials ha 
fet que el control sobre la víctima augmenti i s'allargui les 24 hores del dia.  
 
D’altra banda, cal abordar les violències que es produeixen en l’àmbit de la comunitat 
(l’assetjament sexual, la mutilació genital femenina o els matrimonis forçats) i, per últim, 
intervenir amb les altres persones que reben les conseqüències directes o indirectes de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella, com són els nois i les noies menors que viuen en 
entorns on es produeixen maltractes. 
 

Objectius 

El Servei de Polítiques de Gènere, amb l’objectiu de treballar contra totes les violències vers 
les dones, es planteja: 
 

-   Millorar les estratègies de detecció de la violència masclista i d’intervenció 
multidisciplinar que es dóna des del SIAD, arribant a col·lectius específics 
especialment vulnerables i oferint atenció integral i de qualitat a les noies menors 
d’edat que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella i als fills i filles de 
les dones que es troben en situació de violència masclista. 
 

-  Continuar les accions de prevenció de la violència masclista adreçades a la 
població en general i, molt especialment, entre la població jove. 

 
-  Seguir desenvolupant tasques de formació de professionals que intervenen en la  

prevenció de les diferents formes de violència masclista i en l’atenció a les 
persones que la pateixen, a través de jornades de formació especialitzada. 
 

- Vetllar pel correcte desplegament dels diferents Protocols d’Abordatge de les 
violències masclistes, ja sigui en l’àmbit de la parella o en l’àmbit comunitari. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 

Millorar les estratègies de detecció de la violència masclista i d’intervenció multidisciplinar 
que es dóna des del SIAD, arribant a col·lectius específics especialment vulnerables i oferint 
atenció integral i de qualitat a joves menors d’edat i als fills i filles de dones en situació de 
violència masclista. 

1 

 
El SIAD de Terrassa atén, anualment, una mitjana de 1.000 dones, més de la meitat de les quals 
es troba en situació de violència. Tot i això, el percentatge de dones immigrants que acudeixen 
al servei per aquesta temàtica és petit en comparació amb el percentatge de dones estrangeres 
que viuen a la ciutat. 
 
D’altra banda, des de desembre de 2014 l’Ajuntament de Terrassa manté un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal per atendre dones majors d’edat dels municipis del 
Partit Judicial de Terrassa. De moment, suposen únicament el 5% de les dones ateses al conjunt 
del SIAD. 
 
Tant en el cas de les dones estrangeres com en el cas de les dones dels municipis del Partit 
Judicial, cal implementar mesures de difusió específica per donar a conèixer els serveis que 
presta el SIAD. 
 
D’altra banda, s’iniciarà un projecte d’atenció a noies menors d’edat que es troben en situació 
de violència masclista en l’àmbit de la parella i, també, als nens i nenes que viuen en entorns 
on es produeix violència masclista i que en són víctimes directament o indirecta, i necessiten 
d’un acompanyament i atenció especialitzat i diferent a la que reben les seves mares.  
 

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

Compromís PM 31 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord  Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Accions informatives per a col·lectius 
específics, com ara: dones 
estrangeres empadronades a 
Terrassa i dones dels municipis del 
Partit Judicial de Terrassa 

- Es realitzen un mínim de 6 
sessions informatives sobre 
els serveis assistencials del 
SIAD entre els col·lectius de 
dones immigrades dels 
Districtes 2, 4 i 6 
 
- Augmenta en un 5% com a 
mínim, el nombre dones 
immigrants que acudeixen al 
SIAD 
 
- Augmenta en un 5% com a 
mínim, el nombre de dones 
dels municipis del Partit 
Judicial de Terrassa que 
acudeixen al SIAD 
 

 
- Nombre de sessions 
informatives 
realitzades 
 
- Nombre de dones 
assistents 
 
- % del nombre de 
dones immigrants 
ateses al SIAD durant 
2018 en relació a les 
ateses el 2017 
 
-  % del nombre de 
dones procedents dels 
municipis del Partit 
Judicial de Terrassa 
ateses al SIAD durant 
2018 en relació a les 
ateses el 2017 
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2 

Disseny d’un programa d’intervenció 
especialitzada per a joves menors 
d’edat i fills i filles de dones que 
pateixen o han patit situació de 
violència masclista 

- Es contracta una persona 
especialista per al disseny  
d’un programa d’intervenció i 
atenció a joves menors d’edat 
i fills i filles de dones que 
pateixen o han patit violència 
masclista 
 
- Es realitzen les obres 
necessàries a Casa Galeria per 
habilitar una sala específica 
per a l’atenció de menors 
d’edat i infants que pateixen 
violència masclista 
 
- Es posa en marxa el servei 
d’atenció psicològica a 
menors d’edat i infants que 
pateixen violència masclista 

- Contractació de la 
persona especialista 
(Sí/No) 
- Disseny del programa 
d’intervenció 
especialitzada (Sí/No)  
 
 
- Realització de les 
obres d’adequació de 
Casa Galèria (Sí/No) 
 
 
 
 
- Nombre d’atencions 
realitzades a joves 
menors d’edat que 
pateixen violència 
masclista (d/h) 
- Nombre d’atencions 
realitzades a infants 
(d/h) 

 Impacte gènere 

Si es duen a terme aquestes actuacions, l’impacte de gènere serà positiu, ja que 
s’estarà incidint en un dels àmbits on la desigualtat de gènere és més evident i 
sobre col·lectius especialment vulnerables, com són les dones migrades, les 
dones de municipis amb pocs serveis especialitzats, les dones menors d’edat que 
es troben en situació de violència masclista o els infants que viuen en entorns on 
es produeix violència masclista.  

Indicadors associats al programa 

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

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

 
Sí 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Continuar treballant sobre la prevenció de la violència masclista adreçades a la població en 
general i, molt especialment, entre la població jove. 

2 

 
El rebuig actiu de la ciutadania a qualsevol comportament sexista o masclista és fonamental per 
eradicar la violència contra les dones. Des de fa més d’una dècada el SPG i la Comissió 8 de març 
convoquen la ciutadania a participar, mensualment, en concentracions de condemna de la 
violència masclista, i el SPG organitza anualment una campanya  que, sota el títol genèric 
‘Terrassa contra la violència masclista’, aglutina accions reivindicatives, informatives, de 
sensibilització i de formació adreçades a diferents públics.  
 
Des de fa més d’una dècada, el Servei de Polítiques de Gènere ofereix als centres educatius un 
programa de prevenció de les relacions abusives, consistent en tallers o altres activitats de 
reflexió – cinefòrums, xerrades, concursos, etc.- Anualment, es realitzen una mitjana de 15 
tallers a INS i centres de secundària. L’objectiu és augmentar el nombre d’intervencions als 
centres educatius,els centres educatius que hi participen i, a més a més, aconseguir que els 
centres d’educació en el lleure coneguin aquest programa i n’esdevinguin usuaris. 

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

Compromís PM 31 
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Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     
 

Pr. Resolució /Acord Fomentar entre el 
col·lectiu de joves de 
la ciutat la 
sensibilització i 
prevenció de la 
violència masclista, 
el foment de 
l’associacionisme 
feminista i la difusió 
de les seves 
perspectives. 

Data / òrgan Data: 27/10/2016 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 
Campanyes de sensibilització contra 
la violència masclista i patriarcal 

- Augmenta un mínim del 5%  
la participació ciutadana en la 
campanya “Terrassa contra la 
violència masclista” en relació 
a la participació el 2017 
 
 
- Augmenta un mínim del 5% 
la participació ciutadana en 
les concentracions mensuals 
contra la violència masclista, 
en relació a la participació de 
2017 

- Nombre de persones 
(d/h) participants a la 
campanya “Terrassa 
contra la violència 
masclista”  
- % de participació per 
sexes en relació a 2017 
- Nombre de persones 
(d/h) participants a la 
campanya a les 
concentracions contra 
la violència masclista 
- % de participació per 
sexes en relació a 2017 

 2 

Catàleg de tallers de prevenció de la 
violència masclista per a INS, centres 
d’Educació Secundària, Centres de 
programes de garantia social i 
centres d’educació en el lleure 

- Es realitzen un mínim de 20 
tallers de prevenció de la 
violència masclista als INS i 
altres centres educatius de la 
ciutat 
 
- Es realitzen un mínim de 5 
tallers de prevenció de la 
violència masclista en centres 
d’educació en el lleure 

- Nombre de tallers 
realitzats  
- Nombre de centres 
que hi participen 
- Nombre de joves 
assistents (d/h)  
- Nombre de tallers 
realitzats  
- Nombre de centres 
que hi participen 
- Nombre de joves 
assistents (d/h)  

 Impacte gènere 

La participació dels homes en aquestes campanyes acostuma a ser del 30% del 
total, percentatge que caldria incrementar  per aconseguir participacions més 
paritàries. Més enllà de les valoracions quantitatives, la participació i implicació 
dels homes en les campanyes és un factor positiu pel que fa a l’impacte de 
gènere perquè reforça la idea que la violència masclista és una problemàtica 
social que afecta tothom, no només les dones. D’altra banda, els processos de 
socialització són la clau per eradicar el masclisme i el sexisme, que són la base de 
la violència masclista. Per tant, incidir en la població jove és estratègic i tindrà un 
impacte a llarg termini.  

Indicadors associats al programa 

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

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

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Seguir desenvolupant tasques de formació de professionals que intervenen en la  prevenció de 
les diferents formes de violència masclista i en l’atenció a les persones que la pateixen, a 
través de jornades de formació especialitzada. 

3 

 
El SPG organitza, anualment, una jornada de formació adreçada a professionals de Terrassa i de 
tota Catalunya on es treballen temes relacionats directament amb la prevenció de la violència 
masclista o en la intervenció per atendre, acompanyar i apoderar les dones que la pateixen. La 
inscripció ronda els 250 persones i la valoració de la jornada és molt positiva, atès la qualitat de 
les intervencions i també la vigència dels temes que es proposen. 

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

Compromís PM 31. Reforçarem les eines i els recursos perquè a Terrassa s’eradiqui la violència 
contra les dones i impulsarem accions per aconseguir recursos especialitzats 
d’atenció als fills i filles que també en són víctimes directes. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord  Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Organització d’una jornada anual 
adreçada a professionals que 
treballen en la prevenció de la 
violència masclista i en l’atenció a les 
dones que la pateixen, i els seus fills i 
filles 

- S’organitza anualment una 
jornada de formació adreçada 
a professionals 
 
- S’obté una valoració mitja de 
les persones que hi participen 
com a mínim, en un 4/5 

- Nombre de persones 
participants (d/h) 
 
 
- Valoració de les 
persones assistents a 
través d’un qüestionari 

 Impacte gènere 

La formació sobre el tema aporta major coneixement, sensibilitat, informació 
sobre recursos, circuits, relació amb altres professionals... i, per tant, millora 
directament la qualitat de l’atenció i, a curt o llarg termini, millora la qualitat de 
vida de les persones que rebran aquests serveis. És important tenir en compte 
que, majoritàriament, als currículums formatius, també als universitaris, no s’ha 
incorporat la mirada de gènere de manera que, si els equips de professionals no 
reben formació específica, poden involuntàriament prestar atencions que 
revictimitzin les dones que pateixin violència masclista.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Vetllar pel correcte desplegament dels diferents Protocols d’Abordatge de les violències 
masclistes, ja sigui en l’àmbit de la parella o en l’àmbit comunitari. 

4 

Des de l’any 2010, l’Ajuntament de Terrassa compta amb un Protocol i un circuit d’actuació per a 
l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la parella, així com d’una Comissió de 
Seguiment. Després de 8 anys, és temps de valorar el seu funcionament, actualitzar tot allò que 
és necessari per adequar-lo a les noves normatives autonòmiques i estatals, i traçar nous 
objectius. 
 
D’altra banda, i amb l’objectiu d’implicar el conjunt de la societat de Terrassa, des de 
l’Ajuntament d’ha impulsat l’elaboració d’un Protocol de Dol en cas de feminicidi o altres 
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assassinats per violència masclista que, després de dos anys de preparació a través de diferents 
comissions i diferents fases (procés participatiu, formació...) està a punt per ser publicat. 
 
També hem de tenir en compte que la violència contra les dones es manifesta de diferents 
formes a cada societat. Algunes pràctiques culturals perjudicials per a les dones estan molt 
arrelades i són plenament acceptades per les comunitats, com és el cas de la MGF, una pràctica 
tradicional molt estesa a l’Àfrica i l’Àsia que vulnera els drets de les nenes i, segons reconeix 
l’OMS, té conseqüències molt negatives en la salut física, psicològica, sexual i reproductiva. A 
Catalunya, com arreu, aquesta pràctica és prohibida, però l’arribada de poblacions originàries de 
regions on encara es practica, fa necessari un abordatge integral per a la seva prevenció i per a 
l’eventual intervenció en cas que es detecti algun cas. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució 
/Acord 

Promoure i aconseguir 
adhesions al Protocol de 
Dol a la ciutat de Terrassa 
en   casos de feminicidis i 
altres assassinats per 
violència masclista.   

Data / òrgan Data: 24/11/2017 
Òrgan: Ple municipal 
Aquesta PR té la seva base en un 
Acord de la Junta de Portaveus 
l’octubre de 2015 per elaborar un 
Protocol de Dol en cas de feminicidi i 
altres assassinats per violència 

masclista a la ciutat de Terrassa.  
ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Avaluació  del Protocol Integral per a 
l’Abordatge de la violència masclista 
en l’àmbit de la parella 

- S’avalua el funcionament del 
Protocol per a l’Abordatge 
Integral de la Violència 
Masclista en l’àmbit de la 
parella 

- Avaluació del Protocol 
per a l’Abordatge 
Integral de la Violència 
Masclista en l’àmbit de 
la parella (Sí/No) 

2 

Redacció del Protocol de Dol en cas 
de feminicidi i altres assassinats per 
violència masclista a la ciutat de 
Terrassa i difusió del mateix per 
aconseguir l’adhesió del màxim de 
persones i entitats 

- Es publica el Protocol de Dol 
 
- Es realitza una campanya de 
difusió i adhesió del Protocol 
de Dol 
 

- Existència del Protocol 
(Sí/No) 
-  Realització de la 
campanya de difusió 
(Sí/No) 
- Nombre d’adhesions 
d’entitats i particulars  
al Protocol (d/h) 

 3 

Elaboració d’un Protocol per a 
l’abordatge de la Mutilació Genital 
Femenina 

- S’elabora un Protocol de 
prevenció de la MGF 
 
- Es crea un circuit per a la 
prevenció de la MGF i el seu 
abordatge 

- Elaboració  del 
Protocol de MGF 
(Sí/No) 
- Creació del circuit de 
prevenció de la MFG 
(Sí/No) 

 Impacte gènere 

Disposar de protocols té un impacte positiu perquè aglutina tots els organismes 
que han d’intervenir i ordena quines són les seves competències i àmbits 
d’actuació; millora la capacitat de resposta davant situacions previstes o 
imprevistes i, per tant, millora l’atenció i la qualitat de vida de les persones que 
rebran aquests serveis. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017     
2108 350.850 80.153   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   52.000   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

Subvenció per a l’atenció a 
dones i menors en situació 
de violència masclista 

Diputació de Barcelona  13.000  

      

 
Nota: al 2018 s’han modificat la denominació i contingut dels programes econòmics, és per això que no 
s’indica el pressupost 2017, ja que no són coincidents. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa IGUALTAT DE GÈNERE 

Codi Orgànic  3466 

Codi Programa 23108 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s’organitza en dos 
àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) i Programes i Projectes.  
 
El SIAD està format pel Servei d’Acollida, el Servei d’Assessorament Jurídic, el Servei 
d’Assessorament Laboral, el Servei d’Inserció Laboral per a Igualtat d’Oportunitats i 
el Servei d’Atenció Psicològica, que atén exclusivament dones en situació de 
violència masclista que necessiten d’un acompanyament especialitzat. 
 
Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, 
formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, 
dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, organitza activitats de 
prevenció les violències masclistes, ofereix formació i assessorament al personal 
tècnic de les Regidories i al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar 
la perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin a terme.  
 

Missió 

 
El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega: 
 

- D’oferir informació a totes les dones majors d’edat sobre els seus drets 
en els àmbits social, jurídic i laboral, i de prestar atenció psicològica a 
les dones que es troben en situació de violència masclista. 

 
- D’organitzar campanyes i altres activitats de divulgació, formació i 

recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, 
de prevenir les violències masclistes i de donar suport tècnic i econòmic 
a les entitats i grups de dones. 

 
- D’oferir formació i assessorament al personal tècnic de les Regidories i 

al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la 
perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin 
a terme. 

 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local per a 
l’Ocupació de 
Terrassa 

Pla integral de lluita contra l’atur a nivell de ciutat on es plantegen els programes 
específics de lluita contra l’atur. S’incorporen actuacions específiques per als 
col·lectius de major dificultat d’inserció laboral, com ara les dones.  

Pla Director de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014-2020, aprovat el febrer de 
2015, esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la 
ciutat. Estableix, a grans trets, les següents orientacions globals: Promoure una 
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2014-2020 ciutadania solidària, crítica i compromesa / Contribuir al desenvolupament humà 
sostenible local mitjançant una cooperació municipal eficaç / Coordinar la 
resposta d’acció humanitària i d’emergència dels agents de la ciutat. 
És un marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat que 
incorpora objectius específics per promocionar els drets de les dones arreu.  

Terrassa Ciutat 
Amiga de les 
Persones Grans 

Projecte promogut per l’OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entès 
aquest com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i 
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura 
que envelleixen. Inclou actuacions específiques per a les dones grans. 

Pla Local de Drogues 
de Terrassa 2017-
2020 

Pla estratègic de ciutat, liderat pel propi Servei de Salut i Comunitat, que estableix 
les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum 
de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven. 

Incorpora la perspectiva de gènere i té en compte que les motivacions per iniciar-se 
en el consum tenen un clar component de gènere que es manifesta, també, en el 
tipus de droga que es consumeix.  

Pla Local d’Inclusió 
Social de Terrassa 

Estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els agents implicats, 
per tal d’aplicar mesures en xarxa en l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió. 
Inclou actuacions específiques per als col·lectius de dones en risc d’exclusió social.  

Pla Estratègic per als 
Usos i la Gestió del 
Temps a Terrassa 

El Pla planteja unes propostes d’actuació que serveixin de base per a definir 
l'estratègia en relació amb les noves polítiques d'organització dels usos i la gestió 
del temps a Terrassa. 
Incorpora actuacions per modificar l’actual distribució de temps i tasques en funció 
del sexe.  

Pla Local de 
Joventut 2017-2021 
 
 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits i té en compte en les 
actuacions les diferències de gènere.  

Pla Local d’Atenció a 
les Capacitats 
Diverses i 
l’Accessibilitat 2016-
2020 

Document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. El Pla, 
aprovat al febrer del 2016, és el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis 
municipals de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 
Incorpora accions específiques per a les dones tenint en compte les seves 
necessitats específiques. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE       
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
3 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
6 
 

Diagnosi  

A la nostra societat, bona part de la població infravalora les conseqüències de pertànyer al 
gènere femení i encara hi ha serioses dificultats per percebre les discriminacions. 
Probablement, perquè pot semblar contradictori parlar de “desigualtats” en societats 
formalment igualitàries. Factors positius, com l’accés de les dones a l’educació superior, 
l’augment del nombre de dones que treballen o la major visibilitat de les reivindicacions de 
les dones (especialment en matèria de violència masclista) eclipsen el fet que la societat, 
l’educació i la cultura continuen essent androcèntriques i que els homes, en masculí, són 
l’autoritat simbòlica, continuen sobrereperesentats a  la vida pública i encara juguen un 
paper massa secundari a la vida privada.  
Són necessàries, doncs, actuacions que convidin a la reflexió i que ajudin a fer visibles les  
desigualtats en els diferents espais socials, amb especial atenció a la defensa dels drets, la 
participació, l’educació en igualtat i la recerca amb perspectiva de gènere.   
 

