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QUADRE RESUM DE PROGRAMES ECONÒMICS PER SERVEIS 

 
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

 
5000 92012 COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 
Relacions Europees i Internacionals 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5752 43901 RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

5752 43902 
DESPESES DIVERSES I DINAMITZACIÓ TREBALLS EN 

XARXA 

 
Promoció i difusió de la Cultura 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5451 33001 ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA 

5451 33211 BIBLIOTEQUES I LECTURA 

5451 33222 ARXIU 

5451 33301 MUSEUS 

5451 33405 MÚSICA 

5451 33406 CULTURA DISTRICTES 

5451 33801 CULTURA POPULAR I TRADICONAL 

5451 33407 ARTS ESCÈNIQUES 

5451 33408 ARTS VISUALS 

5451 33410 TERRASSA NOVES TENDÈNCIES (TNT) 

5451 33802 FESTA MAJOR DE TERRASSA 

 
Esports 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5452 34001 ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS 

5452 34101 ACTIVITAT ESPORTIVES, AJUTS ENT. I ESPORT ESCOLAR 

5452 34201 EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ DIRECTA 

5452 34202 EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ CEDIDA 

5452 34203 GESTIÓ DEL LLAC/PISCINA PARC VALLAPARADÍS 

 
Universitat Societat Coneixement 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5423 49201 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 

5423 49202 UNIVERSITAT-RECERCA 

5423 49203 DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT 

 
Comerç i Mercats 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5622 43903 PROMOCIÓ COMERCIAL 

5622 43111 FIRES 

5622 43121 MERCAT INDEPENDÈNCIA 
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5622 43122 MERCAT SANT PERE 

5622 43123 GENÈRIC MERCATS 

5622 43131 MERCAT MARTÍ L’HUMÀ 

 
Turisme 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5751 43201 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

5751 43202 OFICINA DE TURISME 

 
Innovació 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5753 49204 INNOVACIÓ I ORBITAL 40 

5753 49205 INNOVACIÓ OBERTA-DISTRICTE UNIVERSAITARI 

5753 42201 PATRIMONI MUNICIPAL 

5753 42202 PARC AUDIOVISUAL 

 
Serveis Comunicació 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5491 49106 SOCIETAT COMUNICACIÓ 

5491  49108 TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DE TERRASSA 

 
Projecció de la Ciutat 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5754 49206 PROJECCIÓ DE LA CIUTAT 

 
Servei d’Educació 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5422 32001 SERVEIS CENTRALS D’EDUCACIÓ 

5422 32002 SUPORT A LA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

5422 32003 PROMOCIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 

5422 32004 
MANTENIMENT I PROJECTES D’OBRES DELS EDIFICIS 

EDUCATIUS 

5422 32301 
SUPORT I DESENVOLUPAMENT DEL PRIMER CICLE DE 

L’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) 

5422 32302 EDUCACIÓ INFANTIL 

5422 32303 
SERVEIS ALS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

COGESTIONATS CEIPS 

5422 32401 
SERVEIS ALS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

CONGESTIONATS CFA 

5422 32402 
FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS I ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS I MUSICALS-ART 

5422 32403 
FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS I SENYAMENTS 

ARTÍSTICS I MUSICALS- LLAR 

5422 32404 
FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS I ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS I MUSICALS- MÚSICA 
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5422 32501 SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ 

 
Consorci Normalització Lingüística 

Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

5454 32602 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Relacions Europees i Internacionals 

Codi Orgànic  5752 

Codi Programa 43901 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Realització i desenvolupament de les accions pròpies de la missió del Servei 

Missió 

Representar, impulsar, potenciar i desenvolupar el posicionament de la ciutat a 
nivell europeu i internacional, des de tots els àmbits de governança multinivell, 
tot analitzant les polítiques públiques sectorials i proposant les diferents línies 
d'actuació que se’n derivin per tal de proveir elements per a la presa de decisió 
que s'apliquin al consistori i que contribueixin al benefici de Terrassa i de la 
seva ciutadania 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar les potencialitats de la ciutat, tot connectant i alineant l’estratègia 
amb l’entorn urbà, europeu i internacional 

Compromís Estratègia Internacionalitzadora de Ciutat 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Pla Estratègic 
d’Internacionalització de 
Terrassa i el seu Sistema 
Urbà 

S’ha definit un Pla d’Internacionalització per tal de poder implementar una 
política transversal internacionalitzadora derivat del qual tindrà una bateria 
de propostes d’accions a implementar a partir de l’exercici 2018 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

El Pla d’Estratègia d’Internacionalització i la implementació de les seves accions és fruit dels 
compromisos a realitzar en el Mandat 2015-2019 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
2 
 

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

 
0 
 

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

2 
 

Diagnosi  
 
Donat que allò que es desenvolupa són accions de polítiques públiques de forma 
transversal, aquestes poden afectar els col·lectius per gènere depenen de la metodologia 
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d’implementació. 
 

Objectius 

 
 
Posar de rellevància la diagnosi als diferents actors que hagin d’implementar les accions 
de manera que segueixi d’alguna forma les directrius en perspectiva de gènere que ja 
venen determinades pels organismes europeus i internacionals amb els quals es treballi. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i 
institucions de caràcter territorial divers,ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions 
Internacionals , per tal de facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions, l’atracció de 
coneixement i recursos cap a la ciutat i exercir influència en processos territorials i ciutadans, 
sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals. 

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

Compromís PM Compromís de criteris transversals posicionament Govern Municipal 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18 Sí    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan 25 de maig 2017/ Ple Municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Anàlisi i desenvolupament de 
l’activitat al voltant de l’objectiu 
amb els diferents organismes de 
contacte 
 

 Presència i anàlisi de 
possibilitats d’actuació com a 
administració local en les 
oportunitats de participació 
que se’n derivin de la tasca 
principal. 
 

1. Nombre 
d’institucions 
amb les quals 
s’interactua 

2. Nombre de 
polítiques 
estratègiques 
més rellevants 
d’interès per als 
Governs Locals. 

3. Nombre 
d’alertes amb 
propostes 
enviades per a la 
possible 
participació. 
 

  

 2 

Esdevenir el servei referent i de 
contacte de les diferents iniciatives 
dels serveis municipals en l’àmbit 
europeu i internacional. 

Dotar d’un sistema de treball 
coherent de ciutat vers l’acció 
europea i internacional i 
assessorar sobre les 
possibilitats de participació 
en projectes que representin 
alhora recaptació de fons. 

1.  Nombre 
d’assistències i 
intervencions 
realitzades 

2. Nombre de 
projectes en els 
quals es 
participa 
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 3 
 Dinamització, potenciació i 
participació en organitzacions 
públiques. 

Presència i participació com a 
Ajuntament i ciutat en 
institucions i organismes amb 
els quals hem de tenir relació 
basada en la nostra 
estratègia 

1.  Nombre 
d’institucions, 
organismes i 
ciutats amb els 
quals s’hi 
col·labora i hi ha 
presència. 
 

2. Nombre 
d’intervencions 

4 

Potenciar la participació en Xarxes 
de ciutats tan de caràcter 
institucional com de temes 
sectorials que ampliïn el ventall de 
les nostres actuacions i ens 
permetin incidir en les polítiques 
públiques que es derivin d’altres 
organismes supramunicipals. 

Anàlisi de possibilitats de 
participació i d’actuació com 
a administració local en les 
diferents xarxes que se’n 
derivin de la tasca principal. 
 
Esdevenir la Seu de trobades 
de Xarxes. 

1. Nombre de 
Xarxes i 
organismes 
internacionals 
on es participi. 

 
2. Nombre de 

trobades en què 
la nostra ciutat 
aculli. 

 

 Impacte gènere 
 Ja determinat per les normatives a nivell europeu. La millora determinada pels 
aspectes no discriminatoris i basats en la igualtat de gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/  

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 106.291,00.- 5.100,00.- 19.648,00.-  
2018 168.184,00.- 5.100,00.- 19.648,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 4.500,00.-    

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 Despeses diverses dinamització treballs en xarxa 

Codi Orgànic  5752 

Codi Programa 43902 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Realització i desenvolupament de les accions pròpies de la missió del Servei 

Missió 

Representar, impulsar, potenciar i desenvolupar el posicionament de la ciutat a 
nivell europeu i internacional, des de tots els àmbits de governança multinivell, 
tot analitzant les polítiques públiques sectorials i proposant les diferents línies 
d'actuació que se’n derivin per tal de proveir elements per a la presa de decisió 
que s'apliquin al consistori i que contribueixin al benefici de Terrassa i de la 
seva ciutadania 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar les potencialitats de la ciutat, tot connectant i alineant l’estratègia 
amb l’entorn urbà, europeu i internacional 

Compromís Estratègia Internacionalitzadora de Ciutat 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Pla Estratègic 
d’Internacionalització de 
Terrassa i el seu Sistema 
Urbà 

S’ha definit un Pla d’Internacionalització per tal de poder implementar una 
política transversal internacionalitzadora derivat del qual tindrà una bateria 
de propostes d’accions a implementar a partir de l’exercici 2018 

 Estratègia d’Identitat, 
Competitivitat i 
Projecció Exterior de 
Terrassa i el seu 
territori. 

S’ha definit una Estratègia per a implementar a partir del 2018 que ha d’anar 
lligada al Pla d’Internacionalització de Terrassa. 

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

El Pla d’Estratègia d’Internacionalització i la implementació de les seves accions és fruit dels 
compromisos a realitzar en el Mandat 2015-2019. Transversalitat amb l’Estratègia d’Identitat, 
Competitivitat i Projecció Exterior. 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
2 
 

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

 
0 
 

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

Diagnosi  

 
Donat que allò que es desenvolupa són accions de polítiques públiques de forma 
transversal, aquestes poden afectar els col·lectius per gènere depenen de la metodologia 
d’implementació 
 

Objectius 

 
Vetllar per l’acompliment de la diagnosi en el desenvolupament dels diferents Plans 
Estratègics d’Internacionalització a nivell transversal de manera que contemplin la 
perspectiva de gènere. 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i 
institucions de caràcter territorial divers,ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions 
Internacionals , per tal de facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions, l’atracció de 
coneixement i recursos cap a la ciutat i exercir influència en processos territorials i ciutadans, 
sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals. 

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

Compromís PM Compromís de criteris transversals posicionament Govern Municipal 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18 Sí    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan 25 de maig 2017/ Ple Municipal 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Fomentar el sentiment de 
pertinença i coneixement en la 
ciutadania de la realitat europea. 

Sensibilització i comprensió 
del funcionament i de la 
realitat del marc europeu i 
internacional. 

1. Nombre 
d’accions 
realitzades  

 al voltant de temes 
europeus 
2. Nombre de 

participants 
3. Nombre 

d’accions de 
comunicació 

 

 2 

Assolir un Pla Director 
d’Internacionalització que impliqui 
tots els agents de la ciutat i alhora 
que integri l’assoliment d’unes 
“palanques” que identifiquin el 
potencial de la ciutat per presentar-
nos a l’exterior d’una manera clara i 
singular 

Disposar del Pla, per tal 
poder implementar una 
política transversal 
d’internacionalització en base 
als elements de l’estratègia 
definida al Pla de Mandat. 
 

Realització i aprovació  
del Pla 
d’Internacionalització 

 3    

4    

 Impacte gènere  Ja determinat per les normatives a nivell europeu. La millora aconseguida pels 
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aspectes no discriminatoris i basats en la igualtat de gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/  

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

Observacions  

 
 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/  

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

Observacions  

 

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  7.000,00.-   
2018  7.000,00.-     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Administració General Cultura 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33001 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El programa inclou les despeses de l’edifici Soler i Palet, seu de les oficines 
municipals de cultura i esports, i de la Sala d’Exposicions Soler i Palet 

Missió 
Mantenir les activitats de l’equip Municipal de Cultura i Esports i la funció 
cultural de la Casa Soler i Palet  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 257.194,00.- 57.386,00.- 42.100,00.-  
2018 325.746,00.-  47.743,00.-  52.100,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Biblioteques i Lectura 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33211 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa inclou totes les despeses de manteniment de les sis biblioteques 
públiques que configuren la Xarxa de la ciutat, així com les despeses de totes les 
activitats de promoció de la lectura, l’escriptura i la literatura i altres llenguatges 
narratius com l’audiovisual. 

Missió Garantir l’accés a la cultura i al coneixement a la ciutat de Terrassa 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

La Xarxa de Biblioteques és una de les eines principals  pel desenvolupament 
de l’eix de cohesió social. 

Agenda 21 de la Cultura 
La funció social de la  Cultura i la seva importància en el desenvolupament 
comunitari 

 Ciutats Pilots de la 
Cultura 

En l’eix cultura i cohesió  

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  

 
Es detecta la possibilitat d’una variació del nombre  de dones en el préstec en funció de 
l’edat.  
 

Objectius 

 
Analitzar l’evolució de les dones per edat en el servei de préstec  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Manteniment i actualització de la Xarxa de Biblioteques 

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

Compromís PM L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent la 
igualtat d’oportunitats. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Redacció del Pla Director 
 Finalitzar incloent si s’escau la 
valoració de l’àmbit polític 

 Si/no 

 2  Aprovació del Pla Director 
 Aprovar pel ple municipal el 
pla i el calendari d’execució de 
les actuacions previstes 

 Si/no 

 3 
 Execució d’una actuació de les 
previstes la pla director 

 Incloure en aquest mandat, 
almenys, una de les 
actuacions més urgents com 
són el Bibliobus i/o el Trasllat 
de la Biblioteca del Districte % 

 Si/no 

4 Manteniment de la Xarxa Actual 
Actuacions de millora a la Bd3 
Actuacions de millora a la Bd2 
Actuacions de millora a la Bct 

Si/no 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Pertanyem als Cercles de comparació intermunicipals depenent de la Diputació de 
Barcelona i els indicadors són estàndards. 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Iniciar els nous serveis per l’adaptació de les biblioteques a les necessitats de la societat actual 

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

Compromís PM L’acció social com a element d’apoderament integració i cohesió promovent la 
igualtat d’oportunitats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Mantenir els fons purgats i 
actualitzats 

 És una activitat continuada 
s’espera disminuir el nombre 
d’obsolets en un 20% 

 = al 20% 

 2 
 Mantenir amb voluntaris la oferta 
d’activitats de promoció i accés al 
coneixement 

 Trobar sortida al 100% dels 
voluntaris que ho desitgin 

= al 100 
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 3  Iniciar el Laboratori de cinema 
 Implementar el primer 
programa del laboratori de 
cinema 

 Nombre d’activitats 
implementades / nombre 
d’activitats previstes 

4 
Mantenir les activitats adreçades a 
l’alfabetització digital 

Igualar el nombre d’usuaris 
participants en activitats 
adreçades a reduir l’esquerda 
digital 

Usuaris 18/usuaris 17=! 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Pertanyem als Cercles de comparació intermunicipals depenent de la Diputació de 
Barcelona i els indicadors són estàndards. 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.620.117,00.- 411.840,00.- 15.800,00.- 15.000,00.- 
2018 1.690.871,00.-  405.840,00.-  15.800,00.- 15.000,00.- 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

2.000,00.- 472.855,00.-  

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 Arxiu 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33222 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El programa inclou les despeses de l’equipament i les activitats de l’Arxiu 
Històric Municipal i de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. 

Missió 
Preservar i difondre el patrimoni documental com a fons primera de la memòria 
històrica de la ciutat i la comarca. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

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 ? 

 
3 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
6 
 

Diagnosi  

 
La documentació com a part fonamental per la recerca ens permet analitzar quin ha estat 
el paper de la dona i per tant posar en valor la seva obra 
 

Objectius 

 
 
Obrir una línia de recerca històrica sobre el paper de les dones en les arts a la ciutat de 
Terrassa i posar en valor la seva obra. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Conservació dels fons actuals i de l’equipament 

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Realitzar el programa anual d’activitats de difusió patrimonial i memòria històrica 

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   Publicació història de Terrassa  Finalitzar les recerques 
 Textos lliurats / textos 
totals 

 2  Cicles de conferències Una conferència per trimestre   

 3  Exposicions i activitats transversals 

 Activitats de Festa Major 
Activitat vinculada amb l’Arxiu 
Administratiu i fotogràfic 
Activitat vinculada a l’Arxiu 
Tobella 

 Nombre d’activitats 
previstes / nombre 
d’activitats realitzades 

4 Publicacions regulars 
Revista Termes 
Opuscles 
 

Nombre de publicacions 
igual a dos 

 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)  
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Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 157.679,00.- 83.155,00.- 14.000,00.-  
2018 168.932,00.-  74.155,00.-  14.000,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  35.000,00.-    

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 Museus 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33301 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El programa inclou totes les despeses de funcionament dels equipaments 
museístics i monuments històrics així com les activitats de recerca, conservació i 
difusió del Patrimoni Històric – Artístic  

Missió 
Preservar, conservar i difondre el patrimoni històric conjuntament amb l’Arxiu 
que és centre a la conservació del patrimoni documental. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Línia estratègica 5: Projectar la ciutat al món i enfortir la capacitat cultural, 
comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa 

Compromís 

Objectiu estratègic 98: Potenciar les accions culturals de la ciutat com a 
element per completar les accions en l’àmbit socioeconòmic i en la millora de 
la cohesió social per fer del coneixement, la cultura i la creativitat, eines 
d’apoderament relacional i de valor personal i ciutadà. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Llibre Blanc de la 
Cultura 

Eix Capitalitat Cultural 

 Agenda 21 de la cultura 
L’aportació de la Cultura al desenvolupament econòmic. 
L’aportació de la cultura i l’educació al desenvolupament social 
 

   

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  
 
No tenim dades per avaluar l’impacte de les accions sobre la població femenina. 
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Objectius 

 
Dotar-nos d’instruments de mesura que permetin recollir dades per avaluar l’impacte 
sobre la població de dones de Terrassa 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Mantenir en un estat digne els equipaments museístics 

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

Compromís PM Objectiu estratègic 98: Potenciar les accions culturals de la ciutat com a element 
per completar les accions en l’àmbit socioeconòmic i en la millora de la cohesió 
social per fer del coneixement, la cultura i la creativitat, eines d’apoderament 
relacional i de valor personal i ciutadà. 