Objectius 

- Mantenir la tasca d’informació sobre l’exercici dels drets de les dones que es realitza des 
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones).  

 
- Donar acompanyament tècnic i suport econòmic al moviment associatiu que treballa per 
la igualtat de gènere a Terrassa.  

 
- Reivindicar activament els drets de les dones. 

 
- Fomentar models més coresponsables pel que fa a la implicació de dones i homes en les 
tasques domèstiques i de cura. 

 
- Reforçar les eines per a la coeducació d’infants i joves. 

 
- Fomentar la investigació i la recerca amb perspectiva de gènere. 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Mantenir la tasca d’informació sobre l’exercici dels drets de les dones que es realitza des del 
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). 

1 

El SIAD atén les dones majors d’edat de Terrassa sobre tot tipus de qüestions relacionades amb 
l’exercici dels seus drets en els àmbits social, jurídic i laboral. A més a més, mitjançant el conveni 
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’atén a les dones dels següents municipis del 
Partit Judicial de Terrassa: Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.  
El SIAD atén, de mitjana, unes 1.100 dones cada any, i tot i que sovint s’associa exclusivament a 
dones que pateixen violència masclista, el cert és que la meitat de les usuàries no es troben en 
aquesta situació i acudeixen al SIAD per consultes diverses. Únicament el Servei d’Atenció 
Psicològica atén exclusivament a les dones que es troben en situació de violència masclista.  La 
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resta de serveis són: 
- El Servei d’Acollida, que recull les demandes i facilita la informació sol·licitada i, si és 

necessari, s’encarrega de la derivació de les dones a altres serveis específics. 
- El Servei d’Assessorament Jurídic facilita informació general en matèria de drets civil, 

dret de família i dret penal, per resoldre, entre altres: demandes explícites de 
separació i divorci, arrendament, herències, filiacions, custòdies, etc.  

- El Servei d’Assessorament Laboral facilita informació general en matèria de dret 
laboral per resoldre, entre altres: qüestions relacionades amb les discriminacions per 
raó de gènere en el mercat laboral, d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat 
sexual, acomiadaments, contractacions, retribucions, prestacions i subsidis, etc.  

- El Servei d’Inserció Laboral ofereix suport individualitzat a les dones que volen 
incorporar-se o reincorporar-se al mercat laboral, acompanyant-les en l’elecció d’un 
itinerari formatiu i de reforç de competències. També organitza tallers de millora de 
les habilitats personal per facilitar la inserció professional.  

 

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 Contractació de professionals per 
reforçar els serveis del SIAD 

- Es contracta una persona per 
al Servei d’Assessorament 
Laboral 
 
 
 
 
 
- Es contracta una mediadora 
cultural per facilitar la 
comunicació entre les dones 
que no coneixen les llengües 
oficials i les tècniques dels 
serveis 
 
- Es contracta una persona per 
a reforçar els tallers 
prelaborals per a dones 
migrades 
 
 
 
 
- Es contracta una empresa 
per al manteniment i millora 
del Programa de Gestió 
d’Usuàries 

- Contractació d’una 
persona per al Servei 
d’Assessorament 
Laboral (Sí/No) 
- Nombre de dones 
ateses i nombre de 
cites concertades 
 
- Contractació d’una 
mediadora cultural 
(Sí/No) 
- Nombre de dones 
ateses i de cites 
concertades 
 
- Contractació d’una 
persona per reforçar 
tallers prelaborals 
(Sí/No) 
-  Nombre de persones 
que assisteixen als 
tallers 
 
- Contractació d’una 
empresa per al 
manteniment del 
Programa de Gestió 
d’Usuàries (Sí/No) 

2 
Realització d’accions informatives i 
divulgatives sobre el SIAD 

- S’editen materials 
divulgatius del SIAD 
 
- Es realitzen un mínim de 6 
sessions informatives als 

- Edició de materials 
(Sí/No) 
 
- Realització de les 
sessions informatives 
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Districtes de la ciutat (Sí/No) 
- Nombre de persones 
que hi assisteixen (d/h) 

Impacte gènere 
Aquestes accions tenen un impacte de gènere positiu, perquè s’adrecen a les 
dones del municipi en general i, molt específicament, a aquelles que es troben 
en situació de vulnerabilitat (dones migrades, dones que cerquen feina,...) 

Indicadors associats al programa 

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

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

 
Sí 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Donar acompanyament tècnic i suport econòmic al moviment associatiu que treballa per la 
igualtat de gènere a Terrassa. 

2 

 
L’associacionisme ha estat el canal més clàssic i també més visible de participació de les dones. 
Les entitats van fer possible el salt de moltes dones des de l’espai privat a l’àmbit públic, van 
afavorir la creació de xarxes, l’establiment de vincles amb la comunitat, la realització de 
projectes de creixement personal... Ara, aquest associacionisme s’enfronta a una nova realitat i a 
nous reptes.  A Terrassa, existeixen actualment 20 entitats i grups de dones que treballen 
específicament per la igualtat de gènere, i també hi ha centenars d’entitats generalistes que, de 
mica en mica, van incorporant objectius vinculats a la igualtat de gènere.  
El Servei de Polítiques de Gènere dóna suport al moviment associatiu que treballa per la igualtat 
de gènere a través de la convocatòria de subvencions anuals i, també, de l’acompanyament 
tècnic i de gestió.  
A més, la recent reforma del Reglament Municipal d’Igualtat de Gènere, ha incorporat l’obligació 
que les entitats que rebin finançament municipal, incorporin explícitament actuacions per 
combatre l’assetjament sexual i a favor de la igualtat. 
 

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 
Convocatòria anual de subvencions 
per a la realització d’activitats que 
incorporin la perspectiva de gènere 

- Es presenten a la 
convocatòria programes que 
incorporin la perspectiva de 
gènere 
 

- Relació de les 
subvencions atorgades 
- % d’entitats 
generalistes que es 
presenten a la 
convocatòria de 
subvencions 

2 
Assessorament tècnic a les entitats 
que ho sol·licitin 

- Es respon a totes les 
demandes d’assessorament 
tècnic sol·licitades per les 
entitats 

- Nombre d’entitats 
ateses, de visites 
concertades i 
d’atencions 
telefòniques realitzades 
anualment 

3 

Assessorament a les entitats que 
reben fons públics de l’Ajuntament 
de Terrassa per complir les 
obligacions que marquen els articles 

- Es realitzen sessions 
informatives adreçades a les 
entitats que reben fons 
públics de l’Ajuntament de 

- Nombre de sessions 
realitzades i nombre 
d’entitats que hi 
participen 
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15 i 16 del Reglament Municipal 
d’Igualtat de Gènere 

Terrassa 

 Impacte gènere 
Positiu perquè aconseguirem que les entitats que no es dediquen específicament 
al foment de la igualtat, incorporin la perspectiva de gènere en les seves 
actuacions.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 

En aquest cas no és necessari desagregar les dades per sexes perquè no hi participen 
persones directament, sinó entitats. En tot cas, es podria valorar la rellevància de 
comptabilitzar si les persones que acudeixen a la formació en nom de les entitats, són 
homes o dones.  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Reivindicar activament els drets de les dones. 

3 

 
El Servei de Polítiques de Gènere organitza anualment un seguit de campanyes i accions de 
sensibilització, formatives, informatives i lúdiques que tenen per objectiu reivindicar activament 
els drets de les dones d’aquí i d’arreu. El mes de març, coincidint amb el Dia Internacional de les 
Dones, es tria una temàtica al voltant de la qual giren les activitats que tant el SPG com les 
entitats ofereixen al conjunt de la ciutadania. 
 
Així mateix, en col·laboració amb el Cinema Catalunya, programa anualment un cicle de cinema 
que té la particularitat d’oferir films on el protagonisme el tenen les relacions de gènere, ja sigui 
perquè mostren models diferents de masculinitat i feminitat o perquè aborden problemàtiques 
que tenen a veure amb els rols, els estereotips, els prejudicis, etc. L’any 2018 és previst que 
aquesta actuació sigui transversal amb altres serveis, de manera que s’incorporin criteris 
transaccionals que, a més del gènere, incorporin altres factors de desigualtat, com ara l’origen, la 
classe, l’edat, l’orientació sexual, etc.  
 
Per últim, és interessant destacar que, arran de la declaració simbòlica de Terrassa com a ciutat 
feminista, cada any es realitza una campanya informativa i de sensibilització on es recullen els 
principals arguments per defensar els drets de les dones.  
 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Declarar Terrassa 
“Ciutat Feminista” 

Data / òrgan Data: 23/03/2016 
Òrgan: Ple municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Campanya al voltant del Dia 
Internacional de les Dones 

- Realització de la campanya 8 
de març 

- Nombre d’entitats hi 
que participen  
- Nombre de persones 
que hi participen (h/d) 

2 
Cicle de cinema per abordar la 
igualtat de gènere 

- Realització del cicle de 
cinema per la igualtat de 
gènere 

- Nombre de serveis 
que hi participen 
- Nombre de persones 
que participen a cada 
sessió (h/d) 

3 
Campanya “Terrassa, ciutat 
feminista” 

- Realització d’accions de 
sensibilització  

- Nombre d’accions que 
es realitzen  
- Nombre de persones 
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que hi participen (h/d) 

4 

Participació de les dones en 
esdeveniments culturals, esportius o 
socials de rellevància per la ciutat 

- Participació a la Fira 
Modernista 
- Participació a la Cursa de la 
Dona 

- Nombre de persones 
que hi participen (h/d) 

 Impacte gènere 

Aquest programa contribueix a la igualtat entre dones i homes perquè a través 
de diferents actuacions fa visibles les desigualtats i discriminacions que viuen les 
dones i els homes, promou la participació, sensibilitza la societat en general i 
proposa accions dreçades a remoure les desigualtats de gènere estructural que 
existeixen a la societat i que situen les dones en una posició de discriminació i 
desavantatge.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. 
Fomentar models més coresponsables pel que fa a la implicació de dones i homes en les 
tasques domèstiques i de cura. 

4 

El Servei de Polítiques de Gènere ha realitzat fins el moment diverses campanyes i actuacions en 
matèria de coresponsabilitat adreçades a tot tipus de públics que han inclòs accions de 
sensibilització ciutadana, recerques, xerrades, tallers i cursos, entre d’altres.  
Tot i els canvis produïts en els darrers anys, sent destacada la progressiva incorporació dels 
homes en la gestió i la realització de les tasques domèstiques i de cura, cal continuar treballant 
per reduir les desigualtats existents i promoure models més coresponsables que permetin que 
homes i dones puguin gaudir plenament de tots els seus temps vitals. Especialment, cal incidir en 
la difusió de models igualitaris entre la població més jove. 

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  
Campanya per fomentar models 
familiars més coresponsables 

- Es duu a terme de la 
campanya 

- Realització de la 
campanya (Sí/No) 
- Nombre de persones 
que hi participen (d/h) 

 Impacte gènere 

La distribució real de les tasques i el temps que cada persona hi dedica és un gran 
indicadors sobre les oportunitats reals que cada persona disposa en la seva vida. 
Sabem, perquè totes les enquestes d’usos del temps així ho afirmen, que les 
dones, independentment que treballin o no fora de la llar, són majoritàriament 
responsables de la cura de les persones dependents (adultes o infants) i que, els 
rols tradicionals de gènere, els assigna el rol de principals responsables de l’àmbit 
domèstic. Fer visible aquesta realitat i les conseqüències que té per a les dones, i 
introduir factors de canvi que facin que els homes adoptin un rol més 
coresponsable, tindrà un impacte de gènere enorme, tant en les dones, que 
disposaran de més temps i de temps de més qualitat, com per als homes, que 
participaran en l’àmbit afectiu i domèstic i trencaran amb la masculinitat 
patriarcal hegemònica que també els ha estat imposada.  

Indicadors associats al programa 

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

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Reforçar les eines per a la coeducació d’infants i joves. 

5 

Entenem que ‘coeducar’ va més enllà d’educar conjuntament nois i noies o joves, i que cal una 
actuació conscient, decidida i  intencionada de mostrar les desigualtats per raó de sexe i de 
modificar els estereotips i prejudicis que les provoquen.  
La coeducació ha estat una de les línies de treball clàssiques de la Regidoria de Polítiques de 
Gènere. En aquest sentit, s’ofereixen tot un seguit de tallers i altres activitats de sensibilització 
tant a les escoles com als centres de secundària i a les AMPA, així com premis per fomentar la 
coeducació en l’entorn escolar.  

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  
Tallers sobre igualtat de gènere als 
centres educatius 

- Es realitzen un mínim de 8 
tallers als centres d’educació 
primària i secundària i 5 
tallers a AMPA 

- Nombre de tallers 
realitzats 
- Nombre de 
participants (d/h) 

 2 

Convocatòria, conjuntament amb el 
Servei d’Educació,d el premi en 
valors Montserrat Roig 

- Es publica la convocatòria 
del premi en valors 
Montserrat Roig 

- Nombre de centres 
que es presenten  

 Impacte gènere 

Aquest programa incorpora clarament el gènere perquè vol transmetre els valors 
de la igualtat i fomentar la construcció de relacions interpersonals i afectives 
igualitàries, coresponsables i respectuoses. A llarg termini, desmuntar 
estereotips de gènere pot ajudar a millorar la tria d’estudis i professions, que 
sovint es fa en base a prejudicis sexistes, i a prevenir situacions de violència 
masclista.   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Fomentar la investigació i la recerca sobre igualtat de gènere. 

6 

El Servei de Polítiques de Gènere fa més d’una dècada que treballa per fomentar els estudis 
inèdits i amb perspectiva de gènere que aportin dades noves i aprofundeixin en l’anàlisi de la 
realitat social, política, econòmica, laboral i cultural de les dones de Terrassa, a través 
bàsicament de la Beca de recerca Maria Verger.  
A més, per primer cop, es vol obrir una línia que s’adreci a l’alumnat de Batxillerat perquè, en els 
treballs de recerca que obligatòriament han de realitzar, s’incorpori també la mirada de gènere.  

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  
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ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Convocatòria d’ un premi per als 
millors treballs de recerca de 
Batxillerat que incorporin la 
perspectiva de gènere 

- Es convoca del premi 

- Nombre de centres 
que hi participen 
- Nombre de treballs 
presentats 

 2 
Convocatòria bianual de la Beca de 
recerca Maria Verger 

- Es convoca de la Beca 
- Nombre de projectes 
presentats 

 Impacte gènere 

Aquest programa contribueix a un millor coneixement de la realitat dels homes i 
les dones de Terrassa a partir de la investigació i, en tant que es fa amb 
perspectiva de gènere i incorpora dades i anàlisis de la realitat social, política, 
econòmica, etc., ajuda a identificar les situacions de desigualtat, passades o 
presents.  D’altra banda, la creació d’un premi a Batxillerat esperem que generi 
interès per abordar temàtiques curriculars des d’una òptica diferent, i incentivi 
més investigacions en aquesta línia.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
En principi les dades no es desagregaran per sexes perquè fan referència de projectes, 
estudis etc. No obstant això, es podria recollir el sexe de les persones que presenten els 
seus treballs als concursos.  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017     
2018  15.211 23.275  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

1.200,00  22.965   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
Nota: al 2018 s’han modificat la denominació i contingut dels programes econòmics, és per això que no 
s’indica el pressupost 2017, ja que no són coincidents. 
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SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ACTIVA + 60 

Codi Orgànic  3461 

Codi Programa 33409 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROMOCIÓ GENT GRAN 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Promoció de la Gent Gran promou programes que ajuden les persones 
grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les persones 
de més de 60 anys de la ciutat. El servei vol donar resposta a les inquietuds i 
adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.    
L'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que 
treballen per a la gent gran en l'activitat municipal mitjançant el Consell Municipal 
de la Gent Gran. Amb la seva participació, aquestes entitats poden aportar 
elements per a millorar la qualitat de vida individual i social de les persones grans 
de la ciutat. 
 
El Programa Activa+60 promou diferents activitats que fomenten un envelliment 
actiu i saludable, millorant la qualitat de vida de la gent gran. Les activitats tenen el 
propòsit de promoure la convivència i les relacions entre les persones participants, 
van adreçades a afavorir les relacions personals i el vincle per tal d’evitar situacions 
de solitud i d’exclusió social. A més a més, es promouen accions d’intercanvi amb la 
resta de la ciutadania del territori, entre la diversitat social i cultural. 
 
El Programa Activa +60 incorpora les següents accions: 
 
- Cicle de Cinema: projecció de pel·lícules de diverses temàtiques i col·loqui 

posterior. 
- Viure la Natura: excursions a la natura per tal de donar a conèixer la riquesa 

de l’entorn. 
- Exposicions d’Art a la ciutat: visites guiades a exposicions d’art de la ciutat. 
- Centenaris: homenatge, a través d’una felicitació, a les persones que fan 100 

anys al llarg de l’any. 
 

Missió 

Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins per augmentar les relacions 
amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l’exclusió social i familiar de les 
persones grans, impulsant l’oferta d’activitats dels casals, centres cívics, 
biblioteques, equipaments esportius... i de programes específics adreçats al perfil 
actual deles persones jubilades. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 57 

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? 

 
 
3 

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

 
 
0 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
3 
 

Diagnosi  

 
Es recullen dades d’assistència des de la perspectiva de gènere en totes les activitats del 
programa, però no se’n fa l’anàlisi corresponent.  Les dades que tenim del 2016 són: 
 

Activitats i Projectes_Any 2016 Sessions H D Total 

Cicle cinema  6     784 

Exposicions d’art a la ciutat 8 53 63 116 

Viure la natura 8 170 79 249 

Centenaris   6 6 
 

Objectius 

 
- Desenvolupar el conjunt de programes i activitats de la programació de l’Activa + 60 

tenint en compte la participació social de les dones grans de la ciutat i els seus 
interessos. 