Pla sectorial Agenda 21 de la Cultura 

Procés participatiu Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

  

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1        

 2       

 3       

4    

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Mantenir l’oferta de serveis a la població en el camp de la difusió del patrimoni i enfortir la 
projecció de la Seu d’Ègara com element d’atractivitat turística treballant la Candidatura a 
Patrimoni de la Humanitat. 

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

Compromís PM Objectiu estratègic 98: Potenciar les accions culturals de la ciutat com a element 
per completar les accions en l’àmbit socioeconòmic i en la millora de la cohesió 
social per fer del coneixement, la cultura i la creativitat, eines d’apoderament 
relacional i de valor personal i ciutadà. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1        
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 2       

 3       

4    

 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 494.072,00.- 133.325,00.-   
2018 496.791,00.- 153.325,00.-*   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

27.500,00.- 8.700,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
*20.000 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Música 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33405 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa inclou les despeses de manteniment i conservació de l’equipament 
municipal AUDITORI MUNICIPAL i JAZZ CAVA així com les programacions de 
música de l’auditori clàssica, de música moderna i el sosteniment de formacions 
i esdeveniments musicals estables com són la Orquestra Terrassa 48 i el Festival 
de Jazz 

Missió 
Garantir l’accés a la cultura musicals dels ciutadans i crear opcions de 
contrastació amb el públic dels músics Terrassencs. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció cultural com a element d’apoderament, integració i cohesió 
promovent la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Eix Creació i Innovació i eix cohesió social i model de governança 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

La cultura com a element de desenvolupament econòmic i comunitari. 

   

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  

 
No es disposa de dades per avaluar l’impacte sobre la població de dones de la ciutat 
 
 

Objectius 
 
Disposar d’instruments de mesura per poder recollir informació i mesurar l’impacte 
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sobre la població de dones de la ciutat. 
 

 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Conservar l’equipament en un estat suficient per acollir la programació de la temporada i els 
diversos cicles  de musica Clàssica  

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   Temporada estable  Incrementar el públic un 10%  Públic 17/Públic 18 

 2  Temprada Orquestra 
 Incrementar el nombre de 
concerts socials 

 Nombre d’audicions amb 
col·lectius socials superior 
al 2017 

 3 
Cicles ( Clàssics, Nadal i música i 
patrimoni) 

 Mantenir els cicles i 
incrementar el públic 

 Públic un 10% més que 
2017 

4 
Suport a les entitats de l’àmbit de la 
música clàssica 

Mantenir nombre de 
subvencions 

Nombre d’entitats igual / 
superior al 2017 

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Enfortir l’entramat associatiu vinculat a la música moderna i la programació de temporades i 
cicles 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu Llibre Blanc de la 
Cultura   

  

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Temporada Estable dins la CMT     

 2  Coordinació Bucs Musicals i TAM     

 3  Circuït de Música Moderna     

4    

 Impacte gènere   
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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 85.291,00.- 77.094,00.- 140.000,00.-  
2018 86.061,00.- 72.094,00.-  180.000,00.-*  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

8.000,00.- 7.000.00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
* 40.000 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Cultura Districtes 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33406 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El programa fa front a les despeses d’organització de les activitats culturals 
programades als districtes de la ciutat  

Missió 
Garantir l’accés a la cultura i el coneixement de la ciutadania de terrassa des de 
la proximitat culturals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

El paper de la cultura en el desenvolupament comunitari 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Eix governança  

   

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  
 
Es detecta una manca d’informació sobre l’impacte de les accions per manca de dades. 
 

Objectius 

 
Dotar-nos d’instruments de recollida de dades per poder mesurar l’impacte de les 
actuacions de proximitat sobre la població femenina. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Mantenir els cicles de promoció de les arts programats al territori 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts   

  

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Escenes Locals / Musica Moderna/ 
Jazz a prop 

 Mantenir ocupació de 
escenes i jazz a prop i 
incrementar moderna 

 Ocupació 18/ocupació 17 

 2 Som Estiu 

 Incrementar la participació 
de grups i entitats de la ciutat 
en la programació de la 
campanya 

 Nombre de grups 
participants al 18 superior 
als del 17 

 3 
Elixir- Aprofundir en el vessant de 
desenvolupament comunitari del 
Festival Elixir 

 Increment el nombre 
d’accions 

 Accions 18 superior a 
aportació 17 

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    si  

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?   si  

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Desenvolupar les activitats del projecte Ciutats Pilots de la Cultura 

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

Compromís PM Agenda 21 de la Cultura 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Redactar les actuacions pel 
desenvolupament de les accions de 
millora 

 Disposar-ne al Gener  Si- NO 

 2  Implementar les accions de millora 
 Implementar-les de gener a 
juny 

 Núm. d’accions 
implementades / núm. 
accions definides 

 3  Executar la tercera part del procés  Seminari de trobada al 2019 Si-NO 

4    

 Impacte gènere   
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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 44.095,00.- 132.650,00.-   
2018 45.088,00.- 122.650,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  8.110,00.-    

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 Cultura popular i tradicional 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33801 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa fa front a les despeses d’organització de les activitats culturals 
programades per les entitats culturals de la ciutat així com de les que generen 
els equipaments destinats al lleure urbà ( Bellots) i Colles de cultura popular ( 
Condicionament, Moderna, Maurina) 

Missió 
Garantir l’accés a la cultura i el coneixement de la ciutadania de terrassa des de 
la proximitat culturals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

El paper de la cultura en el desenvolupament comunitari 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Eix governança  

   

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  

 
No disposem d’informació suficientment elaborada per mesurar l’impacte de les accions 
d’aquest àmbit en la població femenina de la ciutat de Terrassa 
 

Objectius 
 
Realitzar un estudi sobre el nombre de dones presents en llocs de responsabilitat de les 
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entitats culturals. 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Mantenir els cicles de promoció de les arts programats al territori 

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

Compromís PM Desplegar les línies establertes en el Llibre Blanc de la Cultura, fent especial èmfasi 
en el vessant inclusiu de la cultura com a eina per a la cohesió social 

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Equipaments  Millora del recinte Bellots Previst/Aprovat/Executat 

 2 Calendari Festiu- Concertat 

Mantenir el grau d’acceptació 
de les Feses del Calendari i el 
clima de treball amb les 
entitats 

 Nombre de participants 
18/nombre de 
participants 17 

 3 Diades i celebracions d’entitats 
 Atendre les necessitats sense 
queixes ni desviacions 

 Nombre de conflictes 
presentats igual o 
inferior al 17 

4    

 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 137.947,00.- 611.036,00.- 230.900,00.-  
2018 142.665,00.- 175.846,00.-* 230.900,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

* 20.000 euros condicionats a la Regla de Despesa 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Arts Escèniques 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33407 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, innovació i promoció de la ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa inclou les despeses dels edificis i maquinaria escènica dels dos 
teatres 
Així com de les despeses de funcionament i continguts de la temporada estable i 
de les funcions amb entitats de la ciutat per a finalitats socials i/o culturals. 

Missió 
Garantir l’accés dels ciutadans als continguts artístics en l’àmbit de les Arts 
Escèniques. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Línia estratègica 5: Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, 
comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa 

Compromís 

Objectiu estratègic 97: Aconseguir fer de Terrassa una capital cultural de 
primer ordre a partir del posicionament  d’iniciatives de rellevància, com ara 
el Festival de Jazz, el TNT, així com amb la candidatura de la Seu d’Ègara com 
a patrimoni de la humanitat 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Àmbit de creació i innovació 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

La cultura com a elements de desenvolupament econòmic 

   

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  
 
No podem analitzar l’impacte per manca de dades 
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Objectius 

 
 
Dotar-nos d’instruments de mesura per recollir dades que ens permetin avaluar 
l’impacte amb prisma de gènere. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Manteniment dels equipaments escènics 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts 

Procés participatiu Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts   

  

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Estalvi en consums  Mantenir la reducció actual 
 Executar el 100% de la 
partida 

 2  Estalvi en neteja 
 Ajustar al màxim les rutines a 
la diagnosi d’estàndards de 
servei 

 % de les desviacions en 
cas d’incompliment 

 3  Estalvi en equips tècnics 

 Ajustar les necessitats de 
personal tècnic al mínim per a 
la correcte organització de les 
funcions 

 Executar el 100% de la 
partida 

4    

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Programar de forma estable els millors espectacles produïts a Catalunya 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Mantenir el nombre d’espectacles 
per la temporada estable 

 Concentrar al públic 
incrementar la ocupació amb 
el mateix nombre 

 Ocupació superior al 
2017 
Nombre d’espectacles 
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d’espectacles per no 
incrementar el cost. 

igual o superior al 2017 

 2 
 Mantenir el nombre d’espectacles 
per la temporada infantil 

 Concentrar al públic 
incrementar la ocupació amb 
el mateix nombre 
d’espectacles per no 
incrementar el cost. 

 Ocupació superior al 
2017 
Nombre d’espectacles 
igual o superior al 2017 

 3       

4    

 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 241.093,00.- 785.046,00.- 84.000,00.- 5.000,00.- 
2018 245.762,00.-  448.525,00.-*  109.000,00.- 5.000,00.- 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

92.000,00.- 258.521,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
* 20.000 euros condicionats a la Regla de Despesa 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Arts Visuals 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33408 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El programa inclou les despeses de manteniment i funcionament dels 
equipaments  destinats a l’exhibició d’exposicions artístiques així com les 
despeses de producció de continguts expositius de les tres línies de programació

Missió 
Garantir l’accés a la cultura i el coneixement de la ciutadania de terrassa a la 
producció contemporània i a la creació d’artistes plàstics i visuals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

El paper de la cultura en el desenvolupament comunitari 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Eix innovació i creativitat 

   

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  

 
No disposem de dades per conèixer l’impacte en de les accions d’Arts Visuals en la 
població femenina 
 

Objectius 

 
 
Recollir dades de l’impacte de les accions d’Arts Visuals en funció del gènere 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Mantenir en condicions suficients de programació la Sala Muncunill 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Eliminar les humitats i les filtracions 
d’aigua 

 Resoldre el problema   

 2      

 3      

4    

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Mantenir les programacions de sales i incrementar en el projecte artístic en secundària 

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

Compromís PM Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts – Eix – Innovació i Creativitat 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Programació Arts Terrassa  Superar nombre d’assistents  Assis18/assis17 

 2  Programació Sala Muncunill  Cobrir peticions ciutadanes 
 Nombre p formulades 
/nombre p ateses 

 3  Programació Terrassa Comissariat  Mantenir el cicle 
 Accions fetes/Accions 
programades 

4 Publicacions Pendents dels dos últims anys Absorbit pendents 

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 85.192,00.- 61.500,00.-   
2018 94.225,00.- 61.500,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   30.000,00.-   

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 Terrassa Noves Tendències (TNT) 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33410 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, innovació i promoció de la ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
El  programa inclou les despeses destinades a la organització del Festival 
Terrassa Noves Tendències Escèniques 
 

Missió 
Garantir l’accés dels ciutadans als continguts artístics en l’àmbit de les Arts 
Escèniques en les franges més emergents de la creació escènica. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Línia estratègica 5: Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, 
comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa 

Compromís 

Objectiu estratègic 97: Aconseguir fer de Terrassa una capital cultural de 
primer ordre a partir del posicionament  d’iniciatives de rellevància, com ara 
el Festival de Jazz, el TNT, així com amb la candidatura de la Seu d’Ègara com 
a patrimoni de la humanitat 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Àmbit de creació i innovació 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

La cultura com a elements de desenvolupament econòmic 

   

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  
 
No podem analitzar l’impacte per manca de dades 
 

Objectius  
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Dotar-nos d’instruments de mesura per recollir dades que ens permetin avaluar 
l’impacte amb prisma de gènere. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Organització del Festival Terrassa Noves Tendències 

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

Compromís PM  

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts 

Procés participatiu Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts   

  

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Incrementar l’oferta de localitats 20% més Nº de localitats 17/18 

 2 Mantenir el nombre de produccions 
Mantenir el % de produccions 
pròpies  

Produccions 17/ 18 

 3    

4    

 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     
2108   347.380,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   263.732,00.-   

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 Festa Major de Terrassa 

Codi Orgànic  5451 

Codi Programa 33802 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, innovació i promoció de la ciutat 

Servei Cultura 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa fa front a les despeses d’organització de les activitats culturals 
programades per les entitats culturals de la ciutat així com de les que generen 
els equipaments destinats al lleure urbà ( Bellots) i Colles de cultura popular ( 
Condicionament, Moderna, Maurina) 

Missió 
Garantir l’accés a la cultura i el coneixement de la ciutadania de terrassa des de 
la proximitat culturals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
L’acció social com a element d’apoderament, integració i cohesió promovent 
la igualtat d’oportunitats 

Compromís Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Agenda 21 de la 
Cultura 

El paper de la cultura en el desenvolupament comunitari 

 Llibre Blanc de la 
Cultura i les Arts 

Eix governança  

   

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  

 
No disposem d’informació suficientment elaborada per mesurar l’impacte de les accions 
d’aquest àmbit en la població femenina de la ciutat de Terrassa 
 

Objectius 
 
Realitzar un estudi sobre el nombre de dones presents en llocs de responsabilitat de les 



 41 

entitats culturals. 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Organitzar la Festa Major 2018 

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

Compromís PM Desplegar les línies establertes en el Llibre Blanc de la Cultura, fent especial èmfasi 
en el vessant inclusiu de la cultura com a eina per a la cohesió social 

Pla sectorial Llibre Blanc de la Cultura i les Arts 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Jornades Festes Populars  Consensuar canvis a realitzar 
 Acciona de canvi a 
implementar 

 2  Procés de tria de grups musicals  Iniciar el procés 
 Nombre de participants 
superi el centenar 

 3  Organització Festa Major 2018 Minorar el nombre de queixes 
 Nombre de queixes 18/ 
nombre de queixes 17  

4    

 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     
2018   410.190,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  61.427,00.-   

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 Activitats Esportives, Ajuts a entitats i esport escolar 

Codi Orgànic  5452 

Codi Programa 34101 

Competència  Pròpia  Delegada x Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Esports 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Organització i suport a la realització d’activitats de promoció i pràctica esportiva

Missió Garantir l’accés i seguiment de la pràctica esportiva a la població en general 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

Activitats Esportives Suport a la organització d’activitats de promoció esportiva i ajuts a entitats 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 107-potenciar l’esport com element integrador i superador de desigualtats 

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? 
 

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  

En general es produeix una menor participació de la dona en la pràctica regular de 
l’esport fet que es mes evident en les diferents disciplines d’esport d’equip (futbol, 
futbol-sala, handbol..) . En la pràctica d’esport individual i de lleure la participació de la 
dona ha anat creixent en els darrers anys assolint nivells amb tendència d’equiparació a 
la dels homes. 
També s’observa una mínima participació de les dones en la direcció i gestió de les 
entitats esportives de la ciutat. 
 
 

Objectius 
Es planteja la necessitat d’incentivar la participació de les dones en les activitats de 
promoció del esport escolar, potenciant especialment els esports d’equip que presenten 
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nivells baixos de participació mitjançant la realització de jornades específiques de 
promoció. 
Cal incentivar la participació de les dones en el sistema esportiu incidint en la seva 
presència a les entitats. 
 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Potenciar accions de promoció esportiva en edat escolar per incrementar els nivells de 
participació femenina especialment en esports d’equip  

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

Compromís PM 107- potenciar l’esport com element integrador i superador de dificultats 

Pla sectorial - en elaboració Pla Director de l’Esport- acord Ple Municipal Abril 2017 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Organitzar jornades promoció 
esports equip 

 Increment participació 
població escolar femenina 

 -Nombre jornades 
-Nombre participants 
-Nombre esports 
 

 2 

 Organitzar sessions informatives i de 
promoció en els centres educatius 
per promoure amb responsables 
d’esports accions específiques en els 
centres 

 Participació dels centres 
escolars en les sessions 
informatives 

- Nombre centres 
participants 

- -Nombre 
sessions 

 3 

 Concertar amb Federacions 
esportives activitats per assistir a 
competicions d’esport d’elit en 
competicions femenines 

 Participacions d’equips i 
centres en assistència a 
competicions federades 
femenines 

 -Nombre competicions 
-Nombre assistents 

4    

 Impacte gènere 
 Augment nivell de participació de les dones en les activitats d’esports d’equip 
fomentant la relació i hàbit de pràctica de l’esport 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions Dades estadístiques anuals del Programa de l’esport escolar a Terrassa 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Fer difusió de les activitats regulars de competició-exhibició-promoció d’esport femení que es 
realitzen a la ciutat mitjançant una agenda específica. 

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

Compromís PM Potenciar l’esport com element integrador i superador de desigualtats 

Pla sectorial En elaboració Pla Director de l’Esport 

Procés participatiu      
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Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Acord  Data / òrgan Ple Municipal Abril 2017 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Gestió agenda a pàgina web 
municipal 

 -Màxima difusió i 
coneixement de les activitats 
-Increment de la participació 
de les dones en el sistema 
esportiu de la ciutat 
 

 -Nombre activitats 
-Dades de participació de 
les dones a les activitats i 
entitats 

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 91.693,00.- 72.930,00.- 267.183,00.-  
2018 93.757,00.-  75.630,00.-  251.573.00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   30.250,00.-   

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 Equipaments esportius de gestió directa 

Codi Orgànic  5452 

Codi Programa 34201 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Esports 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Gestió directa d’equipaments esportius municipals 

Missió 
Facilitar l’accés a la utilització d’equipaments esportius a entitats esportives de 
la ciutat i a la ciutadania en general 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

 Funcionament i manteniment general dels equipaments 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 107- potenciar l’esport com element integrador i superador de desigualtats 

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? 
 