- Incorporar la perspectiva de gènere al fer la tria de les activitats. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

CICLE CINEMA 
En el Cinema Catalunya es projecten  pel·lícules sobre temes que permeten reflexionar i aporten 
valors humans i relacionats amb les persones grans. Després de cada projecció s’obre un 
col·loqui amb el públic per opinar sobre el tema plantejat. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Projecció de pel·lícules amb debat 
posterior 

- Aconseguir més participació 
en el debat 
 

- Nombre persones 
participants (h/d) 
- Nombre de pel·lícules 
projectades 

 2 
Incorporar la perspectiva de gènere 
al triar les pel·lícules 

- Donar més visibilitat a les 
problemàtiques que afecten a 
homes i dones 

Nombre de pel·lícules 
que hagin incorporat la 
perspectiva de gènere 

 Impacte gènere 
Sí, ja que disposar del recull de dades disgregades per sexe ens ajudarà a tenir 
més informació sobre l’impacte del gènere en aquesta activitat. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

VIURE LA NATURA 
Programa que ofereix excursions de dificultat diversa per donar a conèixer l’entorn natural i 
cultural de la nostra terra, amb la col·laboració del Centre Excursionista de Terrassa, el Club 
Muntanyenc Terrassa i Excursionistes.cat. Es fan un total de 10 sortides a l’any de març a 
novembre en dimarts o dijous. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Excursions de dificultat diversa per 
donar a conèixer l’entorn natural i 
cultural de la nostra terra 

- Manteniment del nombre de 
persones participants 

- Nombre persones 
assistents (h/d) 

 Impacte gènere 
S’ha detectat que és una activitat en la que assisteixen més homes que dones, 
per tant, es preveu analitzar les diferències de gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

Observacions 
Farem una anàlisi amb les entitats que organitzen aquestes sortides sobre les diferències 
de gènere trobades en aquesta activitat. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

EXPOSICIONS D’ART A LA CIUTAT 
Visites guiades i amb acompanyament de personal del Servei de Promoció Gent Gran a 
exposicions d’art de la ciutat.  Es fan visites a exposicions al Centre Cultural, Sala d’exposicions 
Casa Soler i Palet, Sala Muncunill i Amics de les Arts. El Servei de Promoció de la Gent Gran fa la 
tria de les exposicions a visitar a partir del catàleg de programació de cadascuna d’aquestes 
galeries. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Visites guiades amb acompanyament 
a les exposicions d’art 

- Manteniment del nombre de 
persones participants 

- Nombre de visites 
- Nombre d’assistents 
(h/d) 

 2 
Incorporar la perspectiva de gènere 
en la tria d’artistes 

- Aconseguir un major 
equilibri entre els homes i 
dones artistes  dins les 
possibilitats que ofereixen els 
catàlegs 

- Percentatge 
d’exposicions visitades 
on les artistes siguin 
dones 
 

 Impacte gènere 
Dins les possibilitats que hi ha en l’oferta dels catàlegs, es buscarà equilibri entre 
el nombre de dones i d’homes artistes que exposen la seva obra. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

CENTENARIS 
És un homenatge que es fa a les persones que han arribat als cent anys de vida. Des d’alcaldia es 
realitza una vista per felicitar les persones que fan 100 anys al llarg de l’any, i es fa entrega d’una 
placa commemorativa. Aquesta activitat es fa prèvia petició al Servei de Promoció de la Gent 
Gran de les persones interessades o les seves famílies. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Felicitació per part de l’alcaldia i 
entrega de la placa de record 

- Visitar al 100% de les 
persones que ho han sol·licitat  
- Lliurar el 100% de les 

- Percentatge de 
plaques lliurades/ 
persones demandants 
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plaques 
 

- Percentatge de visites 
efectuades/ persones 
demandants 
- Nombre de persones 
centenàries (h/d) 

 Impacte gènere No 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
S’ha detectat que hi ha participat, majoritàriament, dones centenàries, fet que ve motivat 
perquè les dones tenen una esperança de vida més llarga. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa TERRASSA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS 

Codi Orgànic  3461 

Codi Programa 33409 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROMOCIÓ GENT GRAN 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Promoció de la Gent Gran promou programes que ajuden a les 
persones grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les 
persones més grans de més de 60 anys de la ciutat. El servei vol donar resposta a les 
inquietuds i adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.    
L'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que 
treballen per a la gent gran en l'activitat municipal mitjançant el Consell Municipal 
de la Gent Gran, amb la seva participació, aquestes entitats poden aportar elements 
per a millorar la qualitat de vida individual i social de les persones grans de la ciutat. 
  
La Xarxa Mundial de les Ciutats Amigues de les Persones Grans és una iniciativa de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que ha anat adquirint rellevància a escala 
global. L’objectiu de la Xarxa és impulsar l'envelliment actiu i millorar la qualitat de 
vida del col·lectiu mitjançant la participació, la millora de les condicions de la salut i 
l'augment de la seguretat del entorn. 
 
A la nostra ciutat es porta a terme el projecte Terrassa, Ciutat Amiga de les 
Persones Grans per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entenent l’envelliment 
actiu com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i 
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura 
que envelleixen. 
 
Aquest projecte és un  projecte de ciutat que estimula i combina iniciatives 
diverses: públiques, privades –lucratives i no lucratives- i de la comunitat. 
 

Missió 

Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins per augmentar les relacions 
amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l’exclusió social i familiar de les 
persones grans, impulsant l’oferta d’activitats dels casals, centres cívics, 
biblioteques, equipaments esportius... i de programes específics adreçats al perfil 
actual de les persones que es jubilen.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 57 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

  

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
2 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
 
4 

Diagnosi  

 
Un projecte que permet a la ciutat no només avaluar les condicions actuals d'amigabilitat 
per a la gent gran en diversos àmbits (espai públic, habitatge, servei socials, participació...), 
sinó que també permet establir propostes d'accions que millorin la seva amigabilitat alhora 
que aprofita el potencial que les persones grans poden oferir. 
 
Per això s'ha realitzat un diagnòstic de ‘l‘amigabilitat’ de la ciutat, o el que és el mateix: el 
grau de benestar que experimenten els ciutadans i ciutadanes grans que hi viuen, a partir 
de l'opinió de les pròpies persones implicades, la gent gran, i persones implicades en 
serveis que s’hi relacionen. Les conclusions d'aquest diagnòstic, brinden l'oportunitat 
d'avançar en diferents àmbits amb la finalitat de promoure i millorar l'envelliment actiu de 
la gent gran de Terrassa. 
 
D’aquest diagnosi han sorgit  52 accions que formen part del ‘Pla d’Acció de Terrassa Ciutat 
Amiga de les Persones Grans’. Aquestes accions permetran analitzar l’impacte del gènere 
en cadascuna d’elles, conèixer i posar en valor les contribucions, els sabers i l’experiència 
femenina, alhora que fa visible les diferències i la vulnerabilitat que pateixen les dones 
grans. 

Objectius 

 
Recollir les dades de cadascuna de les accions del Pla d’Acció per avaluar-les cadascuna 
d’elles incorporant la mirada de la perspectiva de gènere. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

AVALUAR LES ACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans  
El Pla d’Acció sorgeix de la realització d’un diagnòstic de ‘l‘amigabilitat’ de la ciutat, o el que és el 
mateix: el grau de benestar que experiment els ciutadans i ciutadanes grans que hi viuen, a 
partir de l'opinió de la gent gran, i persones implicades en serveis que s’hi relacionen. Les 
conclusions d'aquest diagnòstic són les que promouen el disseny i desenvolupament del Pla 
d'Acció i  la seva implementació, són una sèrie accions transversals que afecten les diferents 
àrees municipals i en la majoria de les ocasions al conjunt de la ciutadania.    

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
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Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Fer l’avaluació del Pla d’acció 
 

- Fer l’avaluació abans de 
finals del 2018 

- Avaluació feta (Sí/No) 

 2 

Demanar als serveis que incorporin 
la visió de la perspectiva de gènere 
en la avaluació de les accions 
desenvolupades dins del Pla d’Acció 

- Retorn de l’avaluació per 
part dels serveis, on 
incorporin la perspectiva de 
gènere 

- Incorporació de la 
perspectiva de gènera 
en l’avaluació (Sí/No) 

 Impacte gènere 

La recollida de la informació de moltes d’aquestes 52 accions permetrà analitzar 
l’impacte del gènere en cadascuna d’elles, conèixer i posar en valor les 
contribucions, els sabers i l’experiència femenina, alhora que visibilitzarà les 
diferències i la vulnerabilitat que pateixen les dones grans. 

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)  

Observacions  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SUPORT A ENTITATS 

Codi Orgànic  3461 

Codi Programa 33409 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROMOCIÓ GENT GRAN 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Promoció de la Gent Gran promou programes que ajuden a les 
persones grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les 
persones més grans de més de 60 anys de la ciutat. El servei vol donar resposta a les 
inquietuds i adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.    
 
L'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que 
treballen per a la gent gran en l'activitat municipal mitjançant el Consell Municipal 
de la Gent Gran, amb la seva participació, aquestes entitats poden aportar elements 
per a millorar la qualitat de vida individual i social de les persones grans de la ciutat. 
 
El suport a les entitats es realitza a través de: 
 
Subvencions i ajuts a les entitats: atorgament de subvencions i ajuts a les entitats 
de la ciutat que desenvolupen accions de promoció de la gent gran. 
 
Fira de la Gent Gran: esdeveniment, a través d’una fira, amb el propòsit de donar a 
conèixer el teixit associatiu de gent gran de la ciutat. 
 

Missió 

Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins per augmentar les relacions 
amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l’exclusió social i familiar de les 
persones grans, impulsant l’oferta d’activitats dels casals, centres cívics, 
biblioteques, equipaments esportius... i de programes específics adreçats al perfil 
actual de les persones que es jubilen. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 57 

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? 

 
3 
 

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

 
0 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
3 
 
 

Diagnosi  

 
L’any 2017 han demanat subvenció 16 de les 22 entitats de gent gran que hi ha a la ciutat. 
No es demana tenir en compte la perspectiva de gènere a l’hora de sol·licitar la subvenció 
per a les activitats que realitzen les entitats, ni les entitats recullen cap indicador al 
respecte. 
 

Objectius 

 
Informar a les entitats de la necessitat de tenir en compte la perspectiva de gènere a l’hora 
de sol·licitar la subvenció i en l’elaboració dels seus programes i activitats, tenint en compte 
l’obligació que estableix la normativa actual. Les entitats han de disposar d’un protocol per 
a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe o subscriure un model marc que 

l’Ajuntament de Terrassa oferirà a totes les que no en disposin. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SUBVENCIONS ECONÒMIQUES A LES ENTITATS DE GENT GRAN  
Atorgar les subvencions i ajuts a les entitats atès si els projectes presentats reuneixen els 
requisits i criteris establerts a les bases dins de l’àmbit Promoció de la Gent Gran i les línies de 
subvenció d’aquest servei (promoció i foment de l’associacionisme de gent gran i promoció i 
foment de l’envelliment actiu i saludable), i si han assolit una valoració suficient. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Informar a les entitats de les 
novetats a l’hora de sol·licitar les 
subvencions 

- Incorporació de la 
perspectiva de gènere en els 
seus programes 

- Nombre de sessions 
informatives 
- Nombre d’entitats 
que sol·liciten 
subvenció 
- Nombre de 
programes/activitats 
on s’ha incorporat la 
perspectiva de gènere 

 Impacte gènere  No 
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Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

FIRA DE LA GENT GRAN 
Activitat on es posa a la pràctica la voluntat d’enfortir el teixit associatiu, creant capital social i 
contribuint a la seva difusió i a la seva promoció. Es mostra a tots els ciutadans i ciutadanes el 
potencial actiu de la gent gran associada i es fa participar a les persones que no estan associades  
en diverses activitats que es creen de manera específica al llarg de la Fira. 
El Servei de Promoció de la Gent Gran dóna el suport logístic i econòmic necessari per la 
realització de la fira. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Promoure la realització de la Fira de 
la Gent Gran 

- Aconseguir augmentar 
l’assistència en les diferents 
activitats de la fira 
- Aconseguir augmentar o 
mantenir el  nombre 
d’estands 

- Nombre d’entitats 
participants 
- Nombre d’estands 
exposats 
- Nombre de 
participants (h/d) 

 2 
Suport econòmic i logístic per la 
realització de la Fira de la Gent Gran 

 

- Pressupost destinat 
- Material cedit 
- Nombre de sol·licituds 
de cessió de material 
ateses 

 Impacte gènere No 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 

Aquesta és una activitat que es va iniciar a l’abril de l’any 2017, amb la intenció 
d’englobar la Fira de la Gent Gran que es duia a terme cada any al maig o juny i les 
activitats que es feien el mes d’octubre com a Mes de la gent gran. A l’any 2017 la Fira de 
la Gent Gran té un espai més gran tant físic com temporal, cosa que li dóna molta més 
rellevància i impacte social. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PLA ESTRATÈGIC DE LA GENT GRAN 

Codi Orgànic  3461 

Codi Programa 33409 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROMOCIÓ GENT GRAN 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Promoció de la Gent Gran promou programes que ajuden les persones 
grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les persones més 
grans de més de 60 anys de la ciutat. El servei vol donar resposta a les inquietuds i 
adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.    
 
L'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que treballen 
per a la gent gran en l'activitat municipal mitjançant el Consell Municipal de la Gent 
Gran,  amb la seva participació, aquestes entitats poden aportar elements per a 
millorar la qualitat de vida individual i social de les persones grans de la ciutat. 
 
El Pla Estratègic de la Gent Gran ha de ser una eina que ens permeti definir les línies 
estratègiques i els objectius a treballar en relació a la gent gran en els propers anys, 
així com realitzar un diagnòstic de la situació actual i de les necessitats, que ens 
permeti fer previsions de cara a possibles escenaris de futur.  
 

Missió 

Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins per augmentar les relacions 
amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l’exclusió social i familiar de les 
persones grans, impulsant l’oferta d’activitats dels casals, centres cívics, biblioteques, 
equipaments esportius... i de programes específics adreçats al perfil actual de les 
persones que es jubilen. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 57 

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? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
 
5 

Diagnosi  

L’envelliment de la població  és un fenomen general a les societats occidentals, i la ciutat de 
Terrassa no n’és una excepció. Aquest és el resultat del progressiu augment de l’esperança 
de vida i, alhora, d’unes baixes taxes de natalitat i fecunditat que fa dècades que es 
mantenen.  

Segons l’estudi elaborat per l’OESST, “Projecció Demogràfica de Terrassa. Horitzó 2026” es 
preveu un creixement del saldo migratori, una baixa fecunditat (naixements) i un envelliment 
de la població amb un clar augment del nombre de persones grans. A partir de l’any 2019, es 
registren més defuncions que naixements. 

És conegut, d’altra banda, que l’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes. 
Segons l’IDESCAT (2015), a Catalunya l’esperança de vida en néixer era de 83 anys, 80,4 per 
als homes i 85,9 per a les dones.   

Que hi hagi més dones que homes grans és un fet gairebé universal, que es produeix 
pràcticament a totes les cultures i en totes les èpoques. Aquest és un fenomen que s’explica 
per múltiples variables (biològiques, històriques, culturals, socials...) que superen l’abast 
d’aquesta diagnosi. En qualsevol cas, el que interessa destacar és que la proporció de dones 
és més elevada que la d’homes. A Terrassa, per exemple, segons dades de 2016, la gent gran 
(65 anys i més) representaven el 18,5 % de la població. De les 6.556 persones que s’inclouen 
en aquesta etapa de la vida, el 60 % eren dones i el 40 % eren homes. Ara bé, la diferència 
augmenta a mida que augmenta l’edat i les dones majors de 85 anys són el 69 % del total de 
persones que superen aquesta edat.  

Ara bé, no es tracta només d’una qüestió estadística. Les desigualtats de gènere existeixen a 
totes les etapes de la vida, i que, probablement són més evidents entre les persones que ara 
tenen més de 65 anys, nascudes a la dècada dels anys 30 i 50 del segle passat, quan la 
socialització i els rols socials, eren oficialment sexistes. En aquest sentit no hem d’oblidar que 
moltes dones grans no van poder, en el seu moment, estudiar o treballar, de manera que ens 
trobem amb dones analfabetes o amb nivells d’instrucció baixos, que participen menys en el 
món associatiu, cultural o esportiu, que no han tingut opcions en el mercat laboral, que en 
general no tenen recursos econòmics propis, etc.  La crisi econòmica ha afectat amb especial 
cruesa les dones grans i n’ha fet visible la vulnerabilitat, entre d’altres coses perquè, davant 
la manca d’ingressos familiars han intentat reincorporar-se al mercat laboral i cotitzar per 
obtenir una pensió de jubilació que ajudi a mantenir les seves famílies, i  perquè han estat el 
suport de les famílies suplint els serveis de cura i atenció de persones dependents que les 
administracions han deixat de prestar.  

A l’hora de plantejar un Pla Estratègic de la Gent Gran no es poden obviar totes aquestes 
particularitats. Per això és necessari que incorpori la perspectiva de gènere de manera  
transversal en totes les actuacions, sens perjudici de promoure, si cal, mesures específiques 
adreçades a les dones en els diferents àmbits d’actuació que abasti, incloent-hi l’abordatge 
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de la violència, també la masclista.  

En concret, dins el Pla estratègic i en l’eix de seguretat, es crearà una Taula de prevenció del 
maltractament de la ciutat.  EIMA, entitat especialitzada en la prevenció i detecció del 
maltractament a les persones grans a Catalunya, alerta que tan sols entre el 20-40 % de 
casos de maltractament són denunciats al nostre territori i apunta que la baixa detecció té 
diferents causes: complexitat del fenomen, entorn privat on ocorre el maltractament i 
culpabilitat, entre altres.  

Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de la Generalitat (2015): 

- Els homes predominen de manera aclaparadora entre els responsables d’accions negatives 
freqüents. 70,7 % són homes, davant el 29,3 % que són dones.  

- La distribució per sexes de les persones grans que han patit accions negatives algunes o 
moltes vegades és superior entre les dones, però s’aproxima a la distribució demogràfica, 
amb una predominança dels homes  en matèria d’abusos econòmics i de les dones en la 
resta d’àmbits. Homes 42,6 % (tipologia d’abús, predomina l’abús econòmic) i dones 57,4 % 
(tipologia de maltractament: tots). 

Aquestes dades i altres estudis d’àmbit estatal i català corroboren que el risc de patir 
maltractament augmenta pel fet de ser dona. La Taula de prevenció del maltractament, 
tindrà doncs una clara visió de gènere per la protecció que mereixen les dones grans en 
aquest àmbit.  

Objectius 

 
- Elaborar un Pla Estratègic de la Gent Gran amb perspectiva de gènere.  

 
- Crear una Taula de Prevenció dels Maltractaments de la Gent Gran.  

 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

ELABORAR EL PLA ESTRATÈGIC DE LA GENT GRAN 
Aquest pla aborda tres àmbit generals:  

- Les persones grans i el seu desenvolupament, centrat en un conjunt d’accions que 
potenciïn el reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans 

- El foment de la salut i el benestar en la vellesa, dedicat a assegurar l’accés universal 
i equitatiu als serveis de salut i la prevenció i intervenció en els problemes de salut 
mental 

- La creació d’entorns propicis i favorables, que es desenvoluparà a través 
d’actuacions en relació a l’habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Elaboració diagnosi 
- Anàlisi de la realitat, dades 
prospectives 

- Diagnosi realitzat 
(Sí/No) 

 2 Disseny del Pla Estratègic - Línies estratègiques - Pla redactat (Sí/No) 
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 Impacte gènere 

La redacció i acord d’un Pla Estratègic per al a gent gran que incorpori la 
perspectiva de gènere permetrà atendre de manera més eficient les necessitats 
dels homes i les dones que es troben en aquesta etapa de la vida i contribuirà a 
reduir les desigualtats entre sexes, atesa la gran invisibilitat de les problemàtiques 
que afecten específicament les dones grans.  

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 
No es recullen dades desagregades per sexe perquè és una actuació que focalitza el treball 
metodològic, estratègic, en detriment de l’atenció directa o la dinamització de les persones.  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

GENERAR LA TAULA TÈCNICA DE GENT GRAN PER LA PREVENCIÓ DEL MALTRACTAMENT A LES 
PERSONES GRANS 
En el marc de les actuacions del Pla Estratègic de la Gent Gran i, concretament dins l’àmbit 
d’actuació dedicat a la creació d’entorns propicis i favorables, es treballarà també en la creació 
d’una Taula tècnica de prevenció dels maltractaments a la gent gran. Aquest òrgan serà co-liderat 
per Serveis Socials i Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa, implicant a 
tots els recursos interns i externs de l’Ajuntament que actuen en l’àmbit de la gent gran: salut, 
seguretat, jurídic, entorns residencials, SIAD...  
 
La Taula té com a objectius:  

- Dotar les persones integrants de la Taula de la informació necessària per conèixer la 
realitat dels maltractaments vers la gent gran en totes les seves dimensions: jurídic, 
atenció en totes les seves fases, situació actual...  

- Elaborar un protocol d’abordatge del maltractament a la gent gran, diferenciat per 
l’àmbit domiciliari i el residencial  

- Establir mecanismes de formació i sensibilització a altres professionals que atenen a 
les persones grans  

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Creació d’una Taula de 
maltractament vers la gent gran, el 
màxim de representativa de 
professionals i agents per tal 
d’establir els mecanismes de 
prevenció i intervenció, de forma 
consensuada 

- Creació de la Taula 
 
- Formació adreçada al 
personal implicat 
 
- Compromís per formar els 
seus equips 
 
- Diversitat de serveis 
participants a la Taula 

- Taula creada (Sí/No)  
- Nombre de sessions de 
formació 
- Nombre de sessions de 
treball realitzades 
- Nombre de serveis 
municipals representats 
a la Taula 
- Nombre de serveis 
externs representats a la 
Taula  

 2 
Elaboració de circuits d’intervenció 
en relació a l’àmbit domiciliari 
 

- Presentació del circuit en 
tots els àmbits de la ciutat 

- Circuït elaborat (Sí/No) 
- Nombre de sessions de 
presentació 

 3 
Elaboració de circuits d’intervenció 
en relació a l’àmbit residencial 

- Presentació del circuit en 
tots els àmbits de la ciutat 
 

- Circuït elaborat (Sí/No) 
- Nombre de sessions de 
presentació 
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 Impacte gènere 

Incloure la violència masclista com un tipus de violència que cal abordar, tindrà un 
impacte positiu en el coneixement i la prevenció d’un fenomen poc conegut i real. 
Segons alguns estudis europeus, una de cada quatre dones grans pot haver estat 
objecte d’un abús dins la relació de parella en l’últim any.  
La violència masclista entre les dones més grans de 65 anys és un fenomen poc 
visible i que no es sol denunciar, tant per raons culturals com per motius 
econòmics, ja que les dones agredides, pateixen els maltractaments de fills 
(homes) que són al seu càrrec i això suposa complexitat de relació i la dependència 
econòmica que es puguin donar a nivell familiar.  

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 
No es recullen dades desagregades per sexe perquè és una actuació que en el seu inici està 
enfocada a l’elaboració metodològica, tant de la taula com dels circuits que s’hi puguin 
elaborar.  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa TALLERS 

Codi Orgànic  3461 

Codi Programa 33409 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei PROMOCIÓ GENT GRAN 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
El Servei de Promoció de la Gent Gran promou programes que ajuden a les 
persones grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les 
persones més grans de més de 60 anys de la ciutat. El Servei vol donar resposta a 
les inquietuds i adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.    
 
L'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que 
treballen per a la gent gran en l'activitat municipal mitjançant  el Consell Municipal 
de la Gent Gran, amb la seva participació, aquestes entitats poden aportar 
elements per a millorar la qualitat de vida individual i social de les persones grans 
de la ciutat. 
 
Els Tallers per a gent gran s’organitzen sobre diferents temàtiques i centres 
d’interès, tenint en compte la seva demanda. Els tallers es desenvolupen a través 
de xerrades informatives i tallers pràctics com ara consum, salut, cultura, pintura, 
fotografia, informàtica, economia, prevenció de riscos, foment de la lectura, 
idiomes...). 
 
L’oferta de tallers, en la seva majoria, es dirigeixen als casals i entitats de la ciutat. 
També s’organitzen tallers trimestrals en el Casal Anna Murià. 
 

Missió 

Fomentar l’envelliment actiu i saludable i l’empodarament de les persones grans, 
obrint camins per augmentar les relacions amb diferents col·lectius de la ciutat, 
evitant així l’exclusió social i familiar de les persones grans, impulsant l’oferta 
d’activitats dels casals, centres cívics, biblioteques, equipaments esportius... i de 
programes específics adreçats al perfil actual de les persones que es jubilen. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 57 

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? 

 
3 
 

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

 
0 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
3 

Diagnosi  

 
S’ha detectat, per observació directa, que la demanda de dones i homes és diferent 
depenent de la temàtica del taller. Actualment no s’analitzen les dades des de la 
perspectiva de gènere. 
 

Objectius 

 
- Recollir l’assistència als tallers distingint el nombre d’homes i dones en cadascun. 
- Oferir varietat de tallers, atenent la demanada i tenint en compte la perspectiva de 

gènere cara el 2019. 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

OFERTA DE TALLERS PER A GENT GRAN 
Es contracta, per concurs públic, una empresa per oferir tallers al Casal Municipal Anna Murià i 
d’altres que es fan dins la programació del Servei de Promoció de la Gent Gran, tenint en compte 
els  interessos i les demandes de les persones grans. 

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

Compromís PM 57 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Realització de tallers per a gent gran 

- Aconseguir mantenir el 
nombre de persones 
participants 
- Aconseguir mantenir o 
augmentar el nombre de 
tallers 

- Nombre de persones 
participants (h/d)  
- Nombre de tallers  

 2 
Estudiar i considerar la tipologia dels 
tallers des de la perspectiva de 
gènere cara al 2019 

- Realització l’anàlisi de la 
demanda  

- Realització de l’estudi 
(Sí/No) 

 3 
Estudi de satisfacció de les persones 
participants 

- Aconseguir un bon  grau de 
satisfacció de les persones 
participants dels tallers 

- Grau de satisfacció de 
les persones 
participants (h/d) 

 Impacte gènere Anàlisis de les dades, de les diferències de gènere segons la tipologia dels tallers. 

Indicadors associats al programa 

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

Observacions 
S’ha detectat diferències de gènere segons la temàtica dels tallers, per la qual cosa es 
demanarà a l’empresa que ofereix els tallers que faci una estudi al respecte. 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 205.846 213.921 13.300 14.300 
2108 213.295 231.921 16.300 14.300 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

23.000     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

    

      

 
Nota: A la informació econòmica consten altres despeses no associades directament a cap dels objectius 
operatius i que representen més del 50% del pressupost del Servei, com ho són el lloguer d’edificis, neteja, 
conservació d’edificis, etc.  
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SERVEI DE SALUT I COMUNITAT 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI     
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Codi Orgànic  3413 

Codi Programa 31103 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SALUT I COMUNITAT 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Desenvolupament de programes i activitats per promoure hàbits i estils de vida 
saludables, generar entorns promotors i protectors de la salut i, en definitiva, una 
ciutat saludable, amb una perspectiva d’equitat en salut. 

Missió 
Millorar l’estat de salut de la població promovent la creació d’entorns saludables i 
l’adquisició i manteniment d’estils de vida saludables. En definitiva, fer que la 
conducta saludable sigui la més fàcil d’adoptar. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 51, 52, 53, 54, 55 i 56 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local de 
Joventut 2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 

Terrassa Ciutat 
Amiga de les 
Persones Grans 

Projecte promogut per l’OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entès 
aquest com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i 
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura 
que envelleixen. 

Pla Local de 
Drogues de 
Terrassa 2017-2020 

Pla estratègic de ciutat, liderat pel propi Servei de Salut i Comunitat, que estableix 
les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum 
de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven. 

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 
 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

Els determinants socials de la salut no es distribueixen de forma aleatòria, i determinats 
col·lectius estan en una situació de major vulnerabilitat. Els principals eixos de vulnerabilitat 
en salut són: la classe social (desafavorida), el sexe/gènere (femení) i l’edat (infantil i gent 
gran). Aquests eixos de vulnerabilitat venen influenciats i estan correlacionats amb el que 
anomenem determinants socials de la salut (educació, feina, vivenda, pobresa, entorn físic), 
per tant l’actuació per la millora de la salut d’aquests col·lectius ha de plantejar-se en el 
marc d’actuacions paral·leles en aquests determinants de la salut. [Aquest aspecte, des del 

Servei de Salut i Comunitat, és objecte d’abordatge en el projecte Itineraris 360º]. 

Objectius 
Durant l’any 2018 es pretén consolidar el programa ‘Jocs al Pati’, que promou el joc actiu en 
l’àmbit educatiu (infantil) conjuntament entre nois i noies. A més de promoure el joc actiu, 
pretén trencar els jocs estereotipats i segregats per sexe. 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

PLA LOCAL DE DROGUES 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

El gènere condiciona la relació que les persones tenen amb les drogues, i també la 
consideració social dels consums. En el cas dels homes, hi ha una certa tolerància i 
acceptació social del consum, principalment en el cas de l’alcohol, malgrat que es tracti 
d’un consum problemàtic als espais públics. En les dones, aquest mateix consum no és 
socialment acceptat, principalment quan parlem del consum d’alcohol i de medicaments 
per prescripció mèdica. Així, el consum femení queda relegat a l’àmbit privat, per les 
connotacions socials que el consum públic presenta en dones. El consum problemàtic privat 
en dones es genera a partir de circumstàncies socials que resten en segon pla (dificultat de 
conciliació de la vida laboral i familiar, exclusivitat en la cura de la llar i la família, 
precarietat econòmica i del treball...) i que generen, alhora, problemàtiques somàtiques 
(ansietat, cefalees, dolors musculars, alteració del patró son-vigília, insomni...) que són 
medicalitzades, en lloc de ser abordades des d’una intervenció integral que treballi les 
causes generadores. 

Objectius 
- Disposar d’un marc estructural col·laboratiu entre entitats, serveis i recursos de la 

ciutat  per a l’abordatge del consum de drogues i els problemes associats, tenint en 
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compte la perspectiva de gènere i el factor generacional.   
- Assolir un major coneixement de la realitat de Terrassa en relació al consum de 

drogues, analitzant, en la mesura que les dades ho permetin, les diferències entre 
homes i dones. 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

CIUTAT CARDIOPROTEGIDA 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
2 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
4 
 

Diagnosi  

La taxa de mortalitat per malaltia isquèmica del cor és més freqüent en homes que en 
dones (7,22% de les defuncions a Terrassa en homes el període 2013-2014 front al 5,78% 
en el cas de les dones). Malgrat això, cal comentar que la simptomatologia és diferent entre 
homes i dones, sent més coneguts i reconeixibles els símptomes en el cas dels homes i, per 
tant, en molts casos episodis greus en dones poden passar desapercebuts, retardant-ne 
l’atenció mèdica. 
En el cas de mort sobtada (per fibril·lació ventricular, que és quan un desfibril·lador pot ser 
útil) la relació amb el sexe no és clara, i depèn del grup d’edat.  

Objectius 

Durant l’any 2018 es valorarà la possibilitat de dissenyar, conjuntament amb els sector 
professional del territori, accions dirigides a millorar el grau de coneixement de les 
diferències entre homes i dones en la forma de presentació dels símptomes de malaltia 
isquèmica.  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

TAULA DE SALUT MENTAL DE TERRASSA 
(no és un programa d’intervenció directa, sinó de millora de la coordinació dels recursos de la ciutat, i 

portat a terme conjuntament amb l’Oficina de Capacitats Diverses)  

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

Els trastorns mentals tenen una distribució diferent entre homes i dones, tot i que no es 
tracta d’una relació en un únic sentit, i depèn del tipus de trastorn. Si bé l’abordatge des 
dels serveis de salut parteix de la no discriminació entre homes i dones, la consideració i el 
tractament social de les malalties mentals si que és diferent entre homes i dones. 

Objectius 
- Es promourà que, des de la Taula, es tinguin en compte els elements i necessitats 

diferencials entre homes i dones en l’àmbit de la Salut Mental. 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
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ITINERARIS 360º: TAULA INTERSECTORIAL DE SALUT 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

L’activitat de molts dels serveis municipals té impacte en la salut de les persones i, sobretot, 
en la construcció d’una ciutat promotora (o no) de salut. Aquest impacte pot ser directe 
(p.e.: qualitat ambiental, espais verds, caminabilitat) o indirecte (accés a serveis culturals, 
educació, etc.). En definitiva, aquesta acció municipal té a veure amb els determinants 
socials de la salut, que no es distribueixen de forma aleatòria i que afecten més un 
col·lectius que uns altres. En el moment que les polítiques municipals tinguin en compte 
aquests factors, s’estarà millorant la salut de la població i, de forma específica, redundarà 
en una reducció de les desigualtats en salut (per qüestió de gènere, situació social i edat). 

Objectius 

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

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

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

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

 
Pel que fa a la perspectiva de gènere, precisament aquest projecte pretén posar-se a 
disposició del servei referent, per a potenciar la lluita contra aquest eix de desigualtat en 
salut. 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

SUPORT A LES ENTITATS DE SALUT DE LA CIUTAT 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
2 
 

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

 
1 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
3 
 
 

Diagnosi  
Les entitats de salut existents a la ciutat són resultat de la iniciativa ciutadana, i que hi hagi 
entitats d’una malaltia o no, depèn de molts factors.  

Objectius - No es considera cap acció específica en aquest àmbit. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES 
El programa de Promoció de la Salut té com a objectiu general el facilitar l'adopció i el 
manteniment d'estils de vida saludable, desenvolupant accions i programes en diversos àmbits 
(educatiu, sociosanitari i comunitari).  
 
El programa que té els següents objectius específics: 
- Reducció de les taxes d’obesitat infantil 
- Facilitar l’adopció d’hàbits saludables en la població infantil i les seves famílies 
- Generar actituds favorables al no consum de substàncies entre la població adolescent, 

retardar-ne l’edat d’inici i evitar els problemes associats al seu consum 
- Promoure una bona salut sexual i reduir els embarassos no desitjats i les infeccions de 

transmissió sexual 
- Incrementar la pràctica d’activitat física saludable entre la població 

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

Compromís PM 51 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Programes ‘Creixem sans’ i ‘Creixem 
més sans’ (educació primària) 

- Mantenir el nombre de 
centres educatius que hi 
participen 

- Nombre de centres i 
alumnes que hi 
participen   

 2 
Intervenció en prevenció consum de 
drogues a secundària 

- Mantenir el nombre de 
centres educatius que hi 
participen 

- Nombre de centres i 
alumnes que hi 
participen  

 3 
Intervenció de promoció de la salut 
sexual a secundària 

- Mantenir el nombre de 
centres educatius que hi 
participen 

- Nombre de centres i 
alumnes que hi 
participen 

4 
Cicle d’activitats per promoure 
l’activitat física saludable 

- Programar i iniciar el cicle, 
amb la participació d’altres 
serveis municipals 

- Nombre d’activitats 
programades 
/realitzades 
- Grau de satisfacció de 
les persones 
participants 

 Impacte gènere 

Els programes ‘Creixem sans’ i ‘Creixem més sans’ contempla accions (com ara 
‘Jocs al Pati’) per a promoure l’activitat física i el moviment tant en nois com en 
noies, trencant els jocs estereotipats i segregats per sexes. 
Les actuacions en l’àmbit de la promoció de la salut sexual a secundària tenen un 
clar impacte diferenciat per gènere, i en menor mesura, les de prevenció del 
consum de drogues. 
Les activitats de promoció de l’activitat física saludable caldria enfocar-les de 
manera que facilitin la participació de les dones, sense oblidar les franges de 
població jove, que abandonen la pràctica d’activitat física en major mesura que 
els homes. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    NO No 

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

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

PLA LOCAL DE DROGUES 
El Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 és un pla estratègic de ciutat que estableix les 
bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de 
l'abordatge dels problemes que se'n deriven.  
Ha estat aprovat per unanimitat, amb data de 20 de juliol de 2017, al Ple municipal de 
l'Ajuntament de Terrassa. S'ha elaborat amb el consens i participació de totes les entitats de 
salut que treballen en aquest àmbit i el configuren també serveis municipals i altres recursos de 
la ciutat. 
 
Els seus objectius són: 

- Disposar d’un marc estructural col·laboratiu entre entitats, serveis i recursos de la ciutat  
per a l’abordatge del consum de drogues i els problemes associats, tenint en compte la 
perspectiva de gènere i el factor generacional 

- Fomentar entre la població actituds favorables a no consumir drogues 
- Disminuir el consum de drogues i/o retardar-ne l’edat d’inici 
- Desenvolupar sistemes eficients per a detectar i orientar casos de consum de drogues 

de forma precoç 
- Donar eines a les persones i als col·lectius per a la gestió dels riscos derivats del consum 

de drogues per tal de reduir-ne els efectes negatius 
- Millorar la qualitat de vida i l’assistència a les persones amb problemes derivats del 

consum de drogues, adaptant-la a les necessitats diferenciades d’homes i dones sense 
oblidar el factor generacional 

- Enfortir les línies d’inserció social i laboral, evitar la marginalitat i l’exclusió social  
- Assolir un major coneixement de la realitat de Terrassa en relació al consum de drogues 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Pla Local de Drogues 2017-2020 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 Elaboració del Pla de treball biennal  Elaborar el Pla biennal  Pla biennal (Sí/No) 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/NO 
Sí (de fonts 
externes) 

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

afirmativa) 
Sí 

Observacions 

Les actuacions que configuraran el Pla biennal no estan definides encara, i dependrà de 
la Comissió Permanent del Pla. De tota manera, cal tenir present que el Servei de 
Polítiques de Gènere en forma part, i que té la funció de vetllar per a què les accions 
contemplin la perspectiva de gènere. 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

CIUTAT CARDIOPROTEGIDA 
Es tracta d’un projecte col·laboratiu (Creu Roja i Consorci Sanitari de Terrassa) per a 
incrementar la probabilitat de supervivència en cas de mort sobtada. Consisteix en la 
instal·lació de DEA (Desfibril·ladors Externs Automàtics) en espais municipals, així com en 
formar personal municipal i població general per a dur a terme primeres intervencions i ús de 
DEA. 
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Els objectius del projecte són: 

- Garantir el manteniment dels 42 aparells instal·lats 
- Donar la formació bàsica inicial al 100% del personal de nova incorporació que hagi de 

responsabilitzar-se de l’ús de DEA 
- Donar la formació de reciclatge necessària per tal de garantir la vigència de l’acreditació 

de la formació al 100% del personal format amb responsabilitat en l’ús de DEA 
- Organitzar activitats de sensibilització i formació en RCP a la població general 

 

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

Compromís PM 53 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 
Disposició de DEA en equipaments 
municipals 

- Mantenir els 42 aparells 
instal·lats 

- Nombre d’aparells 
disponibles 

 2 
Formació del personal municipal 
d’equipaments amb DEA 

- Garantir la formació en l’ús 
dels DEA del nou personal 
municipal dels equipaments 
 
- Garantir que tot el personal 
municipal format en l’ús de 
DEA, fa formació de 
manteniment en un termini 
no superior als 3 anys 

- Nombre de nou 
personal municipal 
format (h/d) 
- % de personal 
municipal format en 
l’ús de DEA que realitza 
formació de 
manteniment en un 
període de 3 anys com 
a màxim 

 3 
Formació en primeres intervencions i 
RCP a població general 

- Mantenir el nombre 
d’intervencions en l’àmbit 
educatiu i comunitari 

- Nombre 
d’intervencions 
realitzades 
- Nombre de 
participants (h/d) 

 Impacte gènere 
En les activitats de formació, es posarà èmfasi en les diferències entre homes i 
dones pel que fa als símptomes de la malaltia isquèmica del cor. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/NO 
Sí 
(formació) 

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

afirmativa) 
Sí 

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

TAULA DE SALUT MENTAL DE TERRASSA 
Espai de reflexió, d’intercanvi d’informació, de coordinació i de recerca per trobar solucions a 
les problemàtiques en matèria de salut mental, i facilitar l’accés als recursos i serveis existents 
a través de polítiques i accions de proximitat. En aquesta Taula hi participen els diferents 
agents de la xarxa de salut mental i serveis municipals, i la dinamització es porta de forma 
conjunta amb el Servei de Capacitats Diverses. 
 
Els objectius de la Taula són:  

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

- Millorar l’atenció sociosanitària de les persones amb malaltia mental 
- Millorar la xarxa de recursos de salut mental 

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

Compromís PM 54 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 
Reunions del Plenari de la Taula de 
Salut Mental 

- Mantenir la periodicitat de 
les reunions 

- Nombre de reunions 
celebrades/previstes 

 2 
Estudi sobre les possibilitats i 
viabilitat de generar accions 
preventives 

- Proposar activitats de 
prevenció entre els diversos 
actors (recursos) de la Xarxa 

- Estudi i proposta 
realitzat (Sí/No) 

 Impacte gènere 
En cas de dur-se a terme l’estudi, es vetllarà per a que es tingui en compte 
l’impacte per gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SI Sí 

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

Observacions 

Les activitats programades estan subjectes a les decisions que pren la pròpia Taula. Els 
serveis municipals implicats actuen com a dinamitzadors, però no decideixen les accions 
a dur a terme. La proposta indicada (estudi accions preventives) és una proposta que ha 
sorgit de la pròpia Taula, però no hi ha certesa que es pugui realitzar. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 

ITINERARIS 360º: TAULA INTERSECTORIAL DE SALUT 
La Taula Intersectorial de Salut és un instrument de coordinació, planificació i avaluació de 
l’impacte en salut de les actuacions que es duen a terme des dels serveis municipals. La seva 
constitució deriva de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Estrategia Nacional de 
Prevención y Promoción de la Salud, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
adhesió que fou aprovada en el Ple de l’Ajuntament del 27 de març de 2014.  
Aquesta és una experiència innovadora en el nostre entorn, ja que probablement som el primer 
municipi de Catalunya que posa en marxa una Taula Intersectorial de Salut municipal. 