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 instal·lacions esportives municipals de gestió directa presenten unes dades 
d’utilització diferenciades en el cas d’esports de competició, en els que els nivells d’us de 
les dones està per sota de la dels homes mentre que en la utilització de piscines la 
utilització de les dones es major 
 

Objectius 

Cal garantir les condicions de manteniment i funcionament dels equipaments que 
continuïn garantint la utilització en igualtat de condicions dels equipaments facilitant la 
infraestructura i condicions dels espais adients. 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Tasques de millora de les condicions d’us i funcionament dels equipaments 

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

Compromís PM 107-potenciar l’esport com element integrador i superador de dificultats 

Pla sectorial -en elaboració Pla Director de l’Esport 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord  Acord Data / òrgan Ple Municipal Abril 2017 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 -accions de millora de les condicions 
de seguretat i confort en l’ús dels 
equipaments 

 -millora estat equipaments  -número accions 

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere  Millors condicions per a la pràctica de l’esport 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
Actuacions generals que incideixen tant en el col·lectiu de dones com de homes en la 
utilització dels equipaments 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 855.147,00.- 511.994,00.-   
2018 899.427,00.- 511.994,00-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

              160.000,00.-   41.310,00.-  

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 Equipaments esportius de gestió cedida 

Codi Orgànic  5452 

Codi Programa 34202 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Esports 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Suport a les entitats en la gestió d’equipaments esportius municipals 

Missió 
Garantir el funcionament i estat de conservació dels equipaments esportius 
municipals 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

 
Actuacions de millora a equipaments esportius municipals gestionats per 
entitats i accions de suport en garantir els subministraments bàsics per al 
funcionament dels equipaments (consums) 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 107- potenciar l’esport com element integrador i superador de desigualtats 

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? 
 

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  

 
Per la diferent tipologia dels equipaments es produeixen diferències en la utilització dels 
mateixos per part de dones i homes. En el cas dels camps municipals de futbol els nivells 
d’utilització de les dones es molt inferior al dels homes. En el cas dels equipaments 
poliesportius (ex. Àrea Olímpica-Club Natació) els novells de participació i utilització dels 
equipaments per part de les dones es molt mes important 
 

Objectius  
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Garantir les condicions de manteniment i funcionament dels equipaments que 
garanteixin la possibilitat d’utilització dels equipaments tant per homes com per dones 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
-garantir condicions d’utilització de les infraestructures dels equipaments que facilitin l’ús dels 
equipaments  tant per homes com per dones 

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

Compromís PM 107 – potenciar l’esport com element integrador i superador de dificultats 

Pla sectorial -en elaboració Pla Director de l’Esport 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Acord  Data / òrgan Ple Municipal Abril 2017 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
- Revisar estat infraestructures 
equipaments i possibilitats 
d’utilització 

 Garantir us equipaments tant 
per homes com per dones 

 -nombre equipaments  

 2 
 -Executar accions de suport a les 
entitats `per millorar les condicions 
dels equipaments 

 Millora condicions 
equipaments 

 -nombre actuacions 
-nombre 
equipaments/entitats 

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 
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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  590.799,00.- 25.500,00.-  
2018   602.325,00.- 25.500,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Gestió del Llac/Piscina de Vallparadís 

Codi Orgànic  5452 

Codi Programa 34203 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Esports 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Gestió del funcionament del llac-piscina de Vallparadís 

Missió Garantir les condicions de funcionament i utilització de la piscina de Vallparadís

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

 Accions per garantir la gestió i funcionament del equipament 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 107- potenciar l’esport com element integrador i superador de desigualtats 

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? 
 

2 
 

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

 
0 
 

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

2 
 

Diagnosi  

 
Els nivells d’utilització de la Piscina de Vallparadís en el seu funcionament en el període 
d’estiu indiquen uns nivells d’utilització paritaris o superiors per part de les dones en 
relació als homes 
 

Objectius 

 
Garantir les condicions d’utilització del equipament par mantenir o augmentar els nivells 
d’utilització actuals 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Garantir estat de conservació i manteniment del equipament 

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

Compromís PM 107- potenciar l’esport com element integrador i superador de dificultats 

Pla sectorial -en elaboració Pla Director de l’Esport 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord Acord  Data / òrgan Ple Municipal Abril 2017 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Accions de manteniment i millora 
del equipament 

 -Millors condicions 
d’utilització del Servei  

 -nombre actuacions de 
manteniment 
-nombre actuacions de 
millora 

 2 
 Ampliació temporada piscines (1 
setmana) 

 -augment nivells utilització  -nombre usuaris 

 3       

4    

 Impacte gènere 
 Els nivells actuals d’utilització de la piscina indiquen la importància que tant per les 
dones com els homes comporta la utilització de les piscines de lleure en el període 
d’estiu, en la millora de les condicions de vida. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  365.691,00.-   
2018  365.691.00.-*   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

           235.000,00.-     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
* 30.000 euros condicionats a la Regla de Despesa 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Universitat-recerca 

Codi Orgànic  5423 

Codi Programa 49202 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Innovació, Cultura i Projecció de la ciutat 

Servei Universitats 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

L’objectiu general d’aquest programa es generar accions per promoure i difondre el 
Campus Universitari de Terrassa en coordinació amb el Consell Universitari de ciutat, tot 
posicionant Terrassa com a ciutat capdavantera en la gestió del coneixement i en les 
relacions ciutat-universitat. 
 
Entre els objectius específics destaquen: 

• Potenciar el Campus Universitari com a element de captació, formació, 
retenció de talent i dinamització. 

• Una Terrassa amb creativitat que inverteix en els fonaments de les relacions 
ciutat-universitat, la competitivitat i el progrés. 

• Consolidació de Terrassa com a segon Campus Urbà a Catalunya. 
 
Programa que aplega, actualitza i promou la informació i els serveis vinculats amb el campus 
universitari de Terrassa, tant en la ciutat com externament 
 
Terrassa Universitat és una eina que agrupa la informació essencial del món universitari 
de Terrassa, el promou, posiciona la ciutat i ofereix determinats serveis de valor per a la 
marca. 

Missió 

Establir i enfortir les relacions entre les universitats presents al Campus i les seves escoles 
respectives, el Consell Universitari de Terrassa, les entitats i organismes universitaris 
vinculats i la ciutat. 
Posicionar Terrassa com a ciutat universitària per tal d’atraure estudiants, tant de la ciutat 
com externs. 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

Beques de recerca per a 
estudiants universitaris 

L'objecte d'aquesta convocatòria es concedir beques per a la realització de projectes de 
recerca en departaments o, en grups de recerca que desenvolupin la seva activitat en els 
àmbits de la ciència, la tecnologia o l’humanisme social. Per fomentar, reconèixer i valorar 
estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat social, 
política, econòmica, laboral i cultural del territori. 
 

Aula d’automatització i 
robòtica 

És un projecte conjunt que es porta a terme amb  el departament d’Enginyeria Electrònica 
de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa. Té 
com a objectiu general apropar la tecnologia dels àmbits de l'automatització i de la 
robòtica als estudiants de batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior amb el projecte 
d’automatització i robòtica, basat en la placa del controlador Arduino amb dos nivells de 
formació. 

Consell Universitari de 
Terrassa 
 

El Consell Universitari de Terrassa (CUT) és un òrgan consultiu que es va crear amb 
l’objectiu de disposar d’una plataforma de reflexió, trobada i debat. És un ens generador 
de propostes i iniciatives que permeten a la ciutat treballar conjuntament per a la 
promoció universitària de Terrassa i la seva projecció amb les següents línies 
estratègiques: 

• Treballar per una Terrassa amb educació integral i de qualitat per a tothom, 
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universitària i que aposti per la recerca i l’aplicació del coneixement.  

• Aprofundir en la promoció universitària de la ciutat, potenciant un campus 
integrat, que aporti dinamisme cultural, tecnològic i d’investigació. 

Convocatòria de 
subvencions per a 
projectes 

Des del servei es gestionen peticions relatives a activitats que s’ajusten al què s’estableix 
a les bases reguladores específiques en les línies de Promoció de Campus i Difusió del 
Coneixement.   

Campus Ítaca 

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Durant 7 dies 60 estudiants de 3r d’ESO participen  en un campus d’estiu 
en el què desenvolupen activitats que tenen com a objectiu  despertar l’interès per a 
què, un cop acabada l’etapa d’educació secundària obligatòria, donin continuïtat a la 
seva formació.  

Punt d’informació 
Terrassa Universitat 

Punt d’informació físic i virtual. Físicament estarà al servei de Joventut, a la casa Baumann 
i al servei d’Universitats, i també al web i com a app descarregable. S’hi trobarà tota 
aquella informació relacionada amb les necessitats i ofertes del sector universitari: 
centres universitaris, lloguers de vivendes, transports, salut, esports, cultura, aules 
d’estudi, etc.- 
 

Aules d’estudi 
Oferta d’espais, tant d’espais universitaris com biblioteques públiques i espais d’estudi 
amb horaris especials en períodes d’exàmens. 
 

Serveis municipals i 
públics 

Informació i accés dels usuaris d’universitats als serveis municipals i als principals serveis i 
propostes que ofereix la ciutat (de salut, de cultura, d’esports...) 
 

Web i app Terrassa 
universitària  

Reestructuració i ampliació del web del servei d’Universitats. Creació d’una app vinculada 
a aquesta informació. 
 

Salo Ensenyament  
 

Assistència al Saló de l’Ensenyament a Fira de Barcelona amb un estand de ciutat a partir 
de les propostes del Consell Universitari. 
 

Campus Ègara 
Adreçat a alumnat de secundària (4t ESO, 1r batxillerat i cicles formatius) i destinat a 
donar a conèixer els continguts de les escoles universitàries de Terrassa mitjançant 
activitats ludico-formatives. 

Projecte habitatge 

 

Agrupació de les ofertes actuals (pisos de lloguer, per compartir, residències, protecció 
oficial...) en la web i l’app i desenvolupament de noves línies de compartir habitatge (amb 
gent gran, a canvi de treball social...) 

Projecte catàleg de 
reptes  

 

Destinat a desenvolupar les solucions mitjançant els treballs de fi de grau dels estudiants 
universitaris. Vinculació del treball universitari amb una necessitat real. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 109 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Pla de Joventut  

  
 
 
 

 

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 ? 

 
0 

 

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

1 
 

Diagnosi  

 
Determinades accions dels programes de Promoció de Campus no es gestionen des del 
seu inici pel propi servei com per exemple; la convocatòria anual de subvencions que ja 
consta de les seves pròpies bases. 
 
Terrassa Universitat és una eina que agrupa la informació essencial del món universitari 
de Terrassa, el promou, posiciona la ciutat i ofereix determinats serveis de valor per a la 
marca. 
 
Aquestes actuacions tenen com a destinataris les universitats presents al Campus i les 
seves escoles respectives, el Consell Universitari de Terrassa, entitats i organismes 
universitaris vinculats i ciutadania en general. 
 
A Catalunya les dones suposen un 54% de l’estudiantat que es matricula de nou accés i 
un 59% de les persones titulades. 

Objectius 

 
Actuar com a elements de sensibilització de la igualtat entre dones i homes. 
Es recolliran dades desagregades per sexe de cadascun d’ells per tal de poder analitzar 
l’impacte de les accions. 
 
Potenciar el Campus Universitari com a element de captació, formació, retenció de talent 
i dinamització en igualtat de condicions entre dones i homes. 
Fomentar les relacions ciutat-universitat, la competitivitat i el progrés de la societat que 
té en compte el paper de la dona, la seva mirada i la seva posició en l’àmbit universitari. 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Posicionament de la ciutat aportant dinamisme social, cultural i tecnològic mitjançant l’execució 
d’accions per promoure i difondre el Campus Universitari de Terrassa en coordinació amb el 
Consell Universitari de ciutat, tot posicionant Terrassa com a ciutat capdavantera en la gestió del 
coneixement i en les relacions ciutat-universitat. 

Eina d’informació, promoció i posicionament de Terrassa com a ciutat universitària 

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

Compromís PM Crearem la marca «Districte Universitari Terrassa Universitària – Campus urbà» per 
tal de revitalitzar l’aposta pels ensenyaments superiors de la ciutat i enfortir el 
caràcter universitari de Terrassa. 
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Pla sectorial NO 

Procés participatiu NO     

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord  SI (*) Data / òrgan Ple 26-5-2017 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Beques de recerca per a estudiants 
universitaris 

� Incentivar la vocació 
investigadora dels 
estudiants del campus urbà  

� Nombre de treballs 
presentats 

 2 Aula d’automatització i robòtica 

� Incrementar l’ interès de 
l’alumnat de secundària per 
la tecnologia i la ciència i fer 
arribar informació dels 
estudis del Campus Terrassa 
en aquests àmbits. 

� Nombre de centres i 
alumnes participants.  

� Grau de satisfacció 

 3 
Consell Universitari de Terrassa 
 

� Enfortir la dimensió 
universitària de la ciutat 
amb el desenvolupament 
d'activitats conjuntes de 
promoció universitària a la 
ciutat, entre els membres 
del Consell  i promoure 
projectes concrets relatius a 
aquesta dimensió 

� Nombre d’acords 
� Nombre d’accions 

dutes a terme 

4 
Convocatòria de subvencions per a 
projectes 

� Incrementar les accions de 
promoció de campus 
universitari i de difusió del 
coneixement.  

� Enfortir el teixit associatiu 
en l’àmbit universitari. 

� Nombre de projectes  
presentats 

5 Campus Ítaca 

� Enfortir les sinèrgies amb 
els centres de secundaria i 
apropar als estudiants de 
secundaria als estudis 
superiors tot fomentant les 
vocacions. 

� Nombre de centres 
participants i d’alumnes 
desagregats per sexe. 

 Impacte gènere 
 Fomentar la cultura igualitària entre homes i dones per ajudar a construir una 
societat més democràtica i equilibrada. El principi d’igualtat on el seu compliment  
és una qüestió de justícia social 

6 
 

Punt d’informació Terrassa Universitat 

Informar als estudiants 
de tot allò relacionat amb 
les necessitats i ofertes 
del sector universitari: 
centres universitaris, 
lloguers de vivendes, 
transports, salut, esports, 
cultura, aules d’estudi, 
etc. 

Estadística d’ús de 
l’equipament amb dades 
desagregades. 

7 (*) Aules d’estudi 

Habilitació d’espais 
d’estudi tant universitaris 
com biblioteques 
públiques amb horaris 
especials en períodes 
d’exàmens. 

 Estadística d’ús del servei 
amb dades desagregades. 

8 Serveis municipals i públics 
Facilitar al col·lectiu 
universitari la informació i 

Estadística d’ús, 
desagregades per sexe. 
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l’accés als serveis 
municipals així com a 
serveis i propostes que 
ofereix la ciutat (de salut, 
de cultura, d’esports...). 

9 Web i app Terrassa universitària  

Reestructuració i 
ampliació del web del 
servei d’Universitats. 
Creació d’una app 
vinculada a aquesta 
informació. 

Estadística d’ús. 

10 
Salo Ensenyament  
 

Participació al Saló de 
l’Ensenyament amb un 
estand de ciutat (a partir 
de la proposta del Consell 
Universitari) per donar 
informació del Campus 
Terrassa i fer promoció 
de la ciutat i dels serveis 
de què disposen els 
estudiants nouvinguts. 

Nombre de visitants  

11 Campus Ègara 

Un campus destinat a 
donar a conèixer els 
continguts de les escoles 
universitàries de Terrassa 
a alumnat de secundària 
(4t ESO, 1r batxillerat i 
cicles formatius) 
mitjançant activitats 
ludico-formatives 
organitzades pels centres 

universitaris. 

Estadística participants 
desagregada per sexe. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ  

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?   SI  

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  123.387,00.- 136.508,00.-  
2018   118.815,00.-*

1
 120.508,00.-*

2
  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
 

*
1 

 16.000 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
*

2 
 44.000 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Divulgació del coneixement 

Codi Orgànic  5423 

Codi Programa 49203 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Innovació, Cultura i Projecció de la ciutat 

Servei Universitats 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Amb aquesta línia de treball  es difon el coneixement generat a la universitat, en 
igualtat de condicions, amb la programació de jornades i conferències gratuïtes 
obertes a la ciutadania i amb activitats específiques per als centres de secundària.  

 

Missió 
El posicionament de la ciutat aportant dinamisme social, cultural i tecnològic 
mitjançant l’execució d’actes de divulgació del coneixement.  

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

Mostra del Coneixement 

 
Aquesta és una oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la nostra 
ciutat. Consisteix en una proposta d’activitats que s’envia a tots els centres a l’inici 
de curs per tal que facin arribar les seves demandes. Es programen únicament les 
activitats sol·licitades assegurant l’assistència, la qual cosa permet optimitzar els 
recursos disponibles. 
 
És un projecte que permet crear i mantenir relacions amb les institucions 
educatives de la ciutat i al mateix temps donar a conèixer el campus universitari i 
potenciar les vocacions científiques. 
 

Mostra Estiu 
La Mostra del Coneixement d’Estiu té com a objectiu apropar, de manera amena i a 
la vegada rigorosa, els coneixements i matèries sovint tancades en les especialitats 
dels espais universitaris des de mitjans de juny a mitjans de juliol. 

Conferències ciutadania 

 
Amb aquesta línia de treball  es difon el coneixement generat a la universitat amb 
la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania.  
 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 109 

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 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 ? 

 
0 
 

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

1 
 

Diagnosi  

 
El servei considera rellevant que es recullin indicadors de gènere desagregats de la 
totalitat dels actes que realitza en l’àmbit de la difusió del coneixement.  
 
La presència de les dones al món científic s’ha fet pràcticament invisible després d’anys 
d’implementar una visió patriarcal de la història.  
 

Objectius 

 
Sensibilització envers al paper de la dona en el món científic, recolzant la seva 
visibilització en les institucions educatives i en el món de la recerca i de la universitat. 
 
La divulgació del coneixement generat a les universitats en igualtat de condicions tot 
potenciant les vocacions científiques entre les noies i els nois i mantenir les relacions 
entre les institucions educatives.  
 
En definitiva, l’anàlisi dels indicadors ens permetrà analitzar possibles accions per 
fomentar la perspectiva de gènere. 
 

 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Posicionament de la ciutat aportant dinamisme social, cultural i tecnològic mitjançant l’execució 
d’actes de difusió del coneixement. 

 

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

Compromís PM Crearem la marca «Districte Universitari Terrassa Universitària – Campus urbà» per 
tal de revitalitzar l’aposta pels ensenyaments superiors de la ciutat i enfortir el 
caràcter universitari de Terrassa. 

Pla sectorial NO 

Procés participatiu   NO   

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord  NO Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Mostra del Coneixement � Enfortir les relacions entre � Indicadors d’assistència 
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 institucions educatives amb 
aquesta oferta adreçada als 
centres de secundària i 
batxillerat de la nostra 
ciutat. 

� Incrementar el coneixement 
de campus Terrassa. 

 
 

desagregats per sexe i 
de satisfacció 

 
� Nombre de centres 

participants. 