- La Taula Intersectorial de Salut ha de ser l’instrument a través del qual l’Ajuntament de 
Terrassa desenvolupi l’Estratègia de Salut en Totes les Polítiques promoguda per l’OMS, 
i que actualment està a l’agenda tant del Departament de Salut com de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Els objectius que persegueix són els següents: 

- Dotar d’un espai on reflexionar i debatre sobre l’impacte que tenen en la salut de les 



 133 

persones algunes de les actuacions de cadascun dels serveis municipals 
- Detectar i potenciar les actuacions que poden generar sinergies entre serveis 

municipals, en la línea marcada per l’Estratègia de Promoció i Prevenció 
- Incloure la visió i el valor de salut en determinades actuacions municipals 
- Mesurar i preveure l’impacte en salut de les polítiques municipals 

- Impulsar l’Estratègia de Salut en Totes les Polítiques promoguda per l’OMS 
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 
Diagnòstic de salut d’un barri de 
Terrassa amb perspectiva de salut a 
totes les Polítiques 

- Diagnòstic de salut i informe 
realitzat 

- Realització del 
diagnòstic (Sí/No) 
- Presentació pública 
dels resultats (Sí/No) 

 Impacte gènere 
En la confecció del diagnòstic es tindrà en compte els possibles impactes 
diferencials en funció del gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SI No 

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

6 

SUPORT ENTITATS DE SALUT 
Es presta suport i es col·labora amb les entitats de la ciutat per tal de donar a conèixer la seva 
activitat i col·laborar en l’organització d’activitats diverses. 
 
Els objectius plantejats són: 

- Establir un marc de col·laboració amb les entitats per tal de facilitar la difusió de les 
seves activitats i objectius 

- Creació de sinergies entre les entitats, que ajudin a millorar el reconeixement i 
l’activitat de les que tenen menys capacitat de mobilització 

- Celebració de la Fira d’Entitats, en el marc del Dia Mundial de la Salut 
- Suport en l’organització d’activitats solidàries de les entitats 

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

Compromís PM 55 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

 1 
Suport tècnic i econòmic a entitats 
de salut per a activitats de 
sensibilització 

- Incrementar el nombre 
d’activitats de difusió i 
coneixement de les entitats 
de salut de la ciutat 

- Nombre d’activitats 
dutes a terme per les 
entitats 
 

 Impacte gènere  No s’espera que l’activitat tingui un impacte diferencial entre homes i dones. 

Indicadors associats al programa 

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 232.448 76.600 74.895  
2018 239.222 77.975 74.895  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  77.385,84   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI     
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Codi Orgànic  3467 

Codi Programa 91203 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Mitjançant la gestió de l’1% del pressupost municipal s’articulen mecanismes i 
actuacions per generar, promoure i donar suport a l’acció de les entitats locals i de 
la ciutadania en l’àmbit de la cooperació internacional i el desenvolupament. Tot 
prenent consciència de la situació del món i les desigualtats que impliquen 
determinades polítiques. Això es fa mitjançant accions d’ajuda humanitària, de 
sensibilització i educació pel desenvolupament, projectes de cooperació,  
participació a fòrums supralocals i d’altres actuacions. 

Missió 

- Fer arribar la cooperació terrassenca, directament o per mitjà de les entitats 
solidàries, als pobles i comunitats del Sud. En aquest sentit, la cooperació 
terrassenca ha de contribuir a l’eradicació de la pobresa material i a la 
denúncia de les seves causes estructurals. La finalitat és ajudar a satisfer 
necessitats bàsiques de la població receptora, oferint-li i acompanyant-la en 
noves oportunitats i capacitats, per gaudir de la pròpia cultura, sobre la base 
de preservar els recursos naturals. 

- Promoure la cultura de la pau i la solidaritat en tots els pobles del món. El 
coneixement de la realitat mundial, el respecte global als drets humans, el 
suport actiu a aquelles polítiques que facin possible la democràcia. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 50 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Director de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
2014-2020 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014-2020, aprovat el febrer de 
2015, esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la 
ciutat. 
Estableix, a grans trets, les següents orientacions globals: Promoure una 
ciutadania solidària, crítica i compromesa / Contribuir al desenvolupament humà 
sostenible local mitjançant una cooperació municipal eficaç / Coordinar la 
resposta d’acció humanitària i d’emergència dels agents de la ciutat. 

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 
 

AJUDA HUMANITÀRIA D’EMERGÈNCIA 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes?   

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.   
 
5 
 

Diagnosi  

A les grans crisis humanitàries es produeix una vulnerabilitat general de tota la població 
però de manera molt especial i especifica això encara és més greu entre les dones, la 
població infantil i la gent gran. 
 
D’altra banda, segons el tipus de crisi, l’afectació diferencial d’un o altre col·lectiu és encara 
més acusada. La situació de les dones empitjora si parlem de crisis bèl·liques o 
enfrontaments armats, ja que són objecte d’abusos de tot tipus i sovint per part de totes les 
faccions que intervenen en els conflictes. 
 
En el moment de dissenyar l’acció a desenvolupar cal que es tinguin en conte aquests 
factors per tal d’incloure accions de correcció i adaptació en el sentit que plantegem. 
 

Objectius 

Les intervencions d’emergència han de contemplar la perspectiva de gènere, sempre que 
sigui possible sense malmetre la urgència de l’actuació. 
 
Cal que tinguin en compte l’abordament dels següents objectius específics des de les 
especificitats de les necessitats i riscos de les dones (sempre que el programa ho permeti): 
 

- Protecció física i seguretat 
- Planejament i emplaçament del refugis 
- Aigua i sanejament 
- Alimentació i agricultura 
- Cures mediques, higiene i salut 
- VIH/Sida 
- Violència sexual i de gènere 
- Prostitució 
- Tràfic de persones 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
3 
 

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

 
2 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.  
 
5 
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Diagnosi  

Els projectes de cooperació no sempre incorporen específicament la planificació amb 
perspectiva de gènere, cal que tinguin en compte: 
 
- El reconeixement exprés de la desigualtat o la discriminació 
- L’anàlisi de les relacions de gènere en determinats contextos 
- L’objectiu estratègic de l’apoderament de les dones 
- La claredat del procés participatiu, tant de les dones com dels homes 
 
En aquest sentit, és bàsic que tota acció per al desenvolupament estigui alineada amb 
l’objectiu 5è dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Objectius 

L’objectiu genèric és que els projectes de cooperació al desenvolupament contemplin 
actuacions per assolir el punt 5è dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  
 
Caldrà que els projectes plantegin els mecanismes necessaris per a fer el seguiment i 
l’avaluació del desenvolupament d’aquests aspectes. 
 
Objectiu 5è. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.  
Aquest ODS conté les fites següents:  
5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món  
5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic 
i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació 
5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com 
la mutilació genital femenina 
5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, 
mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de 
polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat 
compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país 
5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de 
lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública  
5.6 Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de 
conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el 
Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les 
conferències 

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA 

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   

Objectius  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
 

APORTACIONS A ALTRES ORGANISMES INTERNACIONALS 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida  
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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   

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

AJUDA HUMANITÀRIA D’EMERGÈNCIA 
La ciutat de Terrassa manifesta la seva solidaritat, amb motiu de les crisis humanitàries 
provocades per fenòmens naturals o per conflictes armats, fent arribar la solidaritat mitjançant 
l'ajuda d'emergència o per la rehabilitació en catàstrofes que periòdicament assolen regions del 
planeta i commouen l'opinió pública ciutadana. L'experiència ha fet evolucionar l'ajut des de la 
solidaritat emotiva inicial- basada en la recollida de productes, passant per l'enviament de 
diners al país afectat o el seu entorn per adquirir els productes necessaris- fins a la signatura de 
convenis amb organitzacions especialitzades que garanteixen l'acció immediata a la zona 
afectada.  

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

Compromís PM 50 

Pla sectorial Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014/2020 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Conveni amb Creu Roja 
- Signatura del conveni per 
respondre a emergències 
humanitàries 

 2  Conveni amb ACNUR 
- Signatura del conveni per 
respondre a emergències 
humanitàries 

 3  Conveni amb Farmamundi 
- Signatura del conveni per 
respondre a emergències 
humanitàries 

4 Fons per altres emergències 
- Disposar de recursos 
econòmics per respondre a 
emergències humanitàries 

- Nombre de convenis 
perfeccionats 
- Nombre d’actuacions 
- Recursos econòmics 
esmerçats 
  
  

 Impacte gènere 
Les intervencions d’emergència han de contemplar la perspectiva de gènere, 
sempre que sigui possible, sense malmetre la urgència de l’actuació. 

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 

2 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 
Des de l'any 1995 l'Ajuntament obre una convocatòria per a totes les entitats solidàries de la 
ciutat que volen contribuir amb el seu esforç al desenvolupament dels països empobrits 
mitjançant projectes de cooperació sobre el terreny. Des de llavors s'han realitzat 402 projectes 
de cooperació, que han comptat amb una aportació municipal superior als cinc milions d'euros.  

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

Compromís PM 50 

Pla sectorial Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014/2020 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Convocatòria de subvencions per a 
projectes de cooperació 

- Gestió de la convocatòria 
d’ajuts a projectes de 
cooperació 

- Nombre de projectes 
presentats 
- Nombre de 
subvencions atorgades 
- Recursos econòmics 
esmerçats 

 2 Cooperació directa o concertada 
- Establir projectes de 
cooperació directa 
ciutat/ciutat 

- Nombre de projectes 
de cooperació 
- Recursos econòmics 
esmerçats 

 Impacte gènere 

L’objectiu genèric és que els projectes de cooperació al desenvolupament 
contemplin actuacions per assolir el punt 5è dels Objectius al Desenvolupament 
Sostenible.  
Caldrà que els projectes plantegin els mecanismes necessaris per a fer el 
seguiment i l’avaluació del desenvolupament d’aquests aspectes. 

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 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA 
Mitjançant programes d’Educació pel desenvolupament es promou entre la ciutadania la 
cultura de la pau i la solidaritat en tots els pobles del món. El coneixement de la realitat 
mundial, el respecte global als drets humans, el suport actiu a aquelles polítiques que facin 
possible la democràcia.  

En el decurs de l’any i amb el lema comú de ‘Terrassa Solidària’ es programen diversos blocs 
d’activitats i, mitjançant la convocatòria pública de subvencions per a activitats a la ciutat en 
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, les organitzacions col·laboren en la 
programació estable que es realitza a la ciutat amb les seves iniciatives. 

D’altra banda, l’Ajuntament dóna suport a les acollides estivals per part de famílies 
terrassenques. És una manera de conèixer de primera mà situacions de vulnerabilitat i injustícia 
que pateix la població de països amb problemes greus.  

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

Compromís PM 50 
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Pla sectorial Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014/2020 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Consell de Solidaritat i Cooperació 
internacional 

- Reunions del plenari i la 
permanent 

- Nombre de reunions 

2 
Programacions d’Educació per al 
Desenvolupament 

- Promoure l’Educació pel 
desenvolupament entre la 
població 

- Entitats participants a 
les activitats 
convocades 

3 
Subvencions per a activitats de 
sensibilització 

- Facilitar la tasca de 
sensibilització de les entitats 
ciutadanes 

- Recursos esmerçats 
- Subvencions 
atorgades 

4 Programa ‘Terrassa Solidaria’ 

- Difondre aspectes 
relacionats amb la Cooperació 
internacional i les entitats que 
col·laboren 

- Nombre de 
programes produïts 

5 Formacions 

- Formació a entitats i 
professionals en qüestions 
relacionades amb l’àmbit de 
gestió 

- Nombre de 
participants (h/d) 

6 Activitats a les escoles 
- Sensibilització als centres 
escolars 

- Centres i assistents a 
les activitats (h/d) 

7 Festa Major Solidaria 
- Participació de les entitats 
en el Marc de la Festa Major 

- Entitats participants  

8 Dia del Comerç Just - Sensibilització 
- Nombre d'activitats 
organitzades a la ciutat 

9 Cafè Ciutat - Sensibilització 
- Ajuntaments 
participants 

10 
Actuacions especifiques d’acollida de 
persones refugiades 

- Gestió de l’acollida de 
persones refugiades 

- Places d’acollida a 
persones refugiades 
(h/d) 

 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 

4 

APORTACIONS A ALTRES ORGANISMES INTERNACIONALS 
Des de Terrassa actuem de forma coordinada amb institucions, entitats i agents que treballen 
en l'àmbit de la cooperació, sigui amb les altres administracions públiques o amb institucions 
d'abast supramunicipal. Actualment, formem part de tres organismes que requereixen del 
pagament d’una quota per a ser membres de ple dret. 

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

Compromís PM 50 

Pla sectorial Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014/2020 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 
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1  Quota Fons Català de Cooperació - Conveni 

 2 
Quota Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Saharaui 

- Conveni 

 3 
Quota Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 

- Conveni 

 - Nombre de xarxes a 
les que estem adherits 
  
  

 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 110.370 41.849  
528.000  

(dels quals 254.394 € es 
van transferir a cap 7) 

- 

2018 112.508 41.849  
577.000 

(dels quals 225.001 € són 
a cap 7) 

- 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   27.500   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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SERVEIS SOCIALS 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa EAIA 

Codi Orgànic  3313 

Codi Programa 23101 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Els EAIA estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball 
social i l'educació social. Reben els casos en situació de desemparament o en 
risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics o la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels 
infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades 
per a cada cas. 

Missió 
Donar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d'edat que 
requereixen, per al seu abordatge, una especialització tècnica. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local en matèria de 
Serveis Socials 
 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins 
l’àmbit de les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i 
desenvolupen els principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament 
legal vigent. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
2 
 

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

 
3 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 
 

Diagnosi  

 
Des de l’EAIA s’organitzen cursos de formació per a les famílies ateses des del Servei. 
Aquestes formacions es realitzen des de l’any 2012 i van dirigides a pares i mares que tenen 
a càrrec els seus fills i filles, o bé per a famílies acollidores que tenen atorgada la guarda i 
custòdia d’infants i/o adolescents sota tutela de la Generalitat de Catalunya.  
 
Des de l’EAIA es valora positivament poder realitzar aquests cursos. El treball en grup 
efectuat fins ara ens ha permès una intervenció diferent amb les famílies ateses, ha facilitat 
el vincle amb altres professionals i han ajudat a la valoració diagnòstica des d’un prisma 
diferent, allunyat de l’entrevista de control i seguiment individual. 
 
La selecció de les famílies participants al curs l’efectua tot l’equip tècnic, per poder realitzar 
la posterior difusió dels cursos a les famílies. En aquesta difusió s’implica als homes i a les 
dones i es tenen compte totes les seves necessitats (fills i filles a càrrec, horaris, càrregues 
familiars, ocupació, disponibilitat, motivació, etc.). 
 
En els cursos efectuats fins ara, majoritàriament són les mares o les acollidores qui hi 
assisteixen i hi participen activament, essent d’un 10-15% la participació dels homes o 
acollidors.    
 
La nostra hipòtesi vers aquesta realitat s’explica per la delegació del rol de cura a les dones 
i, en canvi, pel rol del homes més vinculat al món laboral.  
 

Objectius 
Implicar els homes en els cursos d’habilitats parentals/marentals. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. EAIA_ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN ALT RISC SOCIAL 

1 

Els seus objectius són: 
- Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i realitzar el seguiment dels infants i 

adolescents en situació de risc o de desemparament, així com llurs famílies.                                   

- Garantir una bona coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social i amb la resta 
de serveis d’infància de la comunitat.       

- Desenvolupar intervencions socials que no s'hagin de dur a terme en establiments 
especialitzats que derivin de les orientacions i programes individuals. 

- Elaboració dels informes i dictàmens de caràcter tècnic que demani la DGAIA. 

- Fer propostes de mesures administratives per aquelles situacions d'alt risc que ho 
requereixin. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Gestió dels expedients 
- Atendre el 100% dels casos 
derivats en els terminis 
establerts 

- Nombre d’expedients 
oberts (h/d) 
- Nombre d’expedients 
tancats (h/d) 
- Nombre de casos 
nous (h/d) 
- Nombre de casos amb 
compromís 
socioeducatiu  
- Nombre d’informes 
realitzats  

2 
Assessorament i intervencions 
conjuntes 

- Realitzar l’assessorament del 
100% dels casos 

- Nombre 
d’assessoraments 
realitzats  

 3  Derivació i coordinació de casos 
- Realització del 100% dels 
estudis en els terminis 
establerts 

- Nombre de casos 
derivats  a Serveis 
Socials  
 - Nombre d’estudis 
realitzats de casos 
derivats a Serveis 
Socials  
- Nombre de casos 
derivats a la DGAIA   
- Nombre d’estudis 
realitzats de casos 
derivats a la DGAIA  

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

TREBALL GRUPAL_CURS DE FORMACIÓ EN HABILITATS PARENTALS 
Realitzar un treball grupal a través d’un curs de formació en habilitats de cura a infants amb 
una major participació dels homes. El curs pretén la millora de les capacitats parentals en 
general (horaris, normes, hàbits...). 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Desenvolupament del curs de 
formació amb una participació major 
dels homes 

- Aconseguir una participació 
mínima del 40% homes 

Nombre d’homes 
participants 

 2 
Divulgació del curs amb tríptics 
informatius 

- Oferir la informació a tots els 
homes 

Nombre de pares que 
venen a les entrevistes 

 Impacte gènere 
El fet d’incloure els homes en la cura dels infants tindrà un impacte directe en la 
qüestió de gènere per tal d’evitar la reproducció de rols convencionals i que no 
recaigui l’atenció dels fills i filles, únicament en les dones. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017 459.667 4.700  -   

2018 615.393 4.700 -  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  506.707,11   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI      
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

Codi Orgànic  3313 

Codi Programa 23102 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEIS SOCIALS 
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DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
Conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips 
tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de 
les persones. 
 
Les seves funcions són: 
 
- Informació, orientació i assessorament 
- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió 
- Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups 
- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de 

l'àrea territorial corresponent 
- Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin 

determinats per via reglamentària 
- Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la 

seva intervenció 
- Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció 

especialitzada 
- Treball social comunitari 

 

Missió 
Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, 
famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o 
d'exclusió. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 17 i 19. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local en matèria de 
Serveis Socials 
 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins 
l’àmbit de les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i 
desenvolupen els principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament 
legal vigent. 

Pla Local d’Inclusió 
Social de Terrassa 
 

Aprovat al març del 2011, estableix els mecanismes de cooperació i 
concertació entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en 
l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
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 
 

Diagnosi  

 
El Reglament municipal per a la prestació d’ajuts d’urgència social, aprovat l’octubre de 
2010, regula els ajuts que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió.  
 
Dins el Catàleg d’ajuts econòmics d’urgència social es contemplen els següents ajuts: 
 

- Necessitats bàsiques: ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de 
subsistència. 

- Habitatge: carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o 
manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix. 

- Salut: prevenció i manteniment de la salut i l’atenció sanitària. 
- Desplaçaments: desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció 

sanitària. 
- Atenció a infants: ajudes de protecció, de prevenció de situacions de risc, 

inclusió i promoció de la infància. 
- Altres: ajut puntual per a persones en processos formatius diversos o per 

promoure la integració sociolaboral. També es contempla l’ajut per a l'atenció 
de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels 
conceptes contemplats als epígrafs o per qualsevol altre tipus de prestació o 
ajuda. 

 
Una part del pressupost d’aquest Programa pressupostari del Servei Bàsic d’Atenció 
Social Primària no incideix en la perspectiva de gènere; per això, ens centrarem en els 
ajuts econòmics d’urgència social. El sistema d’atorgament i de registre de dades del 
procediment d’ajuts d’urgència social no distingeix per sexes i, per tant, no hi ha 
possibilitat d’anàlisi d’impacte en perspectiva de gènere. 
 

Objectius 
Adequar el sistema informàtic i de registre per poder conèixer el sexe de les persones 
beneficiàries  i demandants dels ajuts. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 
 
Conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més 
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.  
Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la 
reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.  
 
Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:  

- Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, 
prevenció i tractament social i educatiu.  

- Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar 
programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de 
benestar.  

- Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió 
dels tràmits. 

Seguint criteris de descentralització i territorialització, la seva distribució es fa coincidir amb 
els districtes. Així mateix, també es disposa d'un SEBAS centralitzat que dóna atenció a tota la 
ciutat en aquelles situacions en les quals es requereix una atenció immediata. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Gestió d’expedients als SEBAS 
territorials 

- Tramitar el 100% de les 
sol·licituds d’atenció ja siguin 
relacionades amb el servei 
d’informació, el servei 
d’acollida o amb el servei de 
tractament   

- Nombre total de 
persones ateses (h/d) 
- Nombre total de 
noves persones 
ateses (h/d) 
- Cobertura de la 
població 
- Nombre total 
d’històries socials 
tancades  
- Nombre de 
persones usuàries 
segons franges 
d’edat (h/d) 
- Mitjana de 
persones ateses per 
història social 
- Nombre total de 
persones ateses al 
servei d’informació 
(h/d) 
- Nombre total de 
persones ateses al 
servei d’acollida (h/d) 
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- Nombre total de 
persones ateses al 
servei de tractament 
(h/d) 
- Nombre d’atencions 
d’urgència (h/d) 
- Temps mig d’espera 
entre petició i 
primera visita 
- Ràtio de persones 
usuàries ateses per 
professional 

 2 
Gestió d’expedients al Servei 
d’Atenció Immediata (SAI) 

- Tramitar el 100% de les 
sol·licituds d’atenció  
 
- Redefinir el servei per tal de 
reconvertir-lo en un servei 
d’atenció a persones sense 
sostre 

- Nombre total de 
persones ateses (h/d) 
- Nombre total de 
noves persones 
ateses (h/d) 
- Nombre 
d’expedients oberts  
- Nombre 
d’expedients tancats  
- Nombre de 
persones ateses per 
districte (h/d) 
- Nombre d’històries 
socials actives  
-  Elaboració del nou 
model de servei 
(Sí/No) 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Prestació d’ajuts econòmics d’urgència social, regulats pel Reglament municipal per a la 
prestació d’ajuts d’urgència social, aprovat a l’octubre de 2010, regula els ajuts que atenen 
necessitats socials i el seu procediment de concessió.  
 

- Necessitats bàsiques: ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència 
- Habitatge: carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o 

manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix 
- Salut: prevenció i manteniment de la salut i l’atenció sanitària 
- Desplaçaments: desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció 

sanitària 
- Atenció a infants: ajudes de protecció, de prevenció de situacions de risc, inclusió i 

promoció de la infància 
- Altres: ajut puntual per a persones en processos formatius diversos o per promoure la 

integració sociolaboral. També es contempla l’ajut per a l'atenció de situacions 
d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes 
contemplats als epígrafs o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda 
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Són objectius específics per l’any 2018: 
- Revisar el catàleg d’ajuts d’urgència social establert en el Reglament. 
- Registrar la variable sexe en totes les persones beneficiàries dels ajuts d’urgència social. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Gestió d’ajuts d’urgència social 
- Tramitar el 100% de les 
sol·licituds ja siguin valorades 
positives com negatives 

- Nombre d’ajuts 
d’urgència social 
concedits per 
districtes i barris  
- Nombre d’ajuts 
d’urgència social 
concedits per 
tipologia (h/d) 
- Nombre d’ajuts 
d’urgència social 
concedits per import 
econòmic   

2 
Revisar el catàleg d’ajuts establerts 
en el Reglament 

- Adequar el Reglament dels 
ajuts econòmics a la situació 
social actual i a la nova Renda 
Garantida de Ciutadania 

- Revisió del catàleg i 
propostes (Sí/No) 

3 Definir camps de registre 
- Afegir variable de sexe a 
cadascun dels ajuts 

- Nombre d’ajuts 
atorgats amb 
variable sexe (h/d) 

 4 
Adequar informàticament la 
recollida de dades 

- Fer el registre en cada ajuda 
d’urgència social atorgada 

- Nombre d’ajuts 
atorgats amb 
variable sexe (h/d) 

 Impacte gènere 

Als ajuts que afecten tota la família no es registra qui fa la demanda, fet que no 
permet explotar aquesta informació estadísticament. Cal adequar els sistemes 
d’informació per poder-ho recollir.   
Recollir les dades segregades per sexe ens permet fer una anàlisi en més 
profunditat i plantejar actuacions que millorin l’impacte de gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       

 
DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SERVEI DE DEPENDÈNCIA 

Codi Orgànic  3313 

Codi Programa 23102 

Competència  Pròpia X Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVIS A LES PERSONES 

Servei SERVEIS SOCIALS 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Servei específic que gestiona i centralitza, a nivell de ciutat, tots els tràmits 
relacionats amb el procés per accedir a les ajudes, recursos i serveis 
establerts per la Llei de Dependència i informa envers els requisits d’accés, 
seguiment expedients i prestacions. 

Missió 
Atendre i donar suport  a les persones que es troben en situació de 
dependència i garantir l’elaboració de Plans Individuals d’Atenció (PIA) en els 
terminis establerts. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local en matèria de 
Serveis Socials 
 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins 
l’àmbit de les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i 
desenvolupen els principis, els valors i els objectius marcats per 
l’ordenament legal vigent. 

Pla Local d’Inclusió Social 
de Terrassa 
 

Aprovat el març de 2011, estableix els mecanismes de cooperació i 
concertació entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en 
l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE        
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
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 

Diagnosi  

 
La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 
dependència (2006), va reconèixer el dret a la cura de les persones dependents. 
 
L’atenció i cura a les persones dependents ha recaigut, històricament i majoritàriament, 
en les dones. Les dones són les principals prestadores de cura, ja sigui en l’àmbit laboral, 
ja sigui dins de les famílies. És una tasca poc considerada i, quan es realitza dins l’àmbit 
laboral, amb baixa qualificació i remuneració. 
 
Es fa necessari dur a terme accions adreçades a la dignificació de la cura i el rol de les 
persones cuidadores i fomentar i afavorir que els homes assumeixin la cura com una 
responsabilitat dins de la seva família i com una possible opció laboral. Des del Servei no 
disposem d’un registre desagregat per sexes de les persones que exerceixen com a 
persones cuidadores. Malgrat que fem accions de suport i formació a les persones 
cuidadores a través del Grup de Suport d’Ajuda Mútua, al llarg d’aquests 10 anys 
únicament hem aconseguit la participació de 6 homes, però amb assistència irregular a 
l’activitat. 
 

Objectius 

- Identificar el sexe de les persones cuidadores no professionals. 
- Potenciar i promoure l’atenció i la cura de les persones dependents de forma 

paritària envers les persones cuidadores no professionals. 
- Promoure i incrementar el nombre d’homes participants al Grup de Suport d’Ajuda 

Mútua. 
- Donar suport a les persones cuidadores no professionals, oferint-les estratègies per 

gestionar favorablement la cura i conflictes tenint en consideració necessitats 
diferenciades entre homes i dones. 

- Donar suport a les persones cuidadores en la gestió d’emocions i sentiments que 
surtin durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció        

1 

ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS 
Atenció a la ciutadania amb reconeixement de dependència i el seu entorn familiar, 
mitjançant la prestació d’orientació, suport i gestió de recursos i serveis escaients amb 
l’objectiu d’atendre les seves necessitats i fomentar la seva autonomia i/o millorar la seva 
qualitat de vida. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Definir camp de registre on 
incorporem el sexe de la persona 
cuidadora no professional 

- 100% de tots els expedients 
- Camp de registre 
sexe dels cuidadors 
no professionals 

2 
Adequar informàticament la 
recollida de dades 

- 100% de tots els expedients 

- Nombre de 
persones cuidadores 
no professionals 
identificats (h/d) 

3 
Convocar als fills/familiars homes 
cuidadors no professionals a les 
entrevistes/ visites a domicili  

- 25 % de tots els participants 
- Nombre d’homes 
convocats 

  
 
 

Tramitar PIA en els terminis 
corresponents 

- 100% de tots els expedients 
- Nombre de PIA 
tramitats i terminis 
(h/d) 

2 
Tramitar les modificacions PIA en els 
terminis corresponents 

- 100% de tots els expedients 
- Nombre de PIA 
modificades i 
terminis  

 3 
 Realitzar el seguiment de PIA en els 
terminis establerts 

- 15% de tots els expedients 
- Nombre de 
seguiments realitzats 
i terminis  

 4 

Gestió de recursos/serveis 
(tramitació SAD, Teleassistència, 
Menjar a domicili, Centre de Dia, 
prestacions econòmiques, 
residència...) 

- 100% de les demandes 
valorades tècnicament 

- Nombre de recursos 
tramitats  
- Nombre de 
prestacions 
tramitades  
- Nombre de serveis 
tramitats  

5 

Dur a terme accions de 
denúncia/protecció en cas de 
vulnerabilitat de drets (informes a 
jutges, fundacions...) 

- 100 % dels casos detectats 

- Nombre d’informes 
realitzats  
 
 

 Impacte gènere 
En la mesura que identifiquem el sexe de la persona cuidadora podrem dur a 
terme accions adreçades a la coresponsabilitat en la cura i atenció i equilibrar 
usos dels temps. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció      

1 

GRUP DE SUPORT D’AJUDA MÚTUA 
Activitat que promou el suport emocional i pretén reduir l´impacte negatiu de la cura que en 
moltes ocasions experimenten les persones cuidadores no professionals, i millorar la qualitat 
de vida de les persones dependents. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial PLASS 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Definir un camp de registre on 
incorporem el sexe de la persona 
cuidadora no professional 

- 100% de tots els expedients 

- Camp de registre 
sexe de les persones 
cuidadores no 
professionals 

 2 
Adequar informàticament la 
recollida de dades 

- 100% de tots els expedients 

- Nombre de 
persones cuidadores 
no professionals 
identificades (h/d) 

 3 

Convocar als fills/familiars homes 
cuidadors no professionals per 
participar al Grup de Suport d´Ajuda 
Mútua 

- 15% de tots els participants 
- Nombre de 
participants 
cuidadors homes 

 Impacte gènere 

El fet que la cura i atenció a les persones dependents recaigui majoritàriament 
en les dones, dificulta que aquesta pugui dedicar-se a altres activitats tant 
laborals, com personals. En la mesura que identifiquem el sexe podrem 
treballar la coresponsabilitat i corregir desequilibris. 

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
Sí, 
alguns 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017 4.489.178 62.850  1.995.854   

2018 4.991.818 823.800 2.063.454  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  2.280.276,42   

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 PROJECTES DE SUPORT A SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

Codi Orgànic  3313 

Codi Programa 23103 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEIS SOCIALS 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
Serveis i programes que, tenint la naturalesa de serveis socials, poden 
complementar altres prestacions de serveis socials bàsics. 
 
Diferenciem entre: 
 
- Projectes de suport a l’alimentació, a les persones sense llar i a les persones en 
situació d’exclusió residencial. 
- Projectes de suport dirigits a la infància-família. 
 

Missió 
Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, 
famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o 
d'exclusió. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 17 i 19. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local en matèria de 
Serveis Socials 
 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins 
l’àmbit de les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i 
desenvolupen els principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament 
legal vigent. 

Pla Local d’Inclusió 
Social de Terrassa 
 

Aprovat al març del 2011, estableix els mecanismes de cooperació i 
concertació entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en 
l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE       
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
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 
 

Diagnosi  

 
El Reglament municipal per a la prestació d’ajuts d’urgència social, aprovat a l’octubre de 
2010, regula els ajuts que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió.  
 
Dins el Catàleg d’ajuts econòmics d’urgència social es contemplen les ajudes per 
alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, on queden classificades amb el codi 
NB06 els ajuts per a menjador escolar en concepte de beques i complements.  
 
L’Ajut per a menjador escolar en concepte de beques i complements consisteix en un 
suport econòmic per pagar l’ajut per a menjador escolar d’alumnes de centres finançats 
amb fons públics (centres públics i concertats, contemplant tant l’educació ordinària com 
l’educació especial). 
 
Una part del pressupost d’aquest Programa de Projectes de suport a Serveis Basics 
d’Atenció Social Primària no incideix en la perspectiva de gènere; per això, ens centrarem 
en els ajuts de menjador escolar. Les valoracions socials que emprem per valorar 
l’atorgament de l’ajut no tenen en compte la perspectiva de gènere per tal d’evitar i 
perpetuar el rol de les dones com a cuidadores. S’ha detectat des dels SSBB que, 
majoritàriament, les dones són les que tenen cura dels infant a la franja del migdia, fet 
que li dificulta la possibilitat de dedicar-hi temps a la seva promoció formativa-laboral i 
inclusió social. 
 

Objectius 
Revisar els criteris d’atorgament d’ajuts de menjador per adequar-los a la perspectiva de 
gènere. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

PROJECTES DE SUPORT GENERALS 

 
Els seus objectius són: 
 
- Enfortir les polítiques actives contra l’exclusió social, la pobresa i a favor de la 

transformació social, preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental 
de l’equitat social 

- Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves 
actuacions d’emergència social 

- Minimitzar l’impacte de la conjuntura econòmica en les famílies i millorar el suport social 
- Establir acords amb les entitats del tercer sector 
- Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves 

actuacions d’emergència social en relació a l’habitatge 
 

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

Compromís PM 17 i 19. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Suport a l’alimentació: ajuts 
d’emergència social (ajuts de 
subsistència, ajuts de menjador 
escolar), menjadors socials i Centre 
de distribució social d’aliments –El 
Rebost- 
 

- Donar cobertura al 100% de 
les situacions de necessitats 
bàsiques d’alimentació 
 
- Redefinir el model d’atenció 
de les necessitats bàsiques 
d’alimentació 

- Nombre d’ajuts 
d’urgència social 
(h/d) 
- Nombre d’ajuts de 
menjador escolar 
(h/d) 
- Nombre de 
persones usuàries 
dels menjadors de la 
gent gran (h/d) 
- Nombre de 
persones 
beneficiàries al 
Rebost (h/d) 
- Nombre de famílies 
beneficiàries al 
Rebost 
- Nmbre de targetes 
moneder (h/d) 
- Model d’atenció de 
les necessitats 
bàsiques 
d’alimentació 
modificat (Sí/No) 

 2 

Suport a les persones sense llar: 
Centre d’acolliment nocturn per a 
persones sense sostre i per a 
situacions d’emergència - l’Andana- 

- Donar cobertura al  100% de 
les persones que compleixin 
els requisits d’accés al recurs 

- Nombre de 
persones usuàries 
(h/d) 
- Taxa d’ocupació 
- Nombre d’estades 
disponibles 
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- Nombre d’estades 
derivades 
- Nombre de 
persones en llista 
d’espera (h/d) 

 3 
Suport a les persones en situació 
d’exclusió residencial: pisos pont 
 

- Donar cobertura al 50% de 
les demandes de persones 
que compleixin els requisits 
d’accés als pisos pont 

- Nombre de pisos 
pont 
- Nombre de 
persones usuàries 
(h/d) 
- Nombre de 
persones usuàries en 
llista d’espera (h/d)  

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

PROJECTES DE SUPORT ESPECÍFICS PER A LA INFÀNCIA – FAMÍLIA 
 
Els seus objectius són: 
 
- Oferir un servei a la població infantil que possibiliti el desenvolupament personal i 

l’adquisició d’aprenentatges. 
- Augmentar les capacitats de mobilitat social i funcional de les famílies. 
- Acompanyar als pares/mares en la tasca de co-parentalitat. 
- Garantir el dret d’infants i joves menors a veure i relacionar-se amb els seus progenitors 

i/o familiars. 
 

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

Compromís PM 17 i 19. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Gestió del projecte Centre Obert 

- Incrementar la participació 
d’infants en un 15% 
 
- Continuar la definició del 
projecte socioeducatiu de 
ciutat amb les entitats (Esplais 
diaris) 
 
- Continuar amb el projecte 
que estem realitzant amb la 
Diputació de caracterització 
dels  infants que participen als 
Centres Oberts 

- Nombre d’infants 
(h/d) 
- Nombre de famílies 
- Percentatge 
d’assistència 
comparat amb l’any 
anterior  
- Nombre de 
reunions 
mantingudes amb les 
entitats 
- Nombre de 
reunions amb 
Diputació 
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- Instrument elaborat 
(Sí/No) 

 2  Gestió del projecte Escola de Família 
- Incrementar la participació 
de les famílies en un 10% 

- Nombre d’infants 
(h/d) 
- Nombre de famílies 
- Percentatge 
d’assistència 
comparat amb l’any 
anterior  

3  Gestió del projecte Punt de Trobada 

 
- Donar continuïtat al nivell 
d’atenció que es realitza 
actualment 
 
- Valorar la licitació del servei 

- Nombre d’infants 
(h/d) 
- Nombre de famílies 
- Nombre de casos en 
llistat d’espera (h/d) 
 
- Licitació feta (Sí/No) 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
AJUT PER A MENJADOR ESCOLAR EN CONCEPTE DE BEQUES I COMPLEMENTS  
Revisió dels criteris de valoració d’adjudicacions dels ajuts de menjador. 

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

Compromís PM 17 i 19. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Definir paràmetres per valorar 
l’alliberament del rol de persona 
cuidadora 

- Detallar indicadors específics 

- Nombre 
d’indicadors 
relacionats amb 
l’alliberament del rol 
de persona 
cuidadora 

 2 
Adequar informàticament el 
processament de dades 

- Adaptar el programa 
informàtic 

- Realització (Sí/No) 

 3 
Aplicar en els criteris d’atorgament 
d’ajuts de menjador pel curs 2018-
2019 

- Afegir indicadors de 
perspectiva de gènere com a 
valoració social als ajuts 
municipals de menjador 

- Nombre d’ajuts que 
s’han atorgat amb 
puntuació de 
perspectiva de 
gènere 

 Impacte gènere 

Els ajuts municipals de menjador fins ara tenen en compte l’economia familiar i 
puntuació de factors de risc vers els infants. Al afegir nous indicadors es poden 
valorar ajuts que possibilitin l’autonomia de les dones per a la seva 
autorealització (laboral, formativa i social). 

Indicadors associats al programa 

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

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2017   1.942.232 735.125   

2018  884.750 717.125  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  644.975,3   

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 D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Codi Orgànic  3313 

Codi Programa 23104 

Competència  Pròpia 
X 
- Àpats a 
Domicili 

Delegada 

 
X 
- Servei d’Ajut a 
Domicili 
- Tecnologies de 
Suport 

 

Voluntàriaia  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei SERVEIS SOCIALS 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

 
Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona 
usuària, dirigides a proporcionar atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i 
suport social si hi ha situació de manca d'autonomia, dificultats de 
desenvolupament o problemàtiques familiars. Aquests serveis són polivalents i 
oberts a tota la població. Aquest servei pretén evitar, en la mesura del possible, 
l'internament de la població vulnerable en serveis de tipus residencial. 
 
A través dels Serveis d’Atenció Domiciliària es presten els següents serveis: 

 
- Servei d’Ajut a Domicili (SAD) 
- Servei de teleassistència/ tecnologies de suport 
- Servei d’àpats a domicili 
 

Missió 
Prevenir, atendre i donar suport a persones en situacions de fragilitat i de manca 
d’autonomia en el seu domicili i entorn per millorar la qualitat de vida. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 20 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla Local en 
matèria de Serveis 
Socials 
 

El Pla pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació municipal dins l’àmbit 
de les polítiques locals en matèria de serveis socials. Es concreten i desenvolupen 
els principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament legal vigent. 