 2 
Mostra Estiu 
 

� Difusió del coneixement 
generat a la universitat, en 
igualtat de condicions, amb 
la programació de jornades 
i conferències gratuïtes 
obertes a la ciutadania.  

 

� Indicadors 
d’assistència 
desagregats per sexe i 
de satisfacció 

� Nombre de cursos  

 3 
Conferències ciutadania 
 

� Posicionament de la ciutat 
aportant dinamisme social, 
cultural i tecnològic 
mitjançant l’execució 
d’actes. 

� Difusió del coneixement 
generat a la universitat, en 
igualtat de condicions, amb 
la programació de jornades i 
conferències gratuïtes 
obertes a la ciutadania.  

 

� Indicadors d’assistència 
desagregats per sexe i 
de satisfacció 

 Impacte gènere 

Fomentar la cultura igualitària entre homes i dones per ajudar a construir una 
societat més democràtica i equilibrada. El principi d’igualtat on el seu compliment  
és una qüestió de justícia social  
 

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  5.729,00.-   
2018  26.301,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     
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Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Promoció Comercial 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43903 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Comerç 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Accions de dinamització comercial i gestió i manteniment del recinte firal 

Missió 

a) Organització, gestió i/o col·laboració en les accions encaminades a la 
dinamització comercial, especialment als  eixos comercials de la ciutat 

b) Gestió i manteniment del recinte firal com un equipament destinat a 
l’organització de fires relacionades amb la promoció comercial i accions 
socioculturals   

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa 
 

Compromís Apartat 110 de la prioritat 5 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Pel que fa al codi del programa , fora convenient separar en dos codis diferents la gestió del recinte firal 
i els programes/accions de dinamització comercial. 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

Objectius 
 
 
 

 



 65 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Organitzar accions amb l’objectiu de posar en valor el comerç local i la consolidació dels eixos 
comercials com a centres comercials a cel obert. 

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   Fires comercials  Promoció del comerç local 
 Nombre d’expositors i 
participants 

 2 
 Programes de dinamització com pot 
ser el programa de nadal i 
l’ornamentació nadalenca 

 Augment de l’activitat 
comercial 

 Eixos participants i 
carrers afectats. 

 3  Accions formatives 

 Dotar al sector de 
coneixements i eines relatives 
a la gestió de l’activitat de 
comerç 

 Comerciants participants 
i aplicacions dels 
continguts tractats. 

4 Organització de fires  
Nombre de fires i 
activitats. 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ  

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/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 154.998,00.- 238.757,00.- 230.931,00.-  
2018 202.750,00.- 302.892,00.- 190.931,00.-*  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

10.000,00.-     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

   

      

 
* 100.000 euros condicionats a la Regla de Despesa 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Fires 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43111 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. 

Servei Comerç 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Fira de caràcter anyal organitzada juntament amb el servei de turisme i cultura 
amb la participació d’entitats ciutadanes, comerciants   i restauradors 

Missió 
Posar en valor i difondre el patrimoni modernista de la ciutat , la promoció del 
comerç local i l’oferta gastronòmica.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa 
 

Compromís Apartat 112 de la prioritat 5 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Organització de la Fira Modernista 

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   Mercat Modernista  Impacte econòmic 
 Valors de despesa mitja 
per visitant 

 2  Visites patrimoni  Coneixement del patrimoni  Visitants 

 3  Actes a la via publica i equipaments  Dinamitzar l’espai públic  Nombre d’activitats 

4    

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 47.725,00.- 125.400,00.-   
2018 51.575,00.- 125.400,00.-    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

18.000.00.- 8.000,00.-  

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 Mercat Independència 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43121 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Comerç 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Gestió i manteniment del mercat municipal de la Independència 

Missió 
Potenciar el paper del mercat com una locomotora comercial del centre i un 
factor de dinamització del centre de la ciutat, a la vegada que vetllar per 
garantir l’oferta d’un producte fresc, variat i de qualitat.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 

 

Compromís Apartat 111 de la prioritat 5 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
 

0 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Gestió i manteniment del mercat municipal de la independència 

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  170.421,00.-   
2018  156.286,00.-     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

361.000,00.-     

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 Mercat Sant Pere 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43122 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Comerç 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Gestió i manteniment del mercat municipal de Sant Pere 

Missió 
Potenciar el paper del mercat com una locomotora comercial de l’eix comercial 
de Sant Pere i un factor de dinamització urbana, a la vegada que vetllar per 
garantir l’oferta d’un producte fresc, variat i de qualitat.  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa. 
 

Compromís Apartat 111 de la prioritat 5 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Gestió i manteniment del mercat municipal de Sant Pere 

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 
 
 



 75 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  81.332,00.-   
2018  81.332,00.-    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

134.670,00.-   

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 Genèric Mercats 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43123 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. 

Servei Comerç 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Actuacions de millores i manteniment en el mercat municipal de la 
independència 

Missió Intervenir en la millora i manteniment d’equips i instal·lacions del mercat 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa 
 

Compromís Apartat 111 de la prioritat 5 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Millorar instal·lacions del mercat 

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 125.871,00.- 43.118,00.-   
2018 93.212,00.- 43.118,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Mercat Martí l’Humà 

Codi Orgànic  5622 

Codi Programa 43131 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. 

Servei COMERÇ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Organització i gestió del mercat setmanal Martí l’Humà 

Missió 
Garantir la instal·lació setmanal del mercadal i dotar-lo dels serveis necessaris 
pel seu funcionament i seguretat 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Garantir la instal·lació setmanal del mercadal i dotar-lo dels serveis necessaris pel seu 
funcionament i seguretat 

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   Seguretat     

 2  Neteja     

 3  Inspecció     

4 Gestió administrativa   

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  46.547,00.-   
2018  46.547,00.-     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

245.990,00.-   

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 Promoció Turística 

Codi Orgànic  5751 

Codi Programa 43201 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea 5 

Servei Turisme i Promoció Exterior 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Treballar la creació i la promoció del producte turístic a la ciutat en col·laboració 
amb els altres agents del sector (públics i privats) i amb la planificació i gestió 
de  
les accions i eines de difusió i comunicació 

Missió 
Ampliar i millorar l’oferta turística de Terrassa i la seva promoció i difusió, per 
tal de millorar el seu posicionament com a destí turístic 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 104 i 105 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Pla de 
Desenvolupament 
Turístic de Terrassa 

Pla elaborat amb la participació dels agents públics i privats del sector turístic 
de la ciutat i amb el suport tècnic de la Gerència de Turisme de la Diputació 
de Barcelona que estableix les línies estratègiques de la política turística per 
als propers anys identificant els principals potencials de la ciutat i les accions 
i productes a desenvolupar. Va ser aprovat per unanimitat pel Ple Municipal 
el desembre de 2014. 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi   

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
- Crear productes turístics i millorar els existents amb la col·laboració de la Taula de 

producte turístic 

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

Compromís PM 104 i 105 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Millora dels productes turístics 
existents amb la col·laboració dels 
sectors públic i privat  

Major impacte de l’oferta 
turística de la ciutat i augment 
del nombre de visitants 

 - Nombre de visitants o 
usuaris dels productes 
turístics existents 

 2 
Creació de nous productes turístics 
vinculats als àmbits en què la ciutat 
té potencial i atractivitat 

- Increment de l’oferta de 
productes turístics 
- Major varietat i qualitat de 
l’oferta turística de la ciutat 
- Enfortiment dels àmbits amb 
potencial turístic 

 - Nous productes turístics 
creats 
- Nombre de visitants o 
usuaris 

 3       

4    

 Impacte gènere 
Els productes turístics s’ofereixen per igual a homes i dones, vetllant perquè 
incloguin activitats d’interès i aptes per a tots els gèneres, i amb una diversitat 
d’horaris i propostes adaptables a les diferents persones usuàries 

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 
Promocionar l’oferta turística de Terrassa aprofitant els diferents canals i mitjans, i en 
col·laboració amb les institucions i entitats del sector 

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

Compromís PM 104 i 105 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Treballar amb l’Agència Catalana de 
Turisme, la Diputació de Barcelona i 
el Consorci del Vallès Occidental per 
tal que l’oferta turística de Terrassa 
estigui present en l’estratègia i les 
campanyes de les marques 

 Consolidació de Terrassa com 
un dels destins turístics de 
Catalunya i la província de 
Barcelona 

 Nombre d’accions o 
espais promocionals de la 
marca Catalunya o Costa 
Barcelona amb presència 
de Terrassa 
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turístiques “Catalunya” i “Costa 
Barcelona” 

 2 

Accions de promoció turística de 
Terrassa a Fires, mitjans de 
comunicació, mitjans especialitzats, 
espais professionals, etc. 

Consolidació de Terrassa com 
a destí turístic  
Increment del nombre de 
visitants i turistes 

Nombre d’accions o 
espais promocionals amb 
presència de Terrassa 
Nombre de visitants i 
turistes (consultes a 
l’Oficina de Turisme) 
Nombre de pernoctacions 
als allotjaments de la 
ciutat 

 3 
Treballar per l’ampliació de l’oferta 
d’allotjament a la ciutat 

Posada en marxa de noves 
formes d’allotjament (alberg) 
Implantació d’una àrea 
d’autocaravanes 

Posada en marxa de nous 
espais d’allotjament o 
accions relacionades 

4 
Desenvolupar programes i projectes 
que reforcin els principals àmbits de 
potencial turístic de la ciutat 

Organització o col·laboració 
d’activitats i projectes que 
reforcen l’oferta turística de la 
ciutat 
Incorporació d’oferta turística 
en els esdeveniments amb 
capacitat de projecció exterior 

Nombre d’accions 
d’oferta o promoció 
turística promogudes des 
del servei 
Nombre d’esdeveniments 
celebrats amb oferta 
turística complementària 
Nombre de visitants i 
turistes (consultes o 
allotjaments) 

 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 
Les accions promocionals o d’ampliació de l’oferta s’adrecen a tots els gèneres i no tenen en 
la major part dels casos usuaris individuals 

 
 

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 346.334,00.- 42.886,00.-  14.390,00.-   
2018 400.386,00.- 38.484,00.-  14.860,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

                     24.400,00.-      

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 Oficina de Turisme 

Codi Orgànic  5751 

Codi Programa 43202 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Turisme i Promoció Exterior 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Atendre els visitants i turistes tot informant, promocionant i millorant l’oferta 
turística de la ciutat des de l’Oficina de Turisme i amb la gestió del programa de 
visites i activitats 

Missió 
Millorar el posicionament i el coneixement de Terrassa com a destí turístic 
destacant el seu patrimoni cultural com a principal referent, a més d’altres 
àmbits de projecció turística 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  5 

Compromís 105 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Pla de 
Desenvolupament 
Turístic de Terrassa 

Pla elaborat amb la participació dels agents públics i privats del sector turístic 
de la ciutat i amb el suport tècnic de la Gerència de Turisme de la Diputació 
de Barcelona que estableix les línies estratègiques de la política turística per 
als propers anys identificant els principals potencials de la ciutat i les accions 
i productes a desenvolupar. Va ser aprovat per unanimitat pel Ple Municipal 
el desembre de 2014. 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi   

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
- Garantir un bon servei d’atenció i informació als visitants i potencials visitants de la ciutat 

a través de l’Oficina de Turisme 

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

Compromís PM 105 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Informar de l’oferta turística de la 
ciutat amb els diferents mitjans i 
canals del servei (oficina i punts 
presencials, web, xarxes socials, etc.) 

Presència de l’oferta turística 
de Terrassa als mitjans i 
canals generals i especialitzats 
Increment del coneixement 
de l’oferta turística de la 
ciutat i la seva atractivitat 

Nombre d’accions 
comunicatives de l’oferta 
turística de Terrassa 
Repercussió als perfils i 
xarxes socials 
Nombre de consultes a 
l’Oficina i punts 
d’informació 

 2 

Atendre el públic dels diferents 
sectors turístics adaptant-se a les 
necessitats de la visita i oferint 
productes promocionals de la ciutat 

Oferir una bona atenció al 
públic usuari de l’Oficina de 
Turisme 
Consolidar i millorar la gestió i 
els resultats de la botiga 

Enquesta del perfil i de 
satisfacció dels usuaris de 
l’Oficina 
Nombre d’objectes 
venuts a la botiga 
Procedències i idiomes 
utilitzats en l’atenció al 
públic 

 3       

4    

 Impacte gènere 
La informació turística s’ofereix per igual a homes i dones, vetllant perquè inclogui 
propostes d’interès i aptes per a tots els gèneres, i amb una diversitat d’horaris i 
continguts que s’adapten a totes les persones usuàries 

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 Oferir i millorar un programa propi de visites i activitats turístiques 

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

Compromís PM 105 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 
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1  
Consolidar i fer conèixer el programa 
de rutes i visites turístiques guiades 

Augmentar el nombre de 
grups i participants a les rutes 
i visites turístiques 
Incrementar el nombre de 
visitants i turistes de la ciutat 

Nombre de participants i 
grups  al programa de 
rutes i visites guiades 
Procedència dels 
participants a les visites i 
rutes 

 2 

Treballar amb els altres agents de la 
ciutat per oferir noves modalitats de 
visites i activitats, especialment les 
vinculades al patrimoni cultural 

Ampliar les modalitats de 
visites i activitats turístiques 
Destacar i promocionar els 
elements patrimonials de la 
ciutat amb més potencial 
turístic 

Nombre i tipus de visites 
guiades i altres activitats 
turístiques  
Nombre i procedència 
dels visitants als museus i 
monuments de la ciutat 
Enquestes de satisfacció 
dels participants al 
programa de rutes i 
visites 

 3    

4    

 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 

El programa de rutes i visites guiades i les altres activitats turístiques s’ofereixen a persones 
de tots els gèneres, es promocionen tenint en compte l’equilibri de les imatges i les 
propostes presentades, i registren participants d’ambdós gèneres amb un percentatge 
lleugerament majoritari de dones 

 
 

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  25.996,00.-   
2018  29.928,00.-    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

                     7.160,00.-     

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 Innovació i Orbital 40 

Codi Orgànic  5753 

Codi Programa 49204 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat 

Servei Innovació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El Servei d’innovació realitza dos blocs d’activitats diferenciats: la projecció de la 
nostra ciutat com a “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” i el suport a l’empresa i 
l’emprenedoria des de la vessant de la Innovació, en les activitats realitzades en el 
marc d’Orbital 40. 

Missió 
Donar suport al teixit industrial i empresarial associat a la innovació, la recerca i 
el coneixement projectant i posicionant la ciutat a l'exterior i potenciant el seu 
lideratge nacional i europeu 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

1.1.- Premis Muncunill a la Innovació. 
 

L’Ajuntament de Terrassa crea els Premis Muncunill a la 
Innovació amb l’objectiu de reconèixer anualment la labor 
realitzada per aquells que promouen la innovació com a model 
integral des de diferents sectors d’activitat millorant la qualitat 
de vida de les persones i servint d’exemple a la societat 

1.2.- Participació a les Xarxes 
Nacionals i locals INNPULSO, APTE, 
XPCAT, Plataforma Innointegra i Xarxa 
d'agents per a la promoció del 
coneixement i la innovació. 
 

Participació de l’Ajuntament de Terrassa a les Xarxes: 
INNPULSO (de Ciudades de la Ciencia y la Innovación) APTE 
(Associació de Parcs Científics i Tecnològic d'Espanya) i XPCAT 
(Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya) 
Plataforma Innointegra i Xarxa d'agents per a la promoció del 
coneixement i la innovació. 
 
Concretament pel que fa a la Red Innpulso, durant el 2018 es 
realitzaran les tasques de codirecció de la Xarxa. 
 

1.3.- Participació en projectes 
vinculats a la Innovació en el marc de 
l'Horitzó 2020.  
 

Redacció i presentació de projectes/candidatura a programes 
europeus. Desenvolupament del mateixos. (PECT, DUSI, AUI 
entre d'altres) 
 

2.1.- Dinamització d'Orbital 40: 
Formació per a la Innovació. 
 

Cicle d'accions formatives que tenen per objectiu promoure el 
coneixement adreçat a les empreses i persones emprenedores 
amb projectes avançats que vulguin incorporar en clau 
innovadora les eines, coneixements i habilitats necessàries pel 
foment de la competitivitat dels seus projectes.  
 

2.2.- Dinamització d'Orbital 40: 
Trobades i Jornades  
 

Realització de trobades i jornades sota diferents formats 
(trobades de networking, de benchmarquing, etc) amb 
l’objectiu de sensibilitzar a les empreses respecte diferents 
temes d’interès per a la consolidació de les seves iniciatives i 
també per tal de conèixer el funcionament del parc i els seus 
membres.                                             

2.3.-Dinamització d'Orbital 40: 
Comunicació On-line Orbital 40 
 

Amb l’objectiu de posicionar i difondre la marca Orbital 40, així 
com,el de difondre la innovació que es realitza a la ciutat, 
tenim presència a diferents xarxes socials: twitter i linkedin. A 
més , disposem d’un blog i un butlletí de difusió de la 
innovació. 
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2.4.- Acompanyament a les empreses: 
projectes de suport a l'emprenedoria 
(YUZZ, CAREF; Emprenedoria m-
health) 
 

2.4.1.-EXPLORER: edició local del programa dirigit a joves 
d’entre 18 i 30 anys que ofereix, durant 5 mesos, suport, 
formació i assessorament per a l’elaboració de plans de negoci 
fonamentats en idees de base tecnològica.                                                                                         
 
2.4.2.- M-health. Activitats diverses que tenen per objectiu 
dinamitzar el sector de l’m-health a Terrassa.  En l’edició de 
2018 s’ha previst la realització del I Serious Game Camp, la III 
edició del Hack&Health, la I edició del Market Place & 
Brokerage d’empreses dedicades al sector de les tecnologies 
aplicades a salut (especialment m-health) i un itinerari de 
formació i acompanyament per aquells projectes emprenedors 
del sector. 
 
2.4.3.- Centre d'alt Rendiment en Emprenedoria Fotònica 
(CAREF). Durant el 2018 es donarà continuïtat a les activitats 
desenvolupades des del CAREF per tal de promoure l’arribada 
a mercat de projectes innovadors en l’àmbit de la tecnologia 
fotònica. 
 
2.4.4.- Espai Empren – UPC: programa de pre-incubació 
empresarial dirigit a estudiants d’UPC que compren 
allotjament, formació i tutories. 
 