Pla Local d’Inclusió 
Social de Terrassa 
 

Aprovat al març del 2011, estableix els mecanismes de cooperació i concertació 
entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en l’àmbit de les 
polítiques públiques d’inclusió. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE         
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes? 
 
3 

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

 
2 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
5 

Diagnosi  

Servei d’Ajuda a Domicili:  
 
L’atenció i cura a les persones amb fragilitat o dependents ha recaigut, històricament i 
majoritàriament, en les dones. Les dones són les principals prestadores de cura, ja sigui 
en l’àmbit laboral, ja sigui dins de les famílies. És una tasca poc considerada i amb baixa 
qualificació.  
 
El fet que siguin les dones les que assumeixen la cura i l’atenció de persones amb, 
impedeix que aquesta pugui dedicar-se a altres activitats, tant personals com laborals. En 
aquest sentit, és important conèixer el sexe de les persones cuidadores no professionals 
(CNP), ja que no el tenim identificat.  
 
Els treballs relacionats amb la cura de persones dependents són majorment feminitzats, 
amb poc nivell d’exigència formativa i acadèmica, i conseqüentment, amb baix nivell 
retributiu. 
 
Es fa necessari conèixer millor aquesta realitat per de dur a terme accions adreçades a la 
dignificació de la cura i el rol de la persona cuidadora i fomentar i afavorir que els homes 
assumeixin la cura com una responsabilitat dins de la seva família i com una possible 
opció laboral. En aquest sentit ens cal fer un registre desagregat per sexe de les persones 
que exerceixen com a persones cuidadores. 
 
Disposem de les següents dades generals segregades per sexe:  
 

Indicadors que incorporen la perspectiva de gènere 2015 2016 2017 

 H D H D H D 

Servei d’ajut a domicili. Nombre de persones usuàries 358 1.111 396 1.204 444 1.296 

 
Tecnologies suport a la llar:  
Les dones soles són més autònomes i resten al domicili quan es queden soles, els homes 
tenen més dependència i majorment són acollits per altres familiars en primer grau. Els 
homes sols no sol·liciten el servei de tecnologies de suport perquè són acollits per 
familiars quan enviuden o resten sols en el domicili, sent el nou nucli qui assumeix les 
tasques del CNP. 
 
Disposem de les següents dades generals segregades per sexe: 
 

Indicadors que incorporen la perspectiva de gènere 2015 2016 2017 

 H D H D H D 

Servei de teleassistència. Nombre de persones usuàries 1.063 3.156 1.161 3.474 1.089 3.445  

 
Objectius 

 
Servei d’Ajuda a Domicili:  

- Conèixer el sexe de la persona cuidadora no professional (CNP) 
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- Garantir l’atenció de les persones de forma paritària (nombre d’homes 
treballadors d’assistència directa que tenen contractades les empreses) 

- Vincular la licitació a la contractació d’ambdós sexes per a treballadors d’atenció 
directa 

Tecnologies suport a la llar:  
- Conèixer quin sexe tenen les persones sol·licitants que viuen soles respecte al 

total de la població sol·licitant. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
Servei d’ajut a domicili, personal i domiciliari, portat a terme per professionals que 
desenvolupen  accions bàsicament d'atenció a la persona i atenció a la llar. 

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

Compromís PM 20 

Pla sectorial PLASS 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Gestió d’expedients del Servei d’Ajut 
a Domicili 

- Atendre el 100% de les 
sol·licituds d’atenció 
domiciliària valorades 
tècnicament  
 
- Licitació del Servei 

- Nombre total de 
persones ateses (h/d) 
- Nombre total 
d’hores realitzades 
- Nombre total 
d’hores socials 
- Nombre total 
d’hores dependència 
- Grau de cobertura 
de la població major 
de 65 anys 
- Temps d’espera per 
l’alta efectiva del 
servei 
- Licitació del Servei 
(Sí/No) 

1  
Adequació el sistema informàtic per 
tal de conèixer el sexe de les 
persones CNP 

- 100% de totes les sol·licituds 
- Sexe de la persona 
de referència 
cuidadora (h/d) 

 2 

Estudiar, i si s’escau, incorporar 
l’atenció de les persones de forma 
paritària (nombre d’homes 
treballadors en l’assistència directa 
que tenen contractades les 
empreses) a través de requisit en 
plec de condicions en la nova 
licitació 

- Propostes de condicions i 
clàusules a incorporar als 
plecs de contractació 
 

- Nombre de 
condicions/ clàusules 
que s’han incorporat 
 

 3 
Valorar la satisfacció de les persones 
usuàries 

- Realitzar visites al 100% dels 
serveis per tal de valorar el 
grau de satisfacció de les 
persones usuàries   

- Nombre de visites 
realitzades (h/d) 
- Nombre 
d’enquestes 
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recollides (h/d) 
- Nombre de 
persones que han 
respost l’enquesta 
satisfactòriament  
- Nombre de 
persones que han 
respost l’enquesta 
negativament  

 Impacte gènere 
Recollir les dades segregades per sexe ens permet fer un anàlisi en més 
profunditat i plantejar actuacions que millorin l’impacte de gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
Sí, 
alguns 

Observacions Ens manca el registre del sexe de la persona cuidadora. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
TECNOLOGIES DE SUPORT A LA LLAR 
Suport tecnològic amb connexió a centraleta telefònica durant les 24h del dia per a detecció 
de situacions sobrevingudes, permetent l’assistència ràpida en cas d'emergència. 

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

Compromís PM 20 

Pla sectorial PLASS 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Gestió d’expedients del Servei de 
Teleassistència 

 
- Atendre el 100% de les 
sol·licituds de teleassistència 
valorades tècnicament  
 

- Nombre total de 
persones ateses (h/d) 
- Grau de cobertura 
de la població major 
de 65 anys 
- Nombre de casos en 
llista d’espera (h/d) 
- Temps d’espera per 
l’alta efectiva del 
servei  

2 

Adequació del sistema informàtic 
per tal de conèixer el sexe de les 
persones sol·licitants  que  viuen 
soles 

- Conèixer el sexe de les 
persones que viuen soles en el 
100% de totes les sol·licituds 

- Nombre de 
persones que viuen 
soles en les noves 
sol·licituds (h/d) 

 3 
Valorar la satisfacció de les persones 
usuàries 

- Realitzar visites al 100% dels 
serveis per tal de valorar el 
grau de satisfacció de les 
persones usuàries  

- Nombre de visites 
realitzades (h/d) 
- Nombre 
d’enquestes 
recollides (h/d) 
- Nombre de 
persones que han 
respost l’enquesta 
satisfactòriament  
- Nombre de 
persones que han 
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respost l’enquesta 
negativament  

 Impacte gènere 
Recollir les dades segregades per sexe ens permet fer un anàlisi en més 
profunditat i plantejar actuacions que millorin l’impacte de gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
Sí, 
alguns 

Observacions 
Els indicadors actuals no recullen les dades necessàries que es plantegen en aquesta 
fitxa. 
Ens manca el registre del sexe de la persones que viuen soles. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI 
Prestació diària d’àpats a domicili a persones que no poden sortir o que presenten dificultats 
associades per la realització dels àpats. El subministrament de l’àpat es fa d'acord a la situació 
de la persona i de la dieta que requereixi. 

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

Compromís PM 20 

Pla sectorial PLASS 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Gestió d’expedients del Servei 
d’Àpats a Domicili 
 
 
 
 

- Atendre el 100% de les 
sol·licituds d’àpats a  domicili 
valorades tècnicament  
 

- Nombre total de 
persones ateses (h/d) 
- Nombre de casos en 
llista d’espera (h/d) 
-Temps d’espera per 
l’alta efectiva del 
servei  

 3 
Valorar la satisfacció de les persones 
usuàries 

- Realitzar visites al 100% dels 
serveis per tal de valorar el 
grau de satisfacció de les 
persones usuàries  

- Nombre de visites 
realitzades (h/d) 
- Nombre 
d’enquestes 
recollides (h/d) 
- Nombre de 
persones que han 
respòs l’enquesta 
satisfactòriament  
- Nombre de 
persones que han 
respòs l’enquesta 
negativament 

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 454.025 4.533.676 12.000  
2018 453.078 4.983.676 12.000  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 470.000 2.426.762,18   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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OFICINA CAPACITATS DIVERSES 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI     
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa OFICINA CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 

Codi Orgànic  3315 

Codi Programa 32707 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES  

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Terrassa treballa des de fa anys per ser una ciutat diversa, inclusiva i accessible, 
sense discriminacions de cap tipus. I ho fa en un esforç conjunt, de ciutat, amb 
Ajuntament i entitats col·laborant colze a colze per fer efectius els drets de les 
persones amb capacitats diverses, aconseguint millores per a una accessibilitat 
universal.  

Aquesta tasca pren un impuls renovat amb la creació de la  Regidoria de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat aquesta legislatura, on l’anterior Punt Municipal d’Atenció 
a la Discapacitat (PUMAD) es transforma en l’Oficina de Capacitats Diverses. 

Compta amb un nou full de ruta amb l'aprovació del Pla local d'Atenció a les 
Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020 amb dotació pressupostaria. 

Aquest Pla Local està servint per redefinir i dimensionar el servei de referència 
municipal en matèria  d’atenció a les capacitats diverses. 
 

Missió 

Vetllar per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de 
Terrassa, per tal que aquests esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret, en una 

ciutat inclusiva i accessible. 
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 47, 48 i 54. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pacte Terrassa per 
l’Accessibilitat 
Universal 

La signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, al juliol del 2012, 
representa un salt qualitatiu en les accions per al foment de l’accessibilitat a la 
nostra ciutat. 
Treball amb l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat, vinculada a la mateixa 
Regidoria i amb qui compartim objectiu, amb algunes accions complementàries i 
altres compartides. 

Ciutats Amigues de 
la Gent Gran 

Projecte promogut per l’OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entès 
aquest com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i 
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura 
que envelleixen. 
Compartim d’interès específic pel tracte adequat i la supressió de barreres de tot 
tipus. 
Des de l’Oficina de Capacitats Diverses, a través de les accions:  
2.4 Tramitar la Targeta de Tolerància 
2.5 Tramitar la Reserva d’estacionament 
Des de l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat, a través de les accions: 
3.3 Informar i assessorar les persones grans mitjançant l’Oficina Tècnica per a la 
promoció de l’Accessibilitat. 
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3.4 Elaborar un Nou Pla d’Accessibilitat Universal 
3.5 Millorar els criteris d’accessibilitat de les persones grans als actes públics. 

Pacte DASIG 
Pacte per la 
Diversitat Afectiva, 
Sexual i d’Identitat 
de Gènere a 
Terrassa 

El Pacte DASIG, aprovat al febrer del 2015, és un document on es presenten els 
acords presos per la Taula conformada per més de trenta membres, així com els 
seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i conclusions 
que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ, glossari bàsic i el model 
d'adhesió per a futurs membres interessats.  
A traves de l’Eix 7 del Pacte: atenció especial a altres col·lectius LGTBIQ 
vulnerables, com ara: les persones grans, les persones amb capacitats diverses i les 
persones pertanyents a entorns culturals i/o religiosos especialment discriminats. 

Salut: Salut Mental i   
  Itineraris 360º 

Des de l’Oficina de Capacitats Diverses liderem la Taula de Salut Mental i abordatge 
compartit amb el Servei de Salut i Comunitat vers la salut mental. Participació en el 
projecte Interseccional 360º. 

Pla Local de 
Joventut 2017-2021 

Document de caire estratègic on es recull i sintetitzen les accions a desenvolupar 
per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut. 
Eix de Cohesió i Territori: Projecte Atenció als infants i joves dins el Pla local 
d’atenció a les capacitats diverses i l’accessibilitat 2016-2020. Accions específiques 
adreçades a joves amb sordesa, discapacitat intel·lectual i trastorn mental. 

Projecte europeu: 
Perspectiva 

interseccional per a 
les polítiques 

públiques locals 
d’igualtat i no 
discriminació 

El projecte es portarà a terme entre el gener de 2018 i el juny de 2019 i suposa un 
procés de recerca, formació i sensibilització amb personal tècnic municipal i 
entitats de Terrassa, per aplicar la perspectiva interseccional en les actuacions 
municipals, en el nostre cas, en matèria d’atenció a persones amb discapacitat. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

El Pla descriu 112 accions a desenvolupar en el període 2016-2020, fruit de les demandes expressades per 
les entitats i associacions de la ciutat. Identifiquem 7 accions específiques en clau de gènere (6%). 
 
L’Accessibilitat Universal, com a concepte, defensa que no hi hagin barreres de cap tipus per a ningú. Per 
tant, les accions vinculades a aquesta matèria no contemplen accions específiques per raó de gènere. 
L’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat és la responsable d’aquesta línia estratègica. 
 
Des de l’Oficina de Capacitats Diverses es vetllarà que totes les accions associades al Programa s’empri el 
llenguatge de forma no sexista i per la recollida de dades segregades per sexes, quan correspongui. 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE       
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida de 
dones i homes? 

 
3 

 

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

 
2 

 

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

5 
 

Diagnosi  

L’any 2011, l’Informe Dones i Discapacitat a Terrassa  oferia una primera diagnosi de la 
situació de les dones a la ciutat, i el 2012, el Recull d’Històries de Vida de Dones amb 
discapacitat a Terrassa, ens presentava itineraris vitals en primera persona.  
Van ser dos documents fruit del treball conjunt del Servei PUMAD i Servei de Polítiques de 
Gènere amb entitats locals, que oferien una primera diagnosi i volien contribuir a definir 
aquells elements que podrien millorar la nostra ciutat, fent-la més igualitària, inclusiva i 
accessible, fomentant les capacitats de les persones i eradicant estereotips sexistes i 
discriminatoris. 
La nostra societat parteix d’una definició del que vol dir ser ‘normal’ que deixa fora totes 
aquelles persones que no compleixen amb aquest model de ‘normalitat’. La no acceptació 
de la diversitat exclou una part molt significativa de la població, com ara les persones amb 
discapacitat, ja que es posa més èmfasi en les limitacions que no en les capacitats. 
Les dones són, aproximadament, la meitat de la població mundial. I també són el 50% de la 
població amb discapacitat. Tot i així, les dades indiquen que les dones amb algun tipus de 
discapacitat continuen estant invisibilitzades i infrarepresentades en molts àmbits socials. 
Les pròpies dones amb discapacitat reconeixen no estar prou representades en les entitats 
socials de l’àmbit de la discapacitat i en aquelles que treballen pels drets de les dones. 
Les barreres i dificultats d’accés diàries han despertat en les dones amb discapacitat un 
esperit reivindicatiu per assolir els drets com a persones amb discapacitat, però han quedat 
en segon lloc les reivindicacions en clau de gènere. I, com a resultat, és habitual la no 
consciència d’aquestes discriminacions que es pateixen pel fet de ser dones. 
Les dones amb discapacitat són susceptibles de patir una doble exclusió social, pel fet de 
ser dones i per presentar alguna limitació funcional, situació que es pot agreujar amb la 
intersecció amb altres característiques, com ara: l’edat, la situació econòmica, el nivell 
d’instrucció, l’entorn social, l’orientació sexual, l’origen, la situació laboral, etc. 
D’altra banda, l’existència de barreres arquitectòniques, de comunicació i socials, no 
permeten la plena integració en la vida social de la ciutat. Sovint, les dones no tenen accés 
a la informació i estan sobreprotegides per les famílies, la qual cosa no facilita la seva 
presència en l’àmbit acadèmic, i les aboca a tasques poc remunerades o poc valorades. 
En relació al risc de patir maltractaments o situacions de violència, les dones amb 
discapacitat es troben en situació de major vulnerabilitat per una sèrie de factors, com són: 
la baixa autoestima, l’empobriment de les relacions socials, la dependència econòmica i/o 
la doble indefensió per les limitacions físiques i/o psíquiques. El menyspreu, 
l’abandonament o la manca de consideració, també són formes de maltractament. 

Objectius 

La construcció d’una ciutat per a totes les persones implica el treball conjunt de la 
ciutadania, les entitats i les institucions.  
 
Els  objectius de treball són els següents: 
 

- Promoure l’eliminació d’estereotips sexistes i donar a conèixer la realitat de 
les persones amb discapacitat, fugint de tòpics i d’idees preconcebudes. 

- Fomentar la visibilitat de la diversitat en tots els àmbits, més enllà del prototip 
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mostrat habitualment pels mitjans de comunicació, afavorint la promoció 
d’altres cànons estètics no estàndards. 

- Facilitar la presència de les dones amb discapacitat en tots els espais d’una 
manera normalitzada, fugint  de l’endogàmia del col·lectiu de persones amb 
discapacitat. 

- Potenciar canals d’assessorament d’informació normalitzats que donin a 
conèixer els recursos generals i específics que tenim a l’abast a la nostra 
ciutat. 

 
Tal com s’ha indicat anteriorment, el Pla Local recull 112 accions a desenvolupar en el 
període 2016-2020, fruit de les demandes expressades per les entitats i associacions de la 
ciutat i s’identifiquen 7 accions específiques en clau de gènere (6%). 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

ATENCIÓ: INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRÀMITS 
Espai dedicat a oferir informació, assessorament i orientació a persones amb discapacitat i les 
persones cuidadores sobre els serveis i recursos existents on també s’ofereix suport a 
professionals i entitats.  
Es aquí on es tramiten la Targeta d’aparcament i la reserva d’estacionament per a  persones amb 
discapacitat, així com la Targeta d’aparcament provisional (TAP) per a  persones amb malalties 
d’extrema gravetat. 

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

Compromís PM 47 

Pla sectorial Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Informar, assessorar i orientar les 
persones amb discapacitat i les 
persones cuidadores sobre els 
serveis i recursos existents, així com 
donar suport a professionals i 
entitats 

S’espera atendre a totes les 
persones que s’adrecin al 
servei en un termini inferior a 
7 dies 

- Percentatge de 
persones ateses en un 
termini inferior a 7 dies  
- Nombre de persones 
ateses (h/d) 

2 
Tramitar la targeta d’aparcament per 
a persones amb discapacitat 

Lliurarem les targetes 
sol·licitades en el termini 
màxim de 15 dies quan 
l’informe sigui favorable (30 
dies durant el mes d’agost) 

- Percentatge de 
targetes lliurades en un 
termini inferior a 15 
dies 
- Nombre de persones 
sol·licitants (h/d) 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des de l’Oficina de Capacitats Diverses incorporen la 
perspectiva de gènere en l’acció informativa, orientativa i d’assessorament amb 
la finalitat de promoure la igualtat de gènere. La metodologia del programa 
implica el treball actiu per a que les persones accedeixin de manera igualitària als 
nostres serveis, projectes i activitats. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  



 172 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

DINAMITZACIÓ PLA LOCAL (PROJECTES) 
Es dinamitza el Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020, que 
conté 112 accions a desenvolupar, dins de 10 línies estratègiques, que s’agrupen en quatre grans 
àmbits d’intervenció: de la informació, formació i sensibilització; de l’accessibilitat universal; de 
la participació i de la promoció de l’autonomia. 

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

Compromís PM 48 

Pla sectorial Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Difondre les accions en el marc del 
Pla Local d’Atenció a les Capacitats 
Diverses i a l’Accessibilitat 2016-
2020 acordades en el marc de la 
Taula de Capacitats Diverses per a 
l’any 2018 

Publicació mensual al web 
municipal de les accions 
portades a terme durant el 
mes anterior 

- Percentatge de 
publicacions realitzades 
dins el termini establert 
- Nombre de 
publicacions publicades 
mensuals  
- Nombre de 
publicacions publicades 
anuals 

 2 

Liderar la Taula Local de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat i dinamitzar 
les Comissions de treball creades pel 
desenvolupament d’accions de 
millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat 

- Realització d’un mínim de 13 
reunions anuals amb entitats 
 
- Aconseguir la participació 
d’un mínim del 75% de les 
entitats convocades 

- Nombre de reunions 
anuals amb entitats 
 
- Percentatge del 75% o 
superior d’entitats 
participants en relació 
al total de les entitats 
convocades  

3 

Establir sinèrgies amb altres serveis 
municipals, entitats o institucions 
amb competència en diferents 
àmbits d’actuació (autonomia 
personal, salut, habitatge, educació, 
ocupació, lleure, oci, esports i 
cultura) adreçades a millorar la 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat 

Impulsar la realització d’un 
mínim de 3 accions l’any en 
àmbits diferents (autonomia 
personal, salut, habitatge, 
educació, ocupació, lleure, 
oci, esports i cultura) 

- Nombre d’accions 
realitzades en àmbits 
diferents durant l’any 
- Nombre de 
participants (homes/ 
dones) 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des de l’Oficina de Capacitats Diverses incorporen la 
perspectiva de gènere en l’acció informativa, orientativa i d’assessorament amb 
la finalitat de promoure la igualtat de gènere. La metodologia del Programa 
implica el treball actiu per a que les persones accedeixin de manera igualitària als 
nostres serveis, projectes i activitats.  
 
A major implicació de les dones amb discapacitat a la ciutat, millorarà  la 
visibilitat de la seva realitat i podran fer-se efectives les millores a fer. Cal 
destacar específicament les següents accions recollides dins el Pla Local: 
 

- OCDA_Participació social_3.2: Incorporar representants de persones 
amb capacitats diverses a altres òrgans de participació municipal 
(polítiques de gènere, gent gran, educació, salut, treball, habitatge, 
serveis socials, lleure, cultura, esports...) amb l’objectiu que les dones 
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amb discapacitat es visibilitzin, s’apoderin i participin activament des de 
l’autogestió. 

- OCDA_Participació social_3.9: Incloure les dones amb capacitats 
diverses a les activitats que organitza la Regidoria de Polítiques de 
Gènere per tal de visibilitzar-les entre les pròpies dones i la ciutadania 
en general, amb l’objectiu que les dones amb discapacitat es visibilitzin, 
s’apoderin  i participin activament des de l’autogestió. 

- OCDA_Participació social_3.10: Incorporar les dones amb capacitats 
diverses en els actes del 8 de març i del 25 de novembre promovent la 
seva participació directa en la preparació dels mateixos, amb l’objectiu 
que les dones amb discapacitat es visibilitzin, s’apoderin  i participin 
activament des de l’autogestió. 

- OCDA_ Autonomia personal i social_9.6: Incorporar les necessitats 
específiques de les dones amb capacitats diverses en els programes de 
prevenció de violència de gènere, amb l’objectiu que les dones amb 
discapacitat participin i hi siguin contemplades en els programes de 
prevenció de violència de gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/NO 
Algunes accions 
sí i altres no. 

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

afirmativa) 
Algunes accions 
sí i altres no. 

Observacions 
Mantenir els indicadors que ja estan desagregats per sexe i incorporar els que no ho 
estan. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

DIVULGACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
S’ofereix formació i assessorament al personal tècnic de les Regidories i al teixit associatiu per 
incorporar el tracte adequat a tots els plans, projectes i accions que duguin a terme. 
S’organitzen campanyes i altres activitats de divulgació, formació, sensibilització  i recerca  per 
fomentar la igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat i les seves famílies en tots els 
àmbits, donar suport tècnic i econòmic a les entitats i associacions i vetllar per a la seva igualtat 
de drets i no discriminació. 

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

Compromís PM 47 i 54. 

Pla sectorial Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Sensibilitzar sobre la igualtat de 
drets i la no discriminació vers les 
persones amb discapacitat per 
acostar la diversitat a la ciutadania 

Es realitzaran un mínim de 2 
accions de sensibilització 
anuals 

- Nombre d’accions de 
sensibilització anuals 
- Nombre de persones 
participants (quan sigui 
adient) (h/d) 
- Nombre de persones 
destinatàries (quan 
sigui adient) (h/d) 

 Impacte gènere 

Les accions impulsades des de l’Oficina de Capacitats Diverses incorporen la 
perspectiva de gènere en l’acció informativa i educativa amb la finalitat de 
promoure la igualtat de gènere. La metodologia del Programa implica el treball 
actiu per a que les persones accedeixin de manera igualitària als nostres serveis, 
projectes i activitats. 

Indicadors associats al programa 



 174 

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

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

Observacions 

Mantenir els indicadors que ja estan desagregats per sexe i incorporar els que no ho 
estan. 
Vetllar perquè la mirada dels gèneres sigui present en tots els productes que es generin 
des de el Servei per tal de que es visibilitzin els temes que cal treballar des del marc de 
les polítiques d’igualtat de gènere i discapacitat com són: la coresponsabilitat en la vida 
familiar, la implicació equitativa en les tasques domèstiques; la violència contra les 
dones (i també violència dels homes contra altres homes i homofòbia); dones  i salut 
(autocura, prevenció de les conductes de risc...); dones i relacions afectives; i 
coeducació, per desmuntar els estereotips i rols de gènere i per educar en igualtat. 

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 95.631 103.880 18.425  
2018 147.793 93.880 28.425  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   2.160   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

 

SERVEI LGTBIQ 
 
1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa LGTBIQ 

Codi Orgànic   

Codi Programa 32705 

Competència  Pròpia       X Delegada  Voluntària  

Àrea DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei LGTBIQ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Línies d'actuació del Servei LGTBIQ: 
- Servei Local d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de 

Gènere (SAI DASIG) de Terrassa. 
- Normativització de la realitat LGTBIQ. 
- Dinamització de la Taula del Pacte DASIG i actualització, 

desenvolupament i execució del Pacte de forma col·laborativa. 
- Formació i activitats de prevenció en temàtica LGTBIQ. 

Missió 

El Servei LGTBIQ té la missió d'atendre les necessitats específiques de  
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans*, Intersexuals i Queers; i, alhora, fomentar la 
normativització de la diversitat afectiva, sexual, d'identitat i expressió de 
gènere a tots els àmbits de la societat mitjançant diverses línies d'actuació que 
ofereixen informació, denúncia, assessorament, formació, conscienciació, etc., 
en col·laboració amb altres agents socials. 

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

Prioritat  2 

Compromís 33 i 34. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pacte DASIG 

El Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere a Terrassa 
(DASIG) elaborat en el marc de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i 
d’Identitat de Gènere i aprovat el novembre del 2014, compta actualment amb 
42 membres adherits. 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
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2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE       
Informació referida a l’avaluació de la incidència del programa des de  la perspectiva de gènere  

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida de 
dones i homes? 

 
    3 
 

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

 
    2  
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
    5 
 

Diagnosi  

 
Des del Servei LGTBIQ treballem des d’un marc conceptual des del qual, a l’hora de 
conceptualitzar el sistema de gènere normatiu, adoptem una visió àmplia que comprèn 
diferents dimensions i que parteix d’identificar les causes comunes en comptes de centrar-
se en els grups socials a qui afecta. En aquesta línia, partim de la base que el sistema de 
gènere té quatre dimensions que generen diferents tipus de desigualtats, discriminacions i 
violències. 
La primera dimensió del gènere normatiu és el sexe, que distingeix les persones en funció 
de les seves característiques corporals entre femelles i mascles, com a dues categories 
excloents i exclusives. Aquesta norma implica la discriminació de les persones intersexuals / 
amb diferències en el desenvolupament sexual (DDS) (Gregori, 2016). Aquesta discriminació 
es tradueix en la medicalització, patologització i estigma de les persones els cossos de les 
quals no encaixen amb la lògica binària. 
La segona dimensió és la identitat de gènere, que pressuposa que les persones amb un cos 
de femella s’han de sentir identificades com a dones i les que tenen cos de mascle, com a 
homes. Les categories de dona i home són construïdes des d’una lògica excloent (només es 
pot pertànyer a una categoria) i en un marc en què la valoració d’una i altra categoria són 
desiguals, generen accés diferenciat a recursos i estableixen discriminacions (Izquierdo, 
1998). Alhora, aquesta dimensió suposa l’exclusió de les persones trans, ja que no 
s’identifiquen amb el gènere atribuït socialment en funció del seu sexe, qüestionant així la 
vinculació entre sexe i identitat de gènere. Aquesta exclusió es tradueix en aspectes com la 
medicalització, la patologització, la discriminació laboral i diferents formes de violència 
transfòbica (Missé, 2012). En la piràmide de discriminació per raó de gènere, les dones 
trans són les pitjors situades.  
La tercera dimensió és l’expressió de gènere, que estableix que la identitat ha d’anar lligada 
a un comportament i un rol socialment classificats com a femenins o masculins, excloent 
així les dones no femenines i els homes no masculins segons la definició tradicional. 
Finalment, a nivell d’orientació sexual es pressuposa l’heterosexualitat, és a dir, la 
complementarietat entre la feminitat i la masculinitat. Aquesta darrera dimensió es 
tradueix en la discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals així com altres 
orientacions plurisexuals (Borrillo, 2001; Coll-Planas, 2010). 
 
L’aplicació del marc conceptual plantejat suposa reconfigurar la terminologia utilitzada fins 
ara. En aquesta línia, en primer lloc reflexionem sobre la denominació de les polítiques i, en 
segon lloc, sobre com podem fer referència a les violències que es deriven del sistema de 
gènere. 
Pel que fa a la denominació de les polítiques, podríem establir que les polítiques 
(dona/home i LGBTI) es poden configurar des de tres paradigmes. 
Així, el primer paradigma adopta una perspectiva minoritzadora, perquè posa l’atenció 
exclusivament en el grup que és objecte de la desigualtat i discriminació. El segon 
paradigma ja no se centra en un grup concret, sinó que entén que la problemàtica només 
es pot resoldre si s’aborda interpel·lant al conjunt de la població. 
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El darrer paradigma contribueix a emfasitzar encara més aquesta perspectiva 
universalitzadora segons la qual són temàtiques que interpel·len el conjunt de la població 
(no només a les dones i al col·lectiu LGBTI) i alhora adopta una mirada més complexa sobre 
el gènere en la línia del marc conceptual que hem plantejat. 
Aquests paradigmes no són del tot excloents. És a dir, a la pràctica les polítiques públiques 
d’una institució solen combinar mesures que provenen dels diferents marcs, per exemple, 
accions que visibilitzen les aportacions de les dones (primer paradigma), accions per 
combatre la divisió sexual del treball (segon paradigma) i accions per promoure la 
coeducació des d’una mirada àmplia (tercer paradigma). Així doncs, ubicar-se en el tercer 
paradigma no implica excloure accions que serien més pròpies dels altres. 
Des d’aquesta lògica, considerem que l’Ajuntament de Terrassa actualment estaria en el 
segon paradigma però tendint cap al tercer. La qüestió és que les polítiques d’igualtat 
dona/home s’estan desenvolupant des de la terminologia de “polítiques de gènere”, 
aspecte que pot resultar equívoc. Una opció, si es vol visibilitzar el canvi de paradigma seria 
utilitzar el plural ‘polítiques de gèneres’. Una altra opció és mantenir el nom de ‘polítiques 
de gènere’ però donant-li un significat coherent amb una perspectiva de gènere àmplia. 
 
En relació a les violències, els poders públics tenen l’obligació de prevenir i combatre tota 
forma de violència que s'exerceix contra les persones per raó de gènere, i això podem 
considerar que inclou tant la violència contra les dones pel fet de ser dones, com la 
violència que s'exerceix contra persones per la seva identitat de gènere, la seva orientació 
sexual o la seva expressió de gènere. 
Aquestes formes de violència comparteixen una mateixa raó de gènere en diferents 
manifestacions, ja que neixen, es toleren i perpetuen en el sí d'una societat patriarcal i 
sexista que agredeix el "diferent", a qui no encarna el subjecte home, blanc i heterosexual 
normatiu.  
 
La llei de la violència masclista dóna cobertura a l’atenció de les violències que puguin patir 
les dones en el marc de la parella, ja sigui amb parelles del mateix o diferent sexe.  
La Llei 11/2014 estableix que s’ha d’oferir atenció integral a les víctimes de violència 
masclista i a les víctimes en l’àmbit familiar en les que hi estigui involucrada almenys una 
persona del col·lectiu LGTBIQ. Tot i així, l’Ajuntament dóna cobertura quan la violència es 
produeix entre homes del col·lectiu LGTBIQ, però no necessàriament per part de personal 
municipal. 
 
Pel què a la violència LGBTIfòbica, la Llei 11/2014 preveu un Servei d’Atenció Integral (SAI) 
per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o 
violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i per donar 
respostes adequades, àgils, properes i coordinades. 
En aquest sentit, l’Ajuntament, més enllà de fomentar la normativització de la diversitat 
afectiva, sexual, d’identitat i d'expressió de gènere a tots els àmbits de la societat 
mitjançant diverses línies d'actuació (la informació, la denúncia, l'assessorament, la 
formació, la conscienciació, etc), el desembre de 2017 signa amb la Generalitat un Acord 
per la prestació del Servei Local d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de 
Gènere de Terrassa (SAI DASIG). 

Objectius 

Sempre que sigui possible, recollir les dades que ens permetin mesurar l’impacte dels 
gèneres per poder corregir, si podem, el biaix. 
 
Pel que fa al marc conceptual que s’exposa en l’apartat de la Diagnosi, estem treballant 
conjuntament amb el Servei de Polítiques de Gènere per consensuar la concreció del tercer 
paradigma en el marc de la revisió del Reglament per a la Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de Terrassa aprovada el 2017, tal com determina la Disposició Transitòria 
Primera del Reglament: “Sobre el concepte de gènere: El present Reglament aplicarà el 
concepte de gènere com a igualtat home-dona fins a la seva revisió com una perspectiva de 
gènere més àmplia que incorpori la igualtat home-dona, per identitat de gènere i orientació 
sexual. Per això, es tindran en compte les modificacions que proposa la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a 
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garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.”  
D’aquesta manera es pretén donar resposta a l’Acord de Junta de portaveus amb motiu del 
17 de maig de 2016, Dia internacional contra l’LGTBIfòbia, en el seu punt “TERCER.- En el 
marc de la revisió del reglament de gènere vetllar perquè la perspectiva LGTBIQ sigui 
present i es tingui en compte en tots els àmbits i sectors de l’estructura municipal.”  
El cost aproximat de l’acompanyament que es preveu pels dos serveis serà de 800 euros de 
cap 2.   
 
Pel que fa a les dones trans, que pateixen una major discriminació en tots els àmbits, 
principalment el laboral, es preveu una formació amb els i les professionals dels programes 
de Formació i Ocupació per detectar necessitats del col·lectiu i oferir estratègies 
d’intervenció que evitin la transfòbia i afavoreixin la inserció i manteniment de la feina. El 
cost aproximat de la formació serà de 900 euros de cap 2 però, com que es preveu co-
organitzar-la amb Foment, està pendent la negociació de qui assumirà la despesa. 
 
El Servei LGTBIQ (conjuntament amb personal del Servei d’Ocupació) forma part del grup 
de treball en l’àmbit laboral de la Xarxa de municipis LGTBIQ de Catalunya que ha iniciat un 
treball en col·laboració amb Barcelona Activa i altres institucions per abordar les necessitats 
del col·lectiu LGTBIQ en aquest àmbit i pensar propostes i estratègies com a eines de 
treball. Cost aproximat: 600 euros de cap 1.  
 
La formació i els tallers en temàtica LGTBIQ  que s’ofereixen des del Servei comparteixen el  
marc conceptual explicat a la diagnosi (tercer paradigma), és a dir, enfocats a incloure la 
diversitat sexual, afectiva i d’identitat de gènere a tots els àmbits sectorials. El cost 
aproximat de la formació i tallers serà de 9.000 euros de cap 2, (tenint en compte que part 
d’aquesta formació (quan sigui a professionals externs) està condicionada a què se'n faci 
càrrec de forma directa alguna administració supramunicipal, amb qui es negociarà). 
 
Pel que fa al SAI DASIG, el cost aproximat del personal dedicat serà aproximadament de 
17.100 euros de capítol 1.  
 
Paral·lelament, professionals del Servei d’LGTBIQ participen en el grup de treball de 
violències heteropatriarcals intragèneres de la Xarxa de municipis LGTBIQ de Catalunya. 
Cost aproximat: 600 euros de cap 1.   
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL 
És una prestació de servei d'atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones 
que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

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

Compromís PM 33 

Pla sectorial Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Actuació 1   Data / òrgan Data: 17/05/2016  Acord 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Formació personal Ajuntament 
- 10 serveis 
- 75 professionals 

- Nombre de serveis   
- Nombre de 
professionals (h/d/no 
binari) 

 2  Atenció especialitzada 
- Augmentar en un 20% les 
persones ateses al 2017 

- Nombre de persones 
ateses  

 3  Difusió 
- 5.000 flyers 
- 40 llocs 

- Nombre de flyers 
- Nombre de llocs 
distribució 

 Impacte gènere 

Pel que fa a la formació de personal de l’Ajuntament, la prevista a les 
professionals es fa des de la perspectiva de gèneres que s’explica a la diagnosi. 
D’aquesta manera s’ofereixen recursos per atendre les persones LGTBIQ. 
Tal com s’explica a la diagnosi des del SAI s’atenen les persones que pateixin, 
hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

FORMACIÓ I ACTIVITATS DE PREVENCIÓ 
Per tal de pal·liar el gran desconeixement que existeix sobre la temàtica LGTBIQ en general, i 
evitar el bullying, el mobbing i altres conductes discriminatòries per LGTBIfòbia, es programen 
formacions especialitzades per a diferents col·lectius i activitats diverses. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Actuació 2 Data / òrgan Data: 17/05/2016  Acord 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Tallers en l’àmbit educatiu formal i 
no formal  

- 10 tallers per a joves 
- 50 tallers per a infants 
- 200 joves assistents 
- 1.200 infants assistents 

- Nombre de tallers a 
joves 
- Nombre de tallers a 
infants  
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- Nombre de joves 
assistents (h/d) 
- Nombre d’infants 
assistents (h/d) 

 2 Formació professionals 
- 1 formació 
- 10 professionals 

- Nombre de 
formacions 
- Nombre de 
professionals (h/d/no 
binari) 

 Impacte gènere 

Pel que fa als tallers en l’àmbit educatiu i a la formació a professionals de 
diversos àmbits, es  fan des de la perspectiva de gèneres que s’explica a la 
diagnosi (tercer paradigma). D’aquesta manera s’ofereixen recursos per atendre 
les necessitats específiques dels infants i joves LGTBIQ . 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 

NORMATIVITZACIÓ DE LA REALITAT LGTBIQ:  
Partint de la premissa que la diversitat familiar, afectiva, sexual i d'identitat i expressió de 
gènere és un fet normal, des del Servei LGTBIQ es treballa, en el marc del Pacte DASIG, per a 
incorporar a la norma aquesta diversitat LGTBIQ present a la nostra societat, a fi de visibilitzar-
la i de lluitar contra els prejudicis encara existents, des de la defensa de la igualtat de tracte. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Actuació 1  Data / òrgan 17/05/2016  Acord 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Col·laboració i/o organització d’actes 
commemoratius i de sensibilització 

- 3 actes 
- 150 persones assistents 

- Nombre d’actes 
- Nombre de persones 
assistents (h/d) 

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/NO 
Sí, quan 
es poden 
recollir 

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

afirmativa) 

Sí, quan 
es poden 
recollir 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 

DINAMITZACIÓ DE LA TAULA DEL PACTE DASIG 
La Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, és un espai de participació 
de diferents agents (serveis municipals, entitats, sindicats i altres institucions) on es debat i es 
prenen decisions respecte el Pacte DASIG, aprovat el 2014, el qual s'actualitza anualment. 
Actualment hi ha 42 membres adherits.  
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ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 34 

Pla sectorial Pacte DASIG 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Impuls i seguiment de la Taula - Mínim una sessió - Nombre de sessions 

 2 
Actualització informe 
d’implementació del Pacte 

- Informe actualitzat - Realització sí/no 

 Impacte gènere  

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  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 98.327 16.180 1.700  
2018 138.838  16.180  1.700  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  1.825    

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

 Subvenció  Generalitat 
13.315,05 euros (no previst al 

pressupost) 

 