2.5.- Acompanyament a les empreses: 
projectes de suport a empreses de 
recent creació (gestió dels espais 
destinats a persones emprenedores i 
empresàries, programa 
d'acompanyament a les empreses 
allotjades; Kautic, Tic.lules Business) 
 

2.5.1.- Gestió dels espais a disposició de persones 
emprenedores i empresàries(Viver d’empreses de Serveis, 
Viver d’empreses Industrials, i l’acceleradora Qu4drant.0). Les 
empreses allotjades en aquests espais tenen accés al programa 
d'acompanyament definit per aquestes.                                                                       
 
2.5.2.- Kautic: projecte d’incubadora TIC que combina 
allotjament compartit als projectes, per tal de facilitar la 
generació de sinergies entre ells, amb un programa 
d’acompanyament i formació especialitzada.                                                                                    
 

2.6.- Acompanyament a les empreses: 
projectes de suport a la consolidació 
empresarial i acceleració. (Business 
Confidence, Acceleració en Òrbita) 
 

2.6.1.-Acceleració en Òrbita: programa d’acceleració 
empresarial que combina formació i assessorament 
especialitzat.                                          
 
2.6.2.-Business Confidence en Innovació Empresarial: 
realització de visites de seguiment a les empreses O40 o les 
candidates a ser-ho, que tenen per objectiu la captació de les 
seves necessitats oferint-los suport i acompanyament  a les 
mateixes. 
 
2.6.3 Projectes de Valor per Terrassa (PVxT): projecte 
d'innovació social d'impacte adreçada a donar suport a 
projectes d’empresa social amb impacte i valor per a la ciutat, 
facilitant-los l'accés a una xarxa d’empreses, organitzacions o 
persones que tinguin voluntat d’actuar com a patrocinadores o 
inversores dels diferents projectes de valor per Terrassa, per a 
donar-los suport, principalment econòmic. 
 
2.6.4.- Ket 4.0: programa que te per objectiu incrementar el 
grau de penetració de la industria 4.0 al teixit industrial local. 
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2.6.5.- Compra Pública Innovadora: CPI programa de 
sensibilització envers el concepte de compra pública 
innovadora. 
2.6.6.- Programa Empresa Saludable. Programa de suport a la 
implantació d’estratègies d’empresa saludable per a les 
empreses del territori com a eina de millora de la 
competitivitat de les mateixes. 
 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Potenciarem l’activitat econòmica per tal de reduir l’atur i 
facilitarem la creació de feina estable i de qualitat. 

Compromís 

Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, 
comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa. 
Posicionar la ciutat com un referent en innovació oberta i 
creativa vinculat a elements identitaris, fent de la innovació 
social una eina per a generar activitat econòmica i posicionar 
Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través 
d’iniciatives com el Parc Científic i Tecnològic Orbital.40. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

Estratègia PECT, Accions Urbanes 
Innovadores.... 

Convertir Terrassa en una ciutat que viu de la salut i 
saludablement. 

   

   

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? 
 
 

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

 
 
 

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

Diagnosi  

 
Manca d’indicadors que recullin la perspectiva de gènere. En el nostre servei treballem 
amb empreses en procés de creació, creixement i consolidació principalment de manera 
que sembla complicat determinar quins son els indicadors que, des de la perspectiva de 
gènere ens donaran una fotografia clara.  
 
En l’històric del servei s’han detectat accions que volien sensibilitzar sobre 
l’emprenedoria i l’empresa “en femení” tot i que, s’han deixat de realitzar en els darrers 
exercicis.  Durant el 2018 ja s’ha previst una activitat vinculada a la sensibilització de 
l’emprenedoria i la innovació en clau de gènere que s’anirà mantenint en exercicis 
posteriors. 
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Per altre banda, cal fer constar que dins de l’ordenança de preus públics que regula els 
preus dels espais gestionat des del Servei d’Innovació destinats a l’allotjament de 
persones emprenedores i empresàries, existeixen determinades bonificacions sobre el 
preu  que tenen en compte la perspectiva de gènere. 
 

Objectius 

 
- Determinació i validació d’indicadors pels programes abans desenvolupats que ens 
permetin veure clarament l’impacte de les nostres accions. 
- Recuperació d’activitats de sensibilització envers l’emprenedoria en femení.  
  
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Posicionament de la Ciutat com a referent en Innovació a nivell nacional. 

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

Compromís PM Posicionar la ciutat com un referent en innovació oberta i creativa vinculat a 
elements identitaris, fent de la innovació social una eina per a generar activitat 
econòmica i posicionar Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través 
d’iniciatives com el Parc Científic i Tecnològic Orbital.40. 0. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Premis Muncunill a la Innovació: 
Reconeixement anual de la labor 
realitzada per aquells que promouen 
la innovació com a model integral 
des de diferents sectors d’activitat 
millorant la qualitat de vida de les 
persones i servint d’exemple a la 
societat. 

*Posicionament de la ciutat 
en Innovació. 
*Aprenentatge d’experiències  
innovadores referents. 
*Foment de la Innovació. 

Impactes mediàtics. 
Assistència  
Votació on-line  

 2 

Participació a les Xarxes Nacionals i 
locals: INNPULSO, APTE, XPCAT, 
Plataforma Innointegra i Xarxa 
d’Agents per a la Promoció del 
coneixement i la innovació. 

*Posicionament  de la ciutat.  
*Aprenentatge de les 
experiències innovadores  
referents.  
*Manteniment del contacte 
directe amb el Govern 
d’Espanya (Ministerio delegat) 
per tal d’incidir en les 
polítiques locals d’innovació. 
*Estar a l’avantguarda de les 
polítiques d’innovació estatals 
i europees (Compra Pública 
Innovadora, Sello Pyme 
Innovadora, Horizon2020...) 

Nombre d’activitats 
/projectes derivats de la 
participació a les 
diferents xarxes. / 
Posicionament 

 3 
Participació en projectes vinculats a 
la Innovació en el marc de l’Horitzó 
2020: Redacció i presentació de 

 Alineació de l’estratègia de la 
ciutat amb les directrius 
europees. 

Nombre de convocatòries 
a les que presentem 
proposta.   
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projectes/candidatura a programes 
europeus. Desenvolupament del 
mateixos. (PECT, DUSI, AUI entre 
d'altres) 

Recursos obtinguts 

 Impacte gènere 
En les activitats esmentades en aquest bloc es té en compte la paritat de gèneres a 
l’hora de decidir jurats, ponents, etc, en la mesura de les possibilitats.  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 

Millora de la competitivitat de les empreses de Terrassa. Afavorir la innovació i el 
desenvolupament de les empreses, mitjançant la transferència de la tecnologia i el coneixement, 
el llicenciament de patents, la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, etc.  
Afavorir i facilitar programes, iniciatives i actuacions de valor afegit per les empreses.  
Oferir espais i serveis d’alt valor afegit per a la instal·lació d’empreses a la ciutat.    

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

Compromís PM Posicionar la ciutat com un referent en innovació oberta i creativa vinculat a 
elements identitaris, fent de la innovació social una eina per a generar activitat 
econòmica i posicionar Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través 
d’iniciatives com el Parc Científic i Tecnològic Orbital.40. 0. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

 Dinamització d’Orbital 40: 
Realització d’activitats encaminades 
a donar a conèixer el parc com el 
“Cicle Formació per a la Innovació”. 

Incrementar el grau de 
supervivència empresarial.  
Facilitar eines per a la 
consolidació i acceleració 
d’aquestes empreses.  
 

Hores de formació 
Assistents. 

 2 

Dinamització del Parc Científic i 
tecnològic Orbital 40: Trobades i 
Jornades. 

Establir relacions sinèrgiques 
entre empreses i grups de 
recerca. Aconseguir que les 
investigacions fetes siguin 
coherents amb les necessitats 
actuals del teixit empresarial 
per tal de garantir que 
aquests nous productes 
arribin a mercat. Difondre la 
Innovació aplicada a 
l’empresa. Introduir la 
innovació a col·lectius que per 
norma general no l’apliquen. 

 Nombre de persones / 
empreses participants al 
cadascuna de les 
activitats que composen 
el programa: 
Nombre de contactes 
realitzats durant la 
jornada Connectem: 
Grau de satisfacció dels 
participants: 

3 

2.3.- Dinamització d’Orbital 40: 
Comunicació on-line Orbital.40  
Edició dels butlletins digitals i blog 
Orbital.40 i dinamització del twitter 
Orbital.40 

Incrementar la reputació de la 
marca Orbital 40 vinculat a la 
Innovació. 

Nombre de posts 
publicats al blog 
Orbital.40  
Nombre de notícies 
publicades al  butlletí 
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 digital Orbital.40 
Nombre de visites al blog 
Orbital.40 
Nombre de tweets 
publicats 
Nombre de seguidors 
 

4 

2.4.1-Acompanyament a les 
empreses: Projectes de suport a 
l’emprenedoria Participació en el 
programa YUZZ per a joves 
emprenedors 

Incrementar el nombre de 
projectes empresarials que 
arriben a mercat i 
incrementar el grau de 
supervivència empresarial 
mitjançant un programa de 
suport, acompanyament i 
formació complet i adaptat a 
les seves necessitats reals que 
els prepari. 
 

Nombre de candidatures 
per a participar al 
programa. 
Nombre de projectes 
participants 
Nombre d’empreses 
constituïdes a la 
finalització del programa. 
Grau de satisfacció dels 
participants: 
 

5 

2.4.2.-Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
l’emprenedoria. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 
empresarial. 
Projecte d’emprenedoria vinculada 
al sector de l’m-Health 

 Donar suport a 
l’emprenedoria relacionada a 
una de les tecnologies 
vinculada directament a 
l’especialització territorial 
competitiva del Terrassa. 
Ajudar a la creació d’un 
clúster vinculat a aquest 
sector emergent. 
 

 Nombre de candidatures 
per a participar al 
programa. 
Nombre de 
projectes/tecnologies 
participants 
Nombre de 
projectes/tecnologies que 
arriben a mercat 
(independentment de la 
forma, creació 
d’empresa, patent, etc) a 
la finalització del 
programa. 
Grau de satisfacció dels 
participants: 

6 

2.4.3.-Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
l’emprenedoria. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 
empresarial. Definició i posada en 
marxa del Centre d’Alt Rendiment en 
Emprenedoria Fotònica (CAREF) 
 

Incrementar el nombre de 
projectes empresarials que 
arriben a mercat i 
incrementar el grau de 
supervivència empresarial 
mitjançant un programa de 
suport i acompanyament 
adaptat a les seves necessitats 
reals. 
 

Nombre de candidatures 
per a participar al 
programa. 
Nombre de 
projectes/tecnologies 
participants 
Nombre de 
projectes/tecnologies que 
arriben a mercat 
(independentment de la 
forma, creació 
d’empresa, patent, etc) a 
la finalització del 
programa. 
Grau de satisfacció dels 
participants: 
 

7 

2.4.3.-Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
l’emprenedoria. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 

Incrementar el nombre de 
projectes empresarials que 
arriben a mercat i 
incrementar el grau de 
supervivència empresarial 
mitjançant un programa de 

Nombre de candidatures 
per a participar al 
programa. 
Nombre de projectes 
participants 
Nombre d’empreses 
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empresarial. Programa Empren - 
UPC 
 

suport, acompanyament i 
formació complet i adaptat a 
les seves necessitats reals que 
els prepari. 
 

constituïdes a la 
finalització del programa. 
Grau de satisfacció dels 
participants: 
 

8 

2.5.- Acompanyament a les 
empreses:  projectes de suport a 
empreses de recent creació. 
Implementació de programes de 
suport a les empreses del territori 
especialitzats en cada una de les 
etapes del cicle de vida empresarial. 
2.5.1_ Gestió d’espais d’allotjament 
per a empreses.  
Programa d’acompanyament a les 
empreses allotjades als espais que 
l’Ajuntament de Terrassa ofereix per 
a persones emprenedores o 
empresàries 
 

Incrementar el grau de 
supervivència empresarial.  
Facilitar eines per a la 
consolidació i acceleració 
d’aquestes empreses. 
Incrementar el nombre 
d’empreses que passen a la 
següent etapa d’acceleració 
reduint el temps entre fases.  
 

Nombre de persones 
interessades/ visites 
realitzades. 
Nombre de candidatures 
rebudes per tal de accedir 
als espais. 
Percentatge d’ocupació: 
Termini mig d’estada en 
els allotjaments: 
Nombre d’empreses que 
han sol·licitat cada un 
dels serveis continguts 
dins del pla 
d’acompanyament 
(tutories, borsa d’hores 
d’acompanyament 
especialitzat, 
Formació...): 
Grau de satisfacció de les 
empreses participants. 

9 

2.5.2- Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport 
empreses de recent creació. 
Implementació de programes de 
suport a les empreses del territori 
especialitzats en cada una de les 
etapes del cicle de vida empresarial. 
2.5.2: Kautic 40. 
 

Incrementar el nombre de 
projectes empresarials que 
arriben a mercat i 
incrementar el grau de 
supervivència empresarial 
mitjançant un programa de 
suport, acompanyament i 
formació complet i adaptat a 
les seves necessitats reals que 
els prepari. 

Nombre de candidatures 
per a participar al 
programa. 
Nombre de projectes 
participants 
Nombre d’empreses 
constituïdes a la 
finalització del programa. 
Grau de satisfacció dels 
participants: 
 

10 

2.6.1.- Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
empreses en procés de consolidació i 
acceleració) Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 
empresarial. 2.6.1.-Acceleració en 
Òrbita: programa d’acceleració 
empresarial conveniat amb CECOT i 
Cambra de Terrassa consistent en 
formació i assessorament 
especialitzat. 
 

Incrementar el grau de 
supervivència empresarial. 
Facilitar eines per a la 
consolidació i acceleració 
d’aquestes empreses. 
Incrementar el nombre 
d’empreses que passen a la 
següent etapa d’acceleració 
reduint el temps entre fases. 

Nombre de persones 
interessades / 
candidatures rebudes:. 
Nombre d’empreses 
participants: 
Nombre d’hores de 
tutoria rebudes per cada 
empresa participant: 
Grau de satisfacció de les 
empreses participants. 
 

11 

2.6.2- Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
empreses en procés de consolidació i 
acceleració. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 

Millora de la competitivitat de 
les empreses O40.   
Enfortiment del teixit 
productiu local.  
 

Nombre de consultes 
realitzades: 
Grau de satisfacció dels 
participants: 
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empresarial. 2.6.2.-Programa 
“Business Confidence” : programa de 
suport i acompanyament “a la carta” 
executat directament pel Servei 
d’Innovació per a les empreses 
membres d’O40. 
 

12 

2.6.3- Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
empreses en procés de consolidació i 
acceleració. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 
empresarial. 2.6.3 Projectes de Valor 
per Terrassa (PVxT): 
 

Permetre l’accés a 
finançament a projectes 
vinculats a la Innovació Social 
i que siguin d’alt impacte en el 
nostre territori. Foment de la 
innovació social 

Nombre de candidatures 
rebudes 
Finançament generat 

13 

2.6.4- Acompanyament a les 
empreses: projectes de suport a 
empreses en procés de consolidació i 
acceleració. Implementació de 
programes de suport a les empreses 
del territori especialitzats en cada 
una de les etapes del cicle de vida 
empresarial 2.6.4.- Ket 4.0: 
programa que te per objectiu 
incrementar el grau de penetració 
de la industria 4.0 al teixit industrial 
local. 

Sensibilització de les 
possibilitats de la Industria 
4.0. Incrementar el grau de 
penetració de les tecnologies 
vinculades a la I4.0 en el teixit 
productiu del nostre territori 
Foment de l’oferta de 
facilitadors tecnològics del 
nostre territori. 

Nombre d’empreses 
participants en el 
projecte. 

14 

2.6.5.- Compra Pública Innovadora: 
CPI programa de sensibilització 
envers el concepte de compra 
pública innovadora. 

Foment de CPI en el nostre 
ajuntament com a eina 
d’estratègia de foment de la 
innovació en el teixit 
empresarial. 

Nombre d’expedients de 
CPI generats 

15 

2.6.6.- Programa Empresa Saludable. 
Programa de suport a la implantació 
d’estratègies d’empresa saludable 
per a les empreses del territori com 
a eina de millora de la competitivitat 
de les mateixes. 
 

Millora de la competitivitat de 
les empreses del territori 

Nombre d’empreses que 
han complimentat el 
qüestionari 
d’autodiagnosi. 

 Impacte gènere 
Les activitats contingudes en aquest grup estan focalitzades  a donar suport a 
empreses i projectes empresarials per tal de fer-los més competitius. Fins al 
moment no s’ha  mesurat de manera diferenciada l’impacte de gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 100.338,00.- 200.306,00.- 108.450,00.-  
2018 89.245,00.- 219.675,00.- 108.450,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

   115.000,00.-   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

Subvenció CLSE DIBA 168.750 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Projecció de la Ciutat 

Codi Orgànic  5754 

Codi Programa 49206 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària X 

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Realització i desenvolupament de les accions pròpies de la missió del Servei 

Missió 

Representar, impulsar, potenciar i desenvolupar el posicionament de la ciutat a 
nivell europeu i internacional, des de tots els àmbits de governança multinivell, 
tot analitzant les polítiques públiques sectorials i proposant les diferents línies 
d'actuació que se’n derivin per tal de proveir elements per a la presa de decisió 
que s'apliquin al consistori i que contribueixin al benefici de Terrassa i de la seva 
ciutadania 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Projectar les potencialitats de la ciutat, tot connectant i alineant l’estratègia 
amb l’entorn urbà, europeu i internacional. Creació d’instruments per a la 
Projecció Exterior de la Ciutat. 

Compromís Estratègia d’Identitat, Competitivitat i Projecció Exterior de Terrassa  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Estratègia d’Identitat, 
Competitivitat i 
Projecció Exterior de 
Terrassa i el seu 
territori. 

S’ha definit una Estratègia per a implementar a partir del 2018 que ha d’anar 
lligada al Pla d’Internacionalització de Terrassa. 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

L’Estratègia d’Identitat, Competitivitat i de Projecció Exterior de Terrassa i el seu territori, així com la 
seva implementació en les accions que produeixi és fruit dels compromisos a realitzar en el Mandat 
2015-2019. Transversalitat amb el Pla Estratègic d’Internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà. 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
2 
 

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

 
0 
 

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

2 
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Diagnosi  

 
Donat que allò que es desenvolupa són accions de polítiques públiques de forma 
transversal, aquestes poden afectar els col·lectius per gènere depenen de la metodologia 
d’implementació 
 

Objectius 

 
Vetllar per l’acompliment de la diagnosi en el desenvolupament dels diferents Plans 
Estratègics d’Identitat i Marca de Ciutat a nivell transversal de manera que contemplin la 
perspectiva de gènere. 
 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i 
institucions de caràcter territorial divers,ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions 
Internacionals , per tal de facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions, l’atracció de 
coneixement i recursos cap a la ciutat i exercir influència en processos territorials i ciutadans, 
sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals. 
. 

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

Compromís PM Compromís de criteris transversals posicionament Govern Municipal 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18 Sí    

Pr. Resolució /Acord  Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Dins l’àmbit de les Relacions 
Europees i Internacionals i Projecció 
de Ciutat, i sent conscient de la 
importància que  la marca i la 
projecció exterior de la ciutat tenen 
en el desenvolupament i la 
competitivitat s’han definit una sèrie 
d’objectius en el Pla de Mandat en 
relació a la Marca i la Projecció de la 
Ciutat 

Implementació de l’Estratègia 
de Marca de Ciutat. City 
Branding and Marketing. 

1.Mesurar la 
implementació de les 
accions proposades en 
l’estratègia. 

 2    

 3    

4    

 Impacte gènere 
La millora aconseguida pels aspectes no discriminatoris i basats en la igualtat de 
gènere. 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/  

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

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SÍ/  

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

Observacions  

 
 

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017  3.000,00.-   
2018  3.000,00.-     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Serveis Centrals d’Educació 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32001 

Competència  Pròpia si Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Planificació i gestió de l’escolarització 

Missió 
Gestió de les decisions polítiques, directives i administratives en l’àmbit de les 
competències educatives municipals. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 36-37-38-39-40-41 

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? 

 
 
 

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

 
 
 

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

Diagnosi  
 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Gestió de les direccions polítiques, directives i administratives en l’àmbit de les competències 
educatives municipals, supervisió general i inspecció dels objectius i oferta educativa, plans 
d’estudi i activitats quotidianes de les escoles de competència municipal, concreció dels objectius 
i perspectives de treball, gestió del pressupost anual i del recursos humans del servei d’educació, 
atenció i informació al ciutadà en l’àmbit educatiu.   

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.007.161,00.- 125.800,00.- 7.800,00.- 22.730,00.- 
2018 992.237,00.- 126.035,00.-* 7.800,00.- 22.730,00.- 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

    175.000,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
*

 
 915 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Suport a la formació i orientació professional 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32002 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària si 

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El Consell de la Formació Professional de Terrassa és un òrgan consultiu,  
deliberatiu, propositiu i de participació social. Una eina de cooperació, participació i 
consens per impulsar una oferta formativa de qualitat, adequada a l’entorn econòmic , 
laboral i educatiu.  

Missió 
Millorar la qualitat de la formació professional a nivell local, de la projecció externa del 
Consell FP i l‘entesa entre centres formatius, oferta de formació i ocupació actual 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2- Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Compromís 
40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una 
formació professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i 
la demanda empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

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? 
 

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  

Totes les actuacions que es desenvolupen des del Consell de l’FP van dirigides a l’alumnat  
de 4rt d’ESO, FPI  i cicles formatius, majoritàriament: Beques de mobilitat, projecte Ser 
jove després de l’ESO, Plans de transició-treball i PFI, premis nous professionals,etc. .  
Altres actuacions van dirigides a la ciutadania en general, com la campanya de difusió de 
l’oferta formativa d’FP, la Jornada  “A Terrassa, parlem de formació professional.   
 
Les estadístiques  ens diuen que hi ha famílies professionals de la formació professional 
més masculinitzades i altres feminitzades,  la suma però es sensiblement superior els 
homes.  En el nivell PFI sí que tenim detectat que hi ha més nois que noies. 
Potencialment es podria treballar la sensibilització de l’alumnat per qüestionar o motivar 
la paritat en estudis de FP  excessivament masculinitzades o feminitzades o bé la major 
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presència de dones en FP o bé una oferta PFI amb major presència de noies.  
 

Objectius 

Nomes tenim  dades segregades per sexe en quan a  número d’alumnes matriculats als 
cicles formatius de grau mitjà i superior i els PFI de la ciutat  i usuaris/beneficiaris d’algun 
programa (tutoria d’acompanyament o beques mobilitat).  
 
Els agents que participen al Consell de FP no han acordat de moment treballar 
específicament cap tema d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones . Estem oberts, 
però a parlar-ne si algun altre servei en proposés la seva priorització en el pla de treball o 
tingués cap proposta concreta.    
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa 

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

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

• Mantenir la representativitat dels 
agents als òrgans de decisió del 
Consell 

• Promoure la participació activa de 
tots els membres del Consell 

• Promoure la integració de les 
polítiques educatives i ocupacionals 
a nivell local 

 

 Gestionar òrgans de Govern 
 

 Nombre reunions  i 
assistents 

 2 
Realitzar un  Informe anual 2016 
 

 Nombre copies editades de 
l’informe 

 3 

Divulgar les activitats del Consell a nivell 
local,  nacional i europeu 
 

 Mantenir la difusió a través de la 
web www.terrassa.cat/consellfp i 
la xarxa social 
www.facebook.com/consellfp 
 

 Nombre actualitzacions  i 
seguidors 

 Impacte gènere 

Aquest àmbit concret és més organitzatiu i no programes d’actuació directe amb la 
ciutadania i , per tant, no incideix tant en el gènere. No ens hem fixat mai si per exemple hi 
havia paritat de gènere en l’assistència a reunions per part de les institucions que participen 
al Consell de l’fp. Assisteixen homes i dones representant diferents entitats. ÉS cert que 
molts càrrecs directius i de representació han recaigut més en homes que en dones (sostre 
de vidre)  , però es detecten canvis i relleus generacionals que fan que hi hagi molta més 
paritat que fa uns anys.  

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
NO 

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Treballar  en xarxa en el marc institucional català de la formació professional 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

• Facilitar la transferència de 
coneixements, experiències i 
coordinació  amb els Consells de la 
Formació Professional que formen 
part del Fòrum.  

• Donar suport i assessorament a 
d’altres ciutats que vulguin crear el 
seu propi Consell de la Formació 
Professional. 

• Mantenir una relació propera i un 
diàleg fluït i amb altres 
administracions i organismes: 
Generalitat de Catalunya, Diputació 
de Barcelona, Consell Català de la 
Formació Professional, Associació 
Catalana de Municipis, Federació de 
Municipis de Catalunya , etc.... 

 

Participar al Fòrum de ciutats 
amb Consell de l’FP de Catalunya 

Nombre de reunions 
Nombre d’ajuntaments  
membres del Fòrum 

 2 
Potenciar la relació amb la universitat , 
en especial la existent a la ciutat i valorar 
possibles col·laboracions 

 Participar al Consell Universitari 
de Terrassa 

  

 Impacte gènere 

Aquest àmbit concret és més organitzatiu i no programes d’actuació directe amb la 
ciutadania i , per tant, no incideix tant en el gènere. No ens hem fixat mai si per exemple hi 
havia paritat de gènere en l’assistència a reunions per part de les institucions que participen 
al Consell de l’fp. Assisteixen homes i dones representant diferents entitats. ÉS cert que 
molts càrrecs directius i de representació han recaigut més en homes que en dones (sostre 
de vidre) , però es detecten canvis i relleus generacionals que fan que hi hagi molta més 
paritat que fa uns anys. 

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 Adequar  la formació professional a les necessitats del sistema productiu 

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

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  
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Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Debatre i acordar una anàlisi del 
dades del mercat de treball amb 
la participació dels agents socials, 
educatius i econòmics del Consell   

  

 2 

• Valorar de forma conjunta i amb 
una visió global i integrada tota 
l’oferta actual i necessària de 
formació professional a la ciutat 
identificant especialitats , 
mancances i  places necessàries. 

• Estudiar els sectors que generen 
ocupació 

• Estudiar i proposar itineraris 
formatius que permetin a la 
ciutadania cursar estudis de FP 
inicial, ocupacional i contínua d’una 
determinada especialitat formativa 
de sectors que generen ocupació 

• Promoure la FP necessària als 
òrgans competents de la 
Generalitat prèvia consulta als 
agents de la ciutat 

• Estudiar les novetats i canvis 
legislatius que afecten al sistema 
integrat de Fp (Lomce, Llei FP 

Catalunya, Projecte Llei d’ordenació 

del sistema d’ocupació i del SOC, 

Garantia Juvenil, III Pla FP de 

Catalunya....) prenent un paper 
actiu en la seva implementació a la 
ciutat si es dona el cas o fent les 
demandes necessàries per 
implantar-lo 

 

 Debatre i acordar una anàlisi de 
l’oferta formativa  amb la 
participació dels agents socials, 
educatius i econòmics del Consell   

  

 Impacte gènere 

Aquest estudi sí que tindrà en compte la desigualtat per raó de gènere ja que 
inclourà el sexe com a indicador així com altres variables estructurals com edat , 
procedència, situació socioeconòmica,etc. El mercat laboral sí que és desigual en 
quan a gènere pel que fa a certes professions feminitzades/masculinitzades i 
l’oferta formativa igual. 

Indicadors associats al programa 

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

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

afirmativa) 
SI 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 Facilitar  la formació en centres de treball i  la formació dual 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  
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ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Coordinar traspàs d’ofertes d’FCT 
(formació en centres de treball)  

 Numero ofertes d’empreses 
rebudes 
Numero de centres amb 
necessitats de llocs de 
pràctiques 

 2 

• Facilitar la qualitat de la FCT 

• Promoure i col·laborar amb els 
centres formatius i empreses 
que vulguin implantar la 
Formació Professional Dual i en 
alternança 

 

Promoure i coordinar nou grup 
de treball  Formació-Treball 

  

 Impacte gènere 
Les empreses que cerquen alumnat de FP de pràctiques no especifiquen si volen 
homes o dones . Si ho fessin detectaríem una discriminació de gènere i 
reconduiríem la situació precisament  per lluitar-hi , però no es dóna el cas.   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

 Mantenir els complements de 
beca de l’Ajuntament per la 
realització de pràctiques a 
l’estranger per als graduats/des 
en cicles formatius per co-
finançar les beques Erasmus+ 

 Nombre alumnat 
beneficiari de les beques 

 2 

• Promoure  projectes de 
mobilitat internacional amb 
suport dels recursos municipals 

• Potenciar la participació dels 
centres de FP en programes de 
mobilitat internacional 

• Promoure projectes en xarxa 
subvencionats per la Comissió 
Europea per donar més 
oportunitats de mobilitat 
internacionals a l’alumnat i 
professorat de Terrassa 

• Sensibilitzar i motivar 
l’alumnat dels beneficis de la 
mobilitat internacional  

• Donar suport a les institucions 
de la ciutat que promoguin 
projectes de mobilitat 
internacional 

 Dinamitzar el grup de treball de 
mobilitat internacional per 
treballar conjuntament la 
sensibilització i els projectes 
europeus compartits 

 Agents participants al 
grup 

 Impacte gènere 
No hem analitzat especialment si hi havia més homes o més dones com a beneficiaris de les 
beques de mobilitat internacional ja que des de fa anys que hi participen ambdós sense 
desigualtat, en nombres generals. 

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 
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Observacions 
Podríem  desagregar per sexe l’indicador de nombre d’alumnat beneficiari de beques però 
fins ara no ho hem fet ja que no hem percebut diferencies rellevants.  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

6 Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

•  Acompanyar als adolescents en les 
transicions educatives 

 
 

 Continuar  el projecte transversal 
Tutoria d’acompanyament en les 
transicions d’adolescents: “Ser 

jove després de l’ESO” impulsat 
pels serveis municipals 
d’Educació, Ocupació, Serveis 
socials i Joventut  per 
acompanyar 500 joves de 6 
instituts 

 Nombre d’alumnat 
participant  
Nombre de reunions  
Instituts participants 
Nombre d’activitats 
Nombre d’instituts 
participants 
Nombre de professionals 
implicats 

 2  
Actualitzar  i divulgar el mapa de 
recursos formatius, laborals i de 
lleure per a joves de 16-18 anys 

  

 3  

 Col·laborar en la realització de 
les dues Jornades d’orientació de 
cicles formatius  i PFI’s “I després, 
què?” organitzat per l’àrea de 
Promoció i Innovació Educativa 
del Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Terrassa  una 
sobre CFGS i graus universitaris i 
l’altra sobre CFGM i PFI 

 Nombre d’alumnat 
participant 

4 

• Seguiment dels PFI que 
s’imparteixen a la ciutat vetllant per 
la seva adequació a les necessitats 
reals de l’entorn i seguiment 
d’altres programes com ara  Joves 
per l’ocupació 

 

Impulsar i difondre 2 Plans de 
Transició al Treball  (PTT Fusta i 
Cuina) adreçats a 30 alumnes que 
no van graduar l’ESO i un PFI 
d’Arts Gràfiques a l’Escola 
d’Adults La Llar 

Nombre alumnat participant 

5 

• Col·laborar en iniciatives que 
previnguin l’abandonament escolar 
prematur 

 

Col·laborar amb el Servei de 
Joventut i de lleure en els 
projectes:  
-  Projecte transversal “En 
trajecte”, per millorar 
l’ocupabilitat subjectiva dels 
joves que no s’han pogut 
matricular en estudis post-
obligatoris 
- I el projecte de Garantia Juvenil, 
per mantenir la col·laboració 
entre els diferents agents que 
treballen per la millora i 
optimització dels recursos pels 
joves i oferir projecció externa. 
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6 

• Col·laborar en iniciatives que 
previnguin l’abandonament escolar 
prematur 

 

Participar en el projecte  “La 
Maleta de les famílies: eines per 
l’acompanyament en la tria 
d’itinerari educatiu”, impulsat 
per la Diputació de Barcelona . La 
modalitat complerta s’adreça a  5  
centres públics de Terrassa i a 9 
municipis de la província i inclou: 
xerrada, taller participatiu i  
tutories individualitzades. 

Nombre instituts 
participants 
Nombre d’activitats 

 Impacte gènere Aquests programes sí que incideixen en les condicions de vida de homes i dones.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions 
El projecte Tutoria d’acompanyament i els PFI i PTT sí que sabem numero de noies i numero 
de noies que participen. De La maleta de les famílies no ho hem desagregat per sexe.  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

7 Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida 

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

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial Realitzar un mapa de recursos i serveis d’orientació, mapeig amb tots els punts d’orientació 
de la ciutat 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Conèixer totes les entitats que ofereixen 
atenció individualitzada a persones 
interessades en definir el seu itinerari de 
qualificació professional. 
 

 Identificar serveis, centres, punts 
d’orientació a la ciutat per 
desenvolupar un “mapa 
d’orientació”  

 Nombre d’agents implicats  
 

 2 

Definir accions transversals entre els 
diferents serveis municipals i entitats 
(model tutoria d’acompanyament ) per 
tal de difondre la informació necessària 
per poder prendre decisions per la 
carrera professional. 
 

 Millora de la coordinació, 
col·laboració i coneixement mutu 
entre  tots els serveis i accions 
desenvolupades d’orientació 

  

 Impacte gènere 

Els serveis d’orientació atenen a homes i dones, però de moment des d’aquesta actuació  no 
coneixem les dades desagregades per sexe ja que el projecte està en una fase inicial . En un 
futur es podria analitzar la incidència del gènere en l’ús d’aquests serveis si es detecta com a 
important , però de moment no s’ha arribat en aquest nivell de compartir aquesta  
informació. A les reunions d’aquests projecte sí que assisteixen més tècniques dones que 
tècnics homes ja que les professions socials i educatives solen estar més feminitzades.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

8 Promocionar i difondre la formació professional 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 40- A partir del Consell de la Formació Professional de terrassa incentivarem una formació 
professional integrada, que facilita l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Difondre l’oferta de formació 
professional integrada 
 

Actualitzar , editar i difondre els 
materials de difusió de l’oferta de FP 
integrada en suport web, paper i 
mòbil  

  

 2 
 Fomentar un debat públic anual sobre la 
millora de la formació professional 
 

Realitzar de la  Jornada   “A Terrassa, 
parlem de la Formació Professional”   Nombre assistents i ponents 

Grau satisfacció assistents 

 3 

Promoure l’emprenedoria entre 
l’alumnat de FP 
Contribuir al prestigi de la formació 
professional 

 
 

Organitzar els Premis Nous 
professionals que promouen l’esperit 
emprenedor, innovador i creatiu 
entre l’alumnat amb la col·laboració 
del Grup Impulsor format, pels agents 
econòmics, socials i educatius,  i el 
Servei d’Empresa i Emprenedoria i el 
Servei d’Educació de l’Ajuntament, la 
Diputació de Barcelona i Generalitat 
de Catalunya 

 Nombre projectes 
presentats i finalistes 
Nombre municipis 
participants 
Nombre centres educatius 
implicats 
 
 

4 
Promoure l’emprenedoria entre 
l’alumnat de FP 
 

Col·laborar amb la Mostra de 
Projectes Emprenedors de FP de 
Catalunya  organitzada pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat aportant projectes 
guanyadors dels Premis Nous 
professionals 

Nombre projectes 
presentats 

 Impacte gènere 

A la jornada assisteixen tan  homes i dones tècnics de l’Administració, professorat , 
empreses i institucions i no hem analitzat mai la incidència de gènere ja que es força 
equitatiu i no rellevant.  
 
El que són programes dirigit a l’alumnat com ara els Premis nous professionals sí que 
incideixen directament en la ciutadania i es podria arribar a desagregar els indicadors de 
nombre d’alumnat per sexe però fins ara no ho hem fet ja que no s’ha detectat diferencies 
notables entre homes i dones pel que fa a nivell de participació o de guanyadors/es.  

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 218.883,00.- 60.480,00.- 9.800,00.-  
2018 212.633,00.- 60.480,00.- 9.800,00.-  
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INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 30.000,00.-  

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 Promoció i Innovació educativa 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32003 

Competència  Pròpia  Delegada x Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió 
Impulsar, planificar i desenvolupar projectes que condueixin a l’èxit escolar i a la 
igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat (projectes escolars i comunitaris) 
 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Prioritat 2 
Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
 

Compromís 
36. Promourem una educació de qualitat per a tothom i el coneixement de la 
llengua catalana, garantint el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats, per 
disminuir el nivell de fracàs escolar i l’absentisme escolar. 

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? 

 
2 
(pretenen la 
igualtat i l’èxit 
educatiu de nenes 
i nens per igual) 

 

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

 
1 
(no es preveuen 
desigualtats en 
l’aplicació del 
programa, 
s’adreça a les 
nenes i als nens 
dels centres 
educatius) 
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SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
3 
 

Diagnosi  

 
Les activitats de la Guia, van adreçades als centres educatius, als diferents nivells i grups-
classe, per tant a nenes i nens, per igual..  
La Guia d’Activitats ofereix un ampli ventall d’activitats, propostes i serveis de diverses 
temàtiques per millorar i enriquir el desenvolupament del currículum. És una eina que 
s’ajusta a les necessitats del professorat amb alumnat de 0 a 18 anys.  
Les activitats vinculades a la igualtat de gènere estan organitzades pel Servei de 
Polítiques de Gènere, amb diferents formats: xerrades, tallers, visionats....   
Cal fer actuacions per aconseguir que més escoles facin demanda d’aquestes activitats. 
No hi ha gaire participació. Cal doncs, ajustar l’oferta a les necessitats dels centres.  
Ambdues regidories tenen d’interès de seguir amb aquests tallers per informar, apropar, 
sensibilitzar, visibilitzat....tots els temes d’igualtat.  
 

Objectius 

La missió és contribuir a l’èxit escolar, generant oportunitats per a la igualtat de tots els 
nens i les nenes, millorant cada any la qualitat educativa de les activitats, amb una 
perspectiva de sostenibilitat i de consolidació de futur.  
 
Reforçar estratègies per que les escoles escullin els tallers d’igualtat. Revisar 
metodologies, incorporar novetats. Es necessari fer actuacions. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                    Guia d’Activitats i Serveis Educatius 

1 Millorar la Guia, com a eina per a la igualtat d’oportunitats i la millora de l’èxit escolar 

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

Compromís PM 36.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Noves activitats per treballar 
competències, valors, actituds.... 

 Participació de totes les 
escoles de la ciutat 

Nombre d’escoles 
usuàries de la Guia 
Nombre d’activitats de la 
Guia 
Nombre d’alumnes 
Nombre d’escoles 

 2  Jornada d’Inici de Curs 

 Participació de totes les 
escoles i de les entitats 
membres de la Xarxa, així com 
els tècnics dels serveis 
municipals col·laboradors. 

 Nombre d’assistents a la 
Jornada d’Inici de Curs 

 3       

4    

 Impacte gènere 
 El nombre de nenes i de nens a qui s’adreça les activitats de la Guia, és el nombre 
de nenes i nens escolaritzats als diferents grups-classe que s’inscriuen a les 
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activitats. 

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 L’indicador de nombre d’alumnes participants al programa, és un indicador genèric. 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                              Guia d’Activitats per a mares i pares 

1 
Fer de la Guia una eina de creixement personal i de promoció de les habilitats educatives amb els 
fills i filles. 

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  
Presentació de la Guia a les AMPA de 
la ciutat.  

Augmentar el nombre 
d’assistents a l’acte de 
presentació. 

Nombre d’activitats 
Nombre de novetats 
Nombre d’AMPA 
assistents a l’acte de 
presentació. 
 

 2  Xerrades i cursos a la bct 
Augmentar el nombre 
d’assistents a les xerrades i 
cursos ofertats. 

Nombre d’AMPA 
usuàries de la Guia 
Nombre de mares i pares 
assistents a les xerrades. 

 3 
 Xerrades a diferents biblioteques de 
districte 

Augmentar el nombre de 
biblioteques en el programa 

  

4 
Difusió del pòster general i dels 
cartells específics de cada xerrada 
i/o curs 

Difusió d’aquests materials a 
nivell d’escola i de la pròpia 
AMPA. 

 

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                                      Participació i entorn –PEE- 

1 
Afavorir la relació i la implicació de les escoles amb l’entorn. Així com la participació del territori i 
les seves entitats en l’educació dels infants.  

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

Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     
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Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Accions comunitàries 
Realitzar tots els tallers i 
xerrades adreçades a famílies 

Nombre d’activitats, de 
convenis AMPA, xerrades, 
cursos, etc. 

 2 Tallers estudi assistit 

Optimització del taller, bona 
entesa dels monitors amb els 
referents del centre, 
aprofitament per part dels 
nens i nenes.... 

Nombre de tallers 

 3 
Convenis entitats de lleure i ajuts 
individuals 

 Que arribin propostes 
d’entitats i de centres per tal 
d’optimitzar la partida 
pressupostària. 

Nombre de convenis 

4 
Programa Lécxit, CROMA, Treball als 
barris, etc. 

Optimització del taller, bona 
entesa dels monitors amb els 
referents del centre, 
aprofitament per part dels 
nens i nenes, bona 
coordinació amb les entitats i 
empreses contractades. 
Valoració positiva final del 
projecte. 

Nombre de voluntaris 
Nombre de punts  
Nombre de tallers 

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                               Xarxa d’Entitats TerrassaEduca 

1 
Coordinar les activitats educatives que ofereixen les entitats. Potenciar la ciutat com agent 
educatiu. Ampliar les possibilitats que els infants aprenguin de la ciutat. 

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

Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Plenari anual pel coneixement mutu 
i per donar a conèixer llurs 
equipaments i serveis. 

Participació activa, rotació de 
les entitats protagonistes i 
conèixer nous equipaments. 

Nombre assistents Plenari 
Nombre d’entitats i 
serveis municipals 
adherits a la Xarxa 

 2 Jornada Aprenentatge Servei –ApS- 

Noves activitats d’ApS amb 
parteneriat amb les escoles. 
Participació i implicació en la 
planificació de la Jornada 

Nombre d’entitats 
promotores d’ApS 

 3 Difondre el Dia Internacional de la Participació dels membres de  
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Ciutat Educadora la Xarxa a les activitats 
promogudes en el marc del 
Dia Internacional -30 
novembre- 

4    

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                                         Aprenentatge Servei 

1  

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

Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Assistir a la Xarxa temàtica de la 
RECE, liderada per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet 

Treball en xarxa 
Elaborar documents de bones 
pràctiques. Guies d’orientació 

 

 2 Jornada Aprenentatge Servei –ApS- 
 Implicació dels serveis 
municipals 

Nombre assistents 

 3 Millorar el blog i banc d’experiències 
 Avançar en el banc 
d’experiències i manteniment 
del blog 

Nombre d’entrades, 
consultes i experiències 

4 Consolidar la Taula Local d’ApS Incorporar nous membres 
Nombre de reunions i 
d’accions 

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                    Projecte EME- Emprendre a la meva escola 

1 
Fomentar la cultura emprenedora. Afavorir l’adquisició de capacitats i habilitats en l’alumnat de 
5è de primària 

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

Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      
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Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Tallers a càrrec de professionals 
Organitzar els tallers i 
xerrades necessàries per 
avançar en el projecte 

Nombre de tallers i 
xerrades al centre 

 2 Visita empreses 
 Proposta de cooperatives per 
ser visitades 

Nombre de cooperatives 

 3 
Venda dels productes artesanals en 
el Mercadal 

 Vendre el màxim nombre de 
productes elaborats pels 
alumnes. 

Nombre de productes 
venuts 

4    

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                    Manteniment i millora dels convenis 

1 
Mantenir els convenis amb tots els centres d’educació infantil, primària, secundària i escoles 
bressol públiques per afavorir la igualtat d’oportunitats dels nostres alumnes 

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

Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1     

 2     

 3     

4    

 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  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció                    Convocatòria de beques i projectes educatius 

1 
Mantenir la convocatòria anual per atorgar 37 beques d’estudi adreçades als estudiants de la 
ciutat i la convocatòria per premiar Projectes Educatius 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
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Compromís PM 35.Garantir el dret d’igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs i 
absentisme escolar 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Lliurament de les beques i premis   

 2     

 3     

4    

 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 183.430,00.- 145.150,00.- 220.919,00.-  
2018 186.139,00.- 337.525,00.-*

1
 178.544,00.-*

2
  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 36.770,00.-   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
*

1 
 95.300 euros condicionats a la Regla de Despesa. 

*
2  

12.500 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Manteniment i Projectes d’obres dels equipaments educatius 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32004 

Competència  Pròpia si Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

Actuacions necessàries per al manteniment, reforma, ampliació i millora així 
com dels mitjans personals i materials necessaris per dur a terme la missió tals 
com transports, maquinaria i eines de compra i lloguer, despeses derivades del 
manteniment del taller de la brigada, cost del personal de brigada etc. 

Missió 

Oferir equipaments de qualitat garantint la conservació, manteniment i 
vigilància d’acord a competències atorgades per llei per assegurar la preservació 
al llarg del temps de les prestacions inicials i allargar la vida útil de l’equipament 
per tal que es  permeti el correcte desenvolupament de l’activitat. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Prioritat Política 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i 
el benestar per a tothom 

Compromís 

Compromís 36-Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius 
de qualitat a la ciutat, mantenint el compromís de millora de les 
infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens 
proposem garantir les millors condicions pel desenvolupament de la tasca 
educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat. 
Compromís 37. Vetllarem per la construcció dels centres pendents, com ara, 
l’ escola Sala i Badrinas i els instituts de Can Roca i Les Aymerigues. 

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? 

 
No 
 

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

 
No 
 

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

Diagnosi   
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Objectius 

 
 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

Manteniment regular de tots els edificis educatius propis o cogestionats, projectes i seguiment 
d’obres en edificis educatius, planificació i execució de les obres municipals i els 
subministraments necessaris pels nous centres educatius, resolució de les sol·licituds d’utilització 
d’espais escolars per activitats ciutadanes.  

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 
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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 500.352,00.- 403.162,00.- 8.456,00.-  
2018 514.366,00.- 412.618,00.-   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Suport i desenvolupament del primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys). 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32301 

Competència  Pròpia x Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Servei Escoles Bressol Municipals  

Missió 

Defensar el model municipal d’Escoles Bressol per reforçar l’educació com a 
pilar d’equitat social, i com a garantia d’un veritable instrument d’igualtat 
d’oportunitats. 
Ens proposem continuar amb 5 línies estratègiques que s’han iniciat aquests 
darrers anys per tal de defensar el model municipal d’Escoles Bressol per 
reforçar l’educació com a pilar d’equitat social, i com a garantia d’un 
veritable instrument d’igualtat d’oportunitats. 
Per aconseguir-ho ens plantegem actuacions per a cada una de les 5 línies 
estratègiques: 
 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

 Mantenir el nivell de qualitat en l’escolarització dels infants de 0-3 anys. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 36,37,41 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Servei de Primera 
Acollida 

 

 Serveis socials 

Potenciar serveis complementaris a les escoles bressol per a famílies amb 
infants de 0-3 anys no escolaritzats  i concretament coordinats amb els 
serveis Socials de cada districte, compartir espais amb famílies i diferents 
professionals de les escoles bressol i de serveis socials  
 

 
 
 

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

 
3 
 

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

6 
 

Diagnosi  

 
 
Discriminacions en els elements didàctics i en la infraestructura de l’escola bressol 
• L’escola bressol és un espai feminitzat (la gran majoria de personal educatiu són dones) 
i molt poc valorat socialment. 
 • Molts contes continuen oferint models de masculinitat i feminitat enfrontats i 
desiguals, invisibilitzen les dones o les mostren realitzant activitats estereotipades per 
raó de gènere.  
• Algunes cançons ridiculitzen les dones (com el ‘Senyor Ramon’, per exemple). • El 
llenguatge de l’escola bressol (llenguatge oral utilitzat per les educadores, els rètols, les 
circulars per a les famílies...) és sovint sexista i tendeix a invisibilitzar tot allò femení.  
• La desigualtat a l’espai del pati es produeix pels conflictes habituals, sovint per l’ús dels 
materials de joc, que reprodueixen relacions de poder entre el grup dominant (la majoria 
nens) i el grup dominat (la majoria nenes).  
 
 
Diferències de comportaments entre nenes i nens  
• Les nenes mostren una actitud més col·laboradora amb les educadores, cosa que fa 
que rebin menys càstigs que els nens. Això implica, sovint, que reben menys atenció, ja 
que, en general, es dedica més temps a corregir actituds que a reforçar o felicitar pels 
avenços.  
• Nenes i nens es mostren igualment actius pel que fa a les seves interaccions voluntàries 
amb les educadores, trencant la idea preconcebuda que afirma que les nenes són més 
passives i resten en un segon pla cedint el protagonisme als nens.  
• Nenes i nens mostren algunes diferències en les maneres de jugar, com per exemple, 
en relació als cotxets, on la majoria de nenes els fan servir per passejar tranquil·lament, 
sovint en grup, mentre que els nens els fan servir com a arrossegadors per fer curses. 
Aquest és un indicador de com nenes i nens, als 2 anys d’edat, tenen ja unes pautes 
interioritzades amb una clara pauta de gènere.  
 
 
 
Actuacions per part de les educadores  
• Reprodueixen els models sexistes, si no en prenen consciència.  
• Mostren diferents actituds vers els nens que vers les nenes, per exemple, el to de veu 
és més dolç amb les nenes; el tipus de resposta que donen als infants (la resposta adulta 
envers les nenes és tranquil·litzar-les, agafar-les en braços i parlar-ne, mentre que quan 
la demanda ve dels nens, aquesta se sol percebre com una crida d’atenció per a 
l’estímul); s’utilitzen més termes augmentatius amb els nens i diminutius amb les 
nenes... amb tot, s’observa una presència clara dels estereotips de masculinitat que 
valoren la fortalesa i de feminitat que fomenten la sensibilitat i la calma.  
• Juguen i interactuen més amb els nens al pati, a jocs més moguts i esportius, reforçant 
les pautes de gènere preestablertes.  
 
 
 
Famílies  
• Són encara les dones les qui majoritàriament acompanyen els infants a l’escola bressol.  
• Vesteixen nenes i nens de forma diferent: els nens més còmodes i les nenes amb roba 
més vinculada a la moda que no pas a la utilitat. No oblidem que a l’escola bressol és 
important anar-hi còmode i que la roba condiciona l’activitat que pots i no pots fer. El 
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millor per afavorir l’aprenentatge de l’autonomia dels infants és el xandall, una peça molt 
més present en nens que no pas en nenes.  
 
• En definitiva, reprodueixen els models sexistes que imperen a la nostra societat. 
 
 

Objectius 

 

CREAR un model de bones pràctiques que permet 
desenvolupar la coeducació des de les primeres etapes educatives, com a eina 
imprescindible per a prevenir la violència masclista i les relacions sexistes, i per  
aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
 
 

 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Funcionament regular i gestió de les 11 escoles bressol Municipals, desenvolupament de les 
competències 0-3 assumides per l’Ajuntament i els espais familiars  
 

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     

 2    

 3    

4    

 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 

1  

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

Compromís PM  
 
 

Pla sectorial  
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Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1     

 2    

 3    

4    

 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 3.950.034,00.- 1.007.400,00.-   
2018 4.056.276,00.- 1.014.870,00.-*   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

1.355.000,00.- 975.605,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

 Major import subvenció 
sosteniment 

Diputació 347.283,00.- 

      

 
* 53.970 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Educació Especial 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32302 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Dues escoles d’Educació Especial (FATIMA – El Pi)  

Missió 
Oferir l’escolarització obligatòria a la població amb necessitats educatives 
especials, que no pot ser atesa a l’escola ordinària. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

 

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
NO 
 

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

 
NO 
 

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

Diagnosi  
 
 
 

Objectius 

Matrícula Escola Municipal d’Educació Especial Fàtima: 59 nois + 28 noies = 87 alumnes
 
Matrícula Escola Municipal d’Educació Especial El Pi: 14 nois + 20 noies = 34 alumnes
 
Escoles municipal d’educació especial de Terrassa: 73 nois + 48 noies = 121 alumnes
 
FONT: Dades publicades a l’Informe 2016-2017 del Consell Escolar Municipal, plenari 25 d’octubre de 2016 

 
 



 127 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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

Compromís PM Garantir l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Mantenir projectes amb l’escola 
ordinària 

 Continuïtat i/o ampliar 
Nombre d’anys de 
projecte 

 2 
 Mantenir els projectes APS 
(APrenentatge i servei) 

 Continuïtat i/o ampliar 
 Nombre d’anys de 
projecte 

 3 
 Mantenir l’Aula inclusiva en l’etapa 
0-3 

  
Nombre d’anys de 
projecte 

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 2.303.195,00.- 524.380,00.- 11.678,00.-  
2018 2.390.783,00.- 587.545,00.-* 7.898,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

18.850.00.- 2.572.275,00 18.850,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

Major import subvenció 
sosteniment 

Generalitat  544.577,00.-  

      

 
* 37.385 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Serveis als equipaments cogestionats (CEIP) 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32303 

Competència  Pròpia si Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Despeses derivades dels subministraments energètics i d’aigua, del personal de 
serveis adscrit (oficials de servei)  i dels serveis de neteja als centres docents 
públics de primària. 

Missió 

Garantir la cobertura de les necessitats dels centres docents públics de primària 
en quant als subministraments d’energia elèctrica, aigua i combustibles, el 
servei de manteniment d’atenció primària i suport al funcionament del centre 
que presten els oficials de servei així com un adequat estat de neteja que 
permeti el correcte funcionament de l’activitat. 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Prioritat Política 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i 
el benestar per a tothom 

Compromís 

Compromís 36-Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius 
de qualitat a la ciutat, mantenint el compromís de millora de les 
infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens 
proposem garantir les millors condicions pel desenvolupament de la tasca 
educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat. 

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? 

 
No 
 

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

 
No 
 

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

Diagnosi  
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Objectius 

 
 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Personal de serveis al centre: un oficial de serveis generals, serveis, consums, i neteja dels centres  

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 1.148.778,00.- 3.329.325,00.-   
2018 1.164.764,00.- 3.461.445,00.-*    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     3.700,00.- 

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

Major import Patrimonial Fundació Privada 1.200,00.- 

      

 
* 120.620,00 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Serveis als equipaments cogestionats (CFA) 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32401 

Competència  Pròpia si Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Despeses derivades dels subministraments energètics i d’aigua, del personal de 
serveis adscrit (oficials de servei o conserges)  i dels serveis de neteja als centres 
docents públics de formació d’adults. 

Missió 

Garantir la cobertura de les necessitats dels centres docents públics de formació 
d’adults en quant als subministraments d’energia elèctrica, aigua i 
combustibles, el servei de manteniment d’atenció primària i suport al 
funcionament del centre que presten els oficials de servei o conserges així com 
un adequat estat de neteja que permeti el correcte funcionament de l’activitat.

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  
Prioritat Política 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i 
el benestar per a tothom 

Compromís 

Compromís 36-Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius 
de qualitat a la ciutat, mantenint el compromís de millora de les 
infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens 
proposem garantir les millors condicions pel desenvolupament de la tasca 
educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat. 

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? 

 
No 
 

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

 
No 
 

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

Diagnosi  
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Objectius 

 
 
 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Personal de serveis al centre: un oficial de serveis general, serveis, consums i neteja dels centres 

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        

 2       

 3       

4    

 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  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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        

 2       

 3       

4    

 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  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 143.975,00.- 65.865,00.-   
2018 148.962,00.- 67.875,00.-*    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
* 2.010 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa 
Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics i musicals - 
Art 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32402 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Escola Municipal d’Art i Disseny 

Missió 
Formació professionalitzadora d’Arts plàstiques i disseny i Ensenyaments 
Artístics 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Compromís 36,37,39 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Erasmus Plus 
Suport estratègic per a la realització de pràctiques a Europa – SEPIE (Servicio 
Español Internacionalización Educación) 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Cicles Formatius de Grau Superior, Preparació Proves Accés a Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Artístics no reglats, ArtXTu (Tallers d’Art per a infants i joves) 

 

 
 
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? 

 
NO 

 

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

 
NO 

 

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

Diagnosi  
 
 
 

Objectius 

Matrícula ensenyaments no reglats (estudis artístics): 62 homes + 154 dones = 216 
alumnes 
 
Matrícula ensenyaments reglats (estudis de disseny): 64 homes + 108 dones = 172 
alumnes 
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Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: 126 homes + 262 dones = 388 
alumnes 
 
FONT: Dades publicades a l’Informe 2016-2017 del Consell Escolar Municipal, plenari 25 d’octubre de 2016 

  

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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

Compromís PM Continuar ofertant formació permanent a la ciutadania  

Pla sectorial Continuar ofertant als joves formació de Cicles formatius de Grau superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Curs Proves Accés a CFGS 50% o més passin la prova Nombre de matrícules 

 2  CFGS Disseny d’espais 70% o més aprovin curs Nombre de matrícules 
 3  CFGS Disseny gràfic 70% o més aprovin curs Nombre de matrícules 
4  CFGS Disseny Elements espectacle 70% o més aprovin curs Nombre de matrícules 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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

Compromís PM Continuar ofertant formació artístics 

Pla sectorial Continuar ofertant ensenyaments artístics per a infants, joves i gent gran 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Ensenyaments de pintura, escultura Mantenir nombre d’alumnat Nombre de matrícules 
 2 Ceràmica, fotografia Mantenir nombre d’alumnat Nombre de matrícules 
 3  Art Xtu Mantenir nombre d’alumnat Nombre de matrícules 
4    

 Impacte gènere   

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 974.347,00.- 189.130,00.-   
2018 1.125.344,00.- 185.330,00.-*    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

150.000,00.- 134.742,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
* 4.200 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa 
Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics i Musicals - 
Llar  

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32403 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Escola de Formació de persones adultes 

Missió Oferir formació a una franja àmplia de la població 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Compromís 36, 37, 39 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Full de Ruta Suport tutorial d’orientació formativa i laboral a l’alumnat 

 XEMPA Participació a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes 

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Ensenyaments no reglats, persones adultes, PFI - Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar d’arts 
gràfiques i serigrafia, BADI (Bàsic pers a dones immigrants) 
 

 

 
 
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  

Històricament era una escola per dones i tot i promoure la igualtat d’oportunitats per 
accedir-hi, sempre hi ha més dones que homes.  
 
 

Objectius 

Matrícula ensenyaments no reglats (artesanies, cuina i moda):  
 24 homes + 189 dones = 213 
alumnes 
Matrícula ensenyaments reglats (formació de persones adultes): 
 152 homes + 351 dones = 503 
alumnes 
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Escola Municipal La Llar: 176 homes + 540 dones = 716 
alumnes 
 
FONT: Dades publicades a l’Informe 2016-2017 del Consell Escolar Municipal, plenari 25 d’octubre de 2016 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Funcionament i gestió de l’escola La Llar de Terrassa 

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

Compromís PM Continuar ofertant a la ciutadania formació permanent per a persones adultes 

Pla sectorial Continuar ofertant Ensenyaments Artístics i Artesans No Reglats  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1   Ensenyaments d’artesanies Mantenir nombre d’alumnat  Nombre de matrícules 

 2  Ensenyaments de cuina Mantenir nombre d’alumnat  Nombre de matrícules 

 3  Ensenyaments de moda Mantenir nombre d’alumnat  Nombre de matrícules 

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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

Compromís PM Continuar ofertant a la ciutadania formació per a persones adultes 

Pla sectorial Continuar ofertant Ensenyaments Reglats  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Programa Formació Inserció 
 50% o més de reinserció al 
sistema educatiu 

 Nombre d’aprovats 

 2 
Cursos de llengües: instrumental 
català, castellà, anglès 

 Reduir l’abandonament  Nombre de matrícules 

 3 
 Preparació Proves Accés: Grau Mitjà 
CAM, Grau superior, Majors de 25 i 
45 anys 

 50% o més d’accés a Cicles 
Formatius 

 Nombre d’aprovats 

4 Informàtica 
Mantenir el nombre 
d’alumnat 

 Nombre de matrícules 

 Impacte gènere   
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Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 776.011,00.- 146.327,00.- 1.000,00.-  
2018 773.876,00.- 153.807,00.-* 1.000,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

100.000,00.- 129.441,00.-  

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

 Subvenció Diputació 11.500,00.- 

 Subvenció Diputació 16.300,00.- 

 
* 11.480 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Formació permanent de persones adultes i ensenyament artístics – Música - 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32404 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa 

Missió Oferir formació musical a la ciutadania  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

Compromís 36, 37, 39 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Ensenyaments musicals reglats i no reglats 
Activitats d’apropament a la música a Escoles públiques de Primària de la ciutat 

 

 
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? 

 
NO 
 

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

 
NO 
 

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

Diagnosi  
 
 
 

Objectius 

Matrícula ensenyaments no reglats (Escola de Música): 326 nois + 463 noies = 789 
alumnes 
 
Matrícula ensenyaments reglats (Conservatori): 79 nois + 122 noies = 201 
alumnes 
 
Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa: 405 nois + 585 noies = 990 
alumnes 
 
FONT: Dades publicades a l’Informe 2016-2017 del Consell Escolar Municipal, plenari 25 d’octubre de 2016 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2018    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Funcionament regular i gestió de l’escola municipal de música-Conservatori de Terrassa 

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

Compromís PM Continuar ofertant a la ciutadania ensenyaments musicals 

Pla sectorial Continuar ofertant ensenyaments musicals professionalitzadors de Grau Mig - 
Conservatori 

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Especialitats de clàssic, tradicional i 
jazz i música moderna 

 70% o més d’alumnat aprovat  
Nombre d’alumnes que 
continuen a Grau 
Superior 

 2      

 3      

4    

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1  

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

Compromís PM Continuar ofertant a la ciutadania ensenyaments musicals 

Pla sectorial Continuar ofertant ensenyaments musicals per a infants, joves i adults des de la 
vessant més de l’afició  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Sensibilització musical Fidelització de l’alumnat petit Nombre de matrícules 
 2 Ensenyament bàsic 70% o més d’alumnat aprovat Nombre de matrícules 
 3 Ensenyament avançat   Nombre de matrícules 
4 Tallers   Nombre de matrícules 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2017 2.924.460,00.- 238.996,00.- 1.269,00.-  
2018 3.008.931,00.- 259.365,00.-*   

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

840.000,00.- 506.007,00.-   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

   

      

 
* 19.420 euros condicionats a la Regla de Despesa. 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Suport a l’escolarització 

Codi Orgànic  5422 

Codi Programa 32501 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea   Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Planificació i gestió de l’escolarització  

Missió 
Gestió de l’escolarització, dels menjadors escolars, prevenció de l’absentisme i 
secretaria del Consell Escolar Municipal 

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 36, 41 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Servei de promoció i 
innovació educativa 

Promoure actuacions per a la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Servei 
de mediació escolar. 

 Serveis Socials 
Treballar coordinadament per vetllar per l’escolarització dels alumnes de 
famílies en risc ateses pels serveis socials. 

 Servei d’escoles bressol 
Treballar amb les famílies que tenen infants a les escoles bressol per a la 
correcta escolarització a la següent etapa educativa.  

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

Treball coordinat amb el Departament d’Ensenyament en diferents àmbits (Direcció, Inspecció, EAP, 
CRP, centres...) per dur a terme la missió. 

 

 
 
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  

Totes les actuacions que es desenvolupen des del servei de planificació i gestió de 
l’escolarització van adreçades a l’alumnat en etapa obligatòria, tant infants com joves 
independentment del seu gènere, sense que actualment hi hagi cap col·lectiu que es vegi 
afectat per discriminació. 
 
De la prevenció de l’absentisme es pot destacar una lleugera diferència per gènere dels 
nens/nois que representen un percentatge una mica superior a la de l’absentisme de les 
nenes/noies.  Les dades corresponents al curs 2016-2017 dels nens/nois absentistes 
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representen un 52,5% mentre les nenes/noies un 47,5%. En ser les dades tant poc 
significatives es pot concloure que la igualtat des de la perspectiva de gènere en el servei 
de planificació és molt elevada. 
 
 

Objectius 

 
Vetllar l’escolarització dels infants i en concret de les noies en aquells col·lectius socials 
que per raons culturals, socials i/o ètniques poden presentar més absentisme a la 
secundària obligatòria.  Per aquest motiu el treball de prevenció de l’absentisme en 
etapes primerenques pot afavorir el seguiment d’aquest casos. 
 

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

1. Assolir un nivell de satisfacció elevat de les famílies en els processos d’escolarització. 
2. Millorar la planificació i corresponsabilitat amb el DdE, per tal d’assolir objectius de 

millora en l’escolarització a la ciutat. 
3. Analitzar la situació actual de la ciutat, amb recerca de dades i informació per donar la 

millor resposta a l’objectiu de l’escolarització equilibrada. 

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

Compromís PM ESCOLARITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Difusió de la informació dels 
processos d’escolarització: xerrades, 
díptics, premsa, web... 

Haver facilitat eines a les 
famílies que hagin possibilitat 
la tria de centres el més 
ajustat possible a la seva 
realitat. 

Resultats percentuals de 
l’aplicació informàtica 
que dóna el nombre 
d’alumnes que obtenen 
plaça escolar en una de 
les seves opcions. 

2 
 Establir reunions suficients  amb el 
DdE per avançar conjuntament en la 
planificació adequada de la ciutat. 

 Aconseguir un equilibri 
satisfactori entre la demanda i 
l’oferta. 

Resultats a partir de les 
demandes fetes per les 
famílies. 

3 
 Encàrrec d’un estudi que faci una 
diagnosi de la situació escolar del 
municipi. 

Obtenir propostes de millora 
que facilitin la implementació 
de mesures per a una 
escolarització equilibrada. 

Finalització de l’estudi.  

 Impacte gènere  No hi ha desigualtats de gènere en els processos d’escolarització obligatòria. 

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  
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OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
• Revisar el protocol d’absentisme. 

• Millorar la gestió administrativa per afavorir el treball en xarxa. 

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

Compromís PM PROGRAMA DE SUPORT AL SEGUIMENT DE L’ABSENTISME ESCOLAR. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

 a)  Actualització del protocol 
d’absentisme per la millora de les 
actuacions. 
b) Revisió dels objectius recollits en 
la subcomissió d’absentisme de 
cultura gitana. 

a) Millora de les actuacions 
que permetin un seguiment 
més efectiu i el retorn al 
centre escolar de l’alumnat. 
b) Millora de l’aplicació dels 
protocols. 

a) La realització del nou 
protocol. 
b) La realització de la 
revisió. 

 2 

 a) Registre de les derivacions 
d’absentisme mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
b) El treball en xarxa entre els 
Serveis Socials i el d’Educació 
mitjançant una eina informàtica. 

 a) Ús de la seu electrònica 
per fer les derivacions 
d’absentisme. 
b) Funcionament durant el 
tercer trimestre del curs 
escolar de l’eina AVANTE. 

 a) Nombre de 
derivacions registrades a 
la seu electrònica. 
b) Funcionament de la 
nova eina. 

 Impacte gènere  Vetllar pels col·lectius que poden ser susceptibles de discriminació per gènere. 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 Garantir la qualitat i la bona gestió del servei a les escoles. 

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

Compromís PM Comissió de Menjadors escolars de Terrassa. 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Reunió mensual amb representants 
de l’empresa i la responsable de 
l’OME. 

Fer un bon seguiment de les 
incidències canalitzant si cal a 
altres agents implicats. 

 Realització de les 
reunions. 

 2 
 Reunions trimestrals de la Comissió 
de menjadors escolars. 

Resoldre aquells aspectes que 
es plantegin fruit de les 
aportacions i necessitats dels 
diferents agents. 

Realització de les 
reunions i resolució de les 
incidències. 
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 Impacte gènere  No hi ha desigualtats de gènere en el servei de menjador. 

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 155.032,00.- 1.040.165,00.- 136.420,00.-  
2018 139.271,00.- 1.319.940,00.- 205.520,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 1.505.000,00.-   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 



 148 

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Normalització lingüística 

Codi Orgànic  5454 

Codi Programa 32602 

Competència  Pròpia  Delegada X Voluntària  

Àrea Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei Educació 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció Servei Local de Català 

Missió 
Dur a terme tot tipus d’accions per normalitzar i estendre l’ús del català a la 
ciutat 

TIPUS D’ACTIVITAT ASSOCIADA 

Nom Descripció 

  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat  2 

Compromís 36 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Servei de Primera 
Acollida 

Realitzar cursos de nivell inicial per proporcionar formació a persones que 
han arribat en el decurs de l’últim any 

 Serveis socials  

  

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 ? 

 
3 
 

SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2. 
 
6 
 

Diagnosi  

 
Programa: cursos de català per a adults, de tots els nivells. En general, en els nostres 
cursos hi ha sempre un percentatge molt més alt de dones, a tots els nivells.  
 
Específicament, organitzem algun curs inicial adreçat a dones d’origen magribí. Aquests 
cursos els sol·liciten les associacions d’immigrants.  
- Volen fer català perquè es cuiden dels fills: per relacionar-se amb mestres i entorn 
escolar, per ajudar la canalla en les tasques escolars. En alguns casos, perquè es 
plantegen treballar o treballen, normalment en feines assistencials, i són conscients que 
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necessiten entendre la llengua i parlar-la una mica. 
 

Objectius 

En general, formar en llengua catalana. 
 
▪ Formar la població que s’inicia en l’aprenentatge. 
 
▪ Formar dones d’origen magribí, que no assisteixen per iniciativa pròpia a l’oferta de 
cursos de primera acollida, per tal que s’iniciïn en l’aprenentatge del català.   
- Donar a conèixer els serveis de la ciutat, promoure la inserció social de les dones del 
col·lectiu 
 
▪ Aconseguir fidelitzar l’alumnat: que no es limitin a la formació més bàsica. 
 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 

▪ Fomentar l’ús del català i fer-lo present en tots els àmbits de la població. 
▪ Oferir formació i assessorament lingüístic a la ciutadania. 
▪ Potenciar la llengua com a eina de cohesió social. 
▪ Afavorir la igualtat d’oportunitats a través del coneixement de la llengua. 
 

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

Compromís PM - Promoure el coneixement de la llengua catalana per a tothom, oferint 
formació tant per a les persones que volen millorar la seva competència o 
perfeccionar determinats aspectes, com per a les persones que s’inicien 
en l’aprenentatge 

 
- Dinamitzar l’ús del català en diferents àmbits de la societat: l’àmbit del 

comerç, el món sanitari, l’associatiu i lúdic...  
 

- Participar en processos de selecció de les administracions locals i 
 

- Oferir  assessorament lingüístic a administracions, empreses i particulars. 
 

- Promoure la interculturalitat i la cultura democràtica, tot afavorint el 
respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere. Afavorir les relacions 
entre persones de diferents orígens, cultures i creences 

 
- Fomentar el respecte i la cohesió social 

 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM18     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
 Incrementar /mantenir el nombre 
d’inscripcions als cursos de català 

 Més o igual de  1.987 
inscripcions 

 Nombre d’inscripcions 
del SLC de Terrassa 

 2 
 Mantenir l’índex de fidelització dels 
alumnes 

 Més o igual del 84% 
 Percentatge d’alumnes 
que continuen  

 3  Mantenir l’índex d’assoliment  Més o igual del 83%  Percentatge d’alumnes 
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que assoleixen els 
objectius del curs 

4 
Incrementar nombre de pàgines 
revisades al sector econòmic 

Més de 500 
Nombre de pàgines 
revisades al secor 
econòmic 

 Impacte gènere 

  
Tenim aquestes dades de l’any 2016.  L’objectiu és mantenir la línia de treball. 
 

1. 347 dones inscrites, d’un total de 1987 inscripcions; representen un 68% 
de l’alumnat. 

2. 1.156 d’origen estranger: 812 dones 70%, 344 homes 30% 
Assoliment: un 45% de dones 43% homes  
 

CNL de Terrassa i Rubí. Cursos de català 2016  
Procedència dels inscrits per origen i sexe   
     
origen inscrits %total %dones %homes 
       
nats Catalunya 503 25,41 16,77 8,6 
nats estranger 1156 58,41 70,24 29,75 
nats resta estat 320 16,16 62,5 31,25 
 1979    
     
en blanc 4    

 
 
 
 

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  25.800,00.- 153.300,00.-  
2018  25.800,00.- 153.300,00.-  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

   

      

 
 


